Koduvalla Sõnumid
TASUTA

Rahvaküsitlus
Ajavahemikul 23.–27. november 2016 viiakse Vinni vallas läbi rahvaküsitlus, mille
eesmärk on välja selgitada
elanike arvamus Rägavere,
Laekvere ja Vinni valdade
kavandatava liitumise kohta.
Küsitlusest on õigus osa võtta
igal küsitluse ajaks vähemalt
16-aastaseks saanud elanikul,
kes rahvastikuregistri andmetel elab Vinni valla territooriumil.
Küsitlusest saab osa võtta
järgnevalt:
23. novembril kell 9.00 – 12.00
Tudu alevikus, Tudu rahvamajas,
23. novembril kell 13.00 –
16.00 Roela alevikus, Roela
rahvamajas,
24. novembril kell 9.00 – 12.00
Viru-Jaagupi alevikus, end.
koolimajas,
24. novembril kell 13.00 –
16.00 Vinni alevikus, päevakeskuses (Sõpruse 1 A),

25. novembril kell 13.00 –
16.00 Pajusti alevikus, vallamajas (Tartu mnt 2),
27. novembril kell 9.00-17.00
Pajusti alevikus, vallamajas
(Tartu mnt 2).
Kui isiku tervislik seisund
või mõni muu mõjuv põhjus
on takistuseks tema vahetule
osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda
küsitluslehe täitmist kodus.
Selleks tuleb esitada taotlus
vallasekretärile hiljemalt 27.
novembril kella 14.00-ks.
Rahvaküsitluse viib läbi valla
valimiskomisjon koosseisus:
esimees Vaive Kors, liikmed:
Kaja Inno, Inga Saar, Mart
Villup, Gustav Saar.
Komisjoni kontaktandmed:
vaive.kors@vinnivald.ee, tel 32
58 654, 5051428.
Läbirääkimisi kajastav info
ja ühinemislepingu projekt on
saadaval valla kodulehel aadressil: http://www.vinnivald.
ee/haldusreform

Maamaksumäärad vallas
2017. aastal ei muutu
Vallavolikogu kehtestas 2017. aasta maamaksumääraks 2,5 %
maa maksustamishinnast aastas. Haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks jääb 1,9 % maa maksustamishinnast aastas.

Tammiku Kodu sai uue sooja
kuue, Johanna keskus
tootekataloogi...

...ehk tegemised kahes omavahel tihedat koostööd tegevas
hooldusasutustes.
Tammiku Kodu on lõpuks
uues soojas kuues. Tammiku
Kodu remondiks kulutasime
tänavu 12 000 eurot. Maja on
soojustatud ja uue voodrilauaga
kaetud. Lisaks on tehtud esimese tiiva suure toa kapitaalne
remont. Toasooja jätkub nüüd
pikemaks kui vaid ahjude küdemise ajaks. Maja tehti korda
valla oma jõududega. Suur tänu
tegijatele, Ants Heinsaarele ja
Jüri Kullikule! Aitäh Avo Loigule, kes alati abivalmilt kohale
tuleb, kui elektritöödega häda
käes! Alati abivalmis on ka valla
remondimeeskond.
Talveõhtud on Tammiku
Kodus õdusad, kodused ja
soojad. Interjöör on muutunud
olemuselt kompaktsemaks ja
mugavamaks. Päästeameti etteteatamata õhtune kontrollreid
Tammiku Kodusse tõi endaga
kaasa kiidukirja - tuleohutuse
alal on olnud asjad korras.
Samuti ei ole Terviseametil momendil midagi ette heita.
Kodu peaks olema küll parim koht maailmas. Aga kui

enam ei jõua ega saa endaga
oma koduses majapidamises
hakkama, siis oleme omalt poolt
teinud juba palju ära selleks, et
hooldekodus oleks samuti hea,
kindel ja turvaline elada. Head
hooldajad, tegevusjuhendaja
ja kokad, tänu teile toimuvad
meie igapäevaelu kordaminekud! Nad kuulevad küll vähe
tänusõnu, aga natuke siiski, töö
on oma olemuselt nii füüsiliselt
kui psüühiliselt pingerikas.
Kontrolli töötajate endi tervise
üle korraldab töötervishoiu
arst ja ka ise tuleb perearsti
juures käia oma tervisenäitajaid
kontrollimas. Sama tehakse ka
hooldekodu elanikega, keda
käivad pidevalt üle vaatamas
pere- ja koduõde Riina Sinisoo
ja hiljuti ka perearst dr Külli
Tamm. Momendil on Tammiku Kodu peamajas ja Roela
toetatud elamisega korterites
20 elanikku.
MTÜ Johanna vabaaja- ja
töökeskus on lõpuks valminud
300 ruutmeetrisel pinnal. ESF
pikaajalise kaitstud töö teenusel
osalejad hakkasid saama esialgu 6 kuu jooksul stipendiumi,
nüüd juba alates septembrist

Vinni valla infoleht

Aasta sädeorganisatsioon
on MTÜ Johanna!

www.vinnivald.ee

Vinni vallas lasteaia
kohamaks uuel aastal ei tõuse

10. novembri volikogu kehtestas Vinni valla lasteaedades
2017. eelarveaastaks kulude
vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 240 eurot lapse
kohta.
Nii tänavu kui ka 2015.aastal
oli lastevanemate poolt kaetava
osa suurus 240 eurot.
Vinni valla sotsiaaltoetuste

Rakvere Teatri näitleja päevajuht Margus Groznõi ja SA
Arenduskeskus konsultant Katrin Põllu MTÜ Johanna eestvedajale Ülle Allikale tunnustust üle andmas.
Hilje Pakkaneni foto

17. novembril Rakveres Aqvas toimunud kodanikuühenduste
konveretsil pärjati Vinni vallas Lepiku külas tegutsev MTÜ
Johanna sädeorganisatsiooni tiitli vääriliseks. Palju õnne!
MTÜ Johanna on muutunud arvestatavaks vabaaja- ja töökeskuseks valla puuetega inimestele, kel on koht olemiseks, saab
suhelda ja midagi kasulikku teha sel ajal, kui nende pereliikmed
või hooldajad on tööl. Johanna keskuses pakutavatest teenustest
ja üritustest saavad osa ka teised ümbruskonnas elavad inimesed.

Vinni vallas tõuseb uuest
aastast sünni- ja matusetoetus
Vallavolikogu kehtestas 10.
novembril toimunud istungil alates 1. jaanuarist 2017
sünnitoetuse suuruseks 350
ja matusetoetuse suuruseks
200 eurot. Praegu makstakse
lapse sünni puhul toetust
300 eurot ja matusetoetust
160 eurot.
teenivad lisatasu oma töövõimetuspensionile. Valminud on
esimene toodete kataloog, millega saab tutvuda MTÜ Johanna
kodulehel www.mtujohanna.ee
„Tootekataloogi“ nimetuse all,
kus brošüür end ise nooltele
vajutades lehitseb. Samuti saab
toodetega tutvuda paberkandjal. Nendega tutvumine annab
ehk mõtte pöörduda keskuse
poole mõne töö tellimiseks või
juba olemasoleva ostmiseks,
mõeldes kasvõi eelolevatele
pühadele.
Johanna keskuses on ka
tasulised teenused: juuksur,
ripsmete-kulmude värvimine,
maniküür-pediküür. Keskuse teenuseid kasutab ka osa
hooldekodu inimesi ja teisigi
väljaspoolt.
Täname toredaid koostööpartnereid hea ja tõhusa koostöö eest
ning inimesi, kes oma kodus üle
jäänud hoidiseid, aiasaadusi
ja korralikke asju ära ei viska,
vaid aeg-ajalt hooldekodule või
Johanna keskusele pakuvad!
Suve lõpus korjati koduaedades
marju, aurutati neid. Täname,
Tamara Sander ja Lia Pikka! Marju oli nii palju, et kõikide kutseid
ei jõudnudki vastu võtta. Täname Matti Meredet, kes keskusele
ennenägematult suure kõrvitsa
tõi. Keskuse rahvas tegi perenaise Maire Sepa juhendamisel
sellest tohutul hulgal erkkollast
marineeritud kõrvitsasalatit
hoidisteks.
Kena lumevaip katab maad,
lastes loodusel puhata. Ka inimesed saavad suveaskeldustest hinge tagasi tõmmata, mõtiskledes
elu üle. On hingesoojendavate
küünalde süütamise ja peagi
algava jõuluootuse aeg.
Soovin kõigile rohkem üksteisehoidmist ja mõistmist!
Ülle Allika

Juubelitoetust makstakse
2017.aastal 75-99-aastasele
30 eurot ning 100-aastasele ja
vanemale isikule 100 eurot.
Küttetoetust kuni 230 eurot
aastas ja ranitsatoetust 100
eurot.

Volikogu võttis
vastu lisaeelarve
Vallavolikogu võttis vastu
Vinni valla 2016. aasta lisaeelarve kogumahus 760 000 eurot
eurot.

Rakvere Vesi
jätkab Piira küla
veega varustamist
Vallavolikogu määras ajavahemikuks 01.01.2017 – 31.12.2021
Vinni valla Piira külas veega
varustamise ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuseid osutavaks vee-ettevõtjaks
AS Rakvere Vesi (registrikood
10268413).

Lapsevanemad,
kes taotlevad oma
laste huvitegevuse
kulude
kompenseerimist!
Meeletuletuseks, et vallavalitsus planeerib oma elu
eelarveaastate kaupa ja nii
lõpeb valla eelarveaasta 31.
detsembril 2016.

Sellest tulenevalt palume
kõik taotlused, kus tõestavaks kuludokumendiks on
2016. aastal tehtud kulu,
ka esitada 2016. aasta
jooksul (mitte 2016/2017.
õ-a jooksul).
Hea lapsevanem, aita meil
hoolida ja esita taotlus õigeaegselt!

November 2016

korra alusel on võimalik neil
peredel, kust lasteaeda käib
kaks või enam last, taotleda
osalustasust vabastust. Vabastuse taotlus tuleb esitada vallavalitsusele kaks korda aastas:
1.juuliks perioodi juuli - detsember kohta ja 1.jaanuariks
perioodi jaanuar - juuni kohta.

Vinni vallas muutub
huvitegevuses osalemine
2017. aastal soodsamaks
Vallavolikogus novembris
kehtestatud huvitegevuse
ja –hariduse finantseerimise
uus kord muudab huvihariduses ja -tegevuses osalemise
lapsevanemale 2017. aastast
soodsamaks.
Vallavalitsus kompenseerib
1.jaanuarist 2017 Vinni valla
eelarvest õpilaste huvitegevuse
kulusid lapsevanema avalduse
esitamisel 75 protsendi ulatuses esitatud kuludokumentides
fikseeritud summast. Praegu
kehtiva korra järgi kompensee-

rib vald õpilase huvitegevuse
kuludest 50 protsenti.
Uuest aastast muutuvad
ka Rakvere muusikakoolis
kui kutsealast ettevalmistust
andvas koolis osalustasu eest
tasumise põhimõtted. Praegu
kehtiva korra alusel tasub
lapsevanem Rakvere muusikakooli 1. ja 2.klassi osalustasust
50 protsenti. Uuest aastast
tasub muusikakooli osalustasu
põhiõppe eest täielikult Vinni
vallavalitsus.
Rohkem infot
Margit Diits, tel 32 58655

Volikogu kehtestas madala
sissetulekupiiri 2017. aastaks
Otsus on koostatud “Toetuste
määramise ja maksmise kord“
rakendamiseks 2017. aastal.
Madala sissetuleku piiriks
ühe pereliikme kohta 2017.
aastal on 210 eurot kuus.
Eelnimetatud madala sissetuleku piiri, 210 eurot rakendatakse järgmiste toetuseliikide
kohta:
§ 4 koolitoidu, lasteaiatoidu,
lapsevanema osalustasu ning
ühiselamu üüri toetus,
§ 5 sõidukulude kompenseerimise toetus,
§ 6 tervisega seotud kulude
hüvitamise toetus,
§ 13 küttetoetus,
§ 14 lastelaagritoetus.
Tervisega seotud kuludeks
on:
1) prillide ostmine,
2) invavahendite ostmine või
rentimine,
3) perearstide poolt määratud
konsultatsioonid või uuringud,
4) ravimite ostmine,
5) haigla voodipäevatasu
maksmine.
Isikule, kelle sissetulek on
alla 210 euro kuus, hüvitatakse
kuni 100 % kuludokumendi

summast.
Lisaks rakendadakse 2017.
aastal madala sissetuleku piiri
(alla 300 eurot ühe pereliikme
kohta) tervisega seotud kulude
hüvitamisel ning hüvitatakse
kuni 50 % kuludokumendi
summast. Kuludokument ei
tohi olla vanem kui kolm kuud.
§ 7 Täiendav ravimite hüvitamise toetus:
2016. a kehtestasime täiendava ravimite hüvitamise toetuse
liigi riikliku pensioni saajatele
(pensionäridele). Riiklikud
pensioni liigid on vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, rahvapension
Korra § 7 lg 1 sätestatud
madala (neto) sissetuleku piiriks riikliku pensioni saajal
ühe pereliikme kohta on 420
eurot kuus.
Toetust on võimalik taotleda
kuni kaks korda aastas jooksva
aasta kuludokumendi alusel.
Toetuse ülempiiriks aastas
on 150 eurot taotleja või tema
perekonna kohta.
Mirjam Selli,
sotsiaalnõunik

Riigihanke tulemusel leitud
vee-ettevõtja määramise teade
Vinni Vallavalitsus avaldab
teadaande ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniseaduse
(ÜVVKS) §7 lõike 2 alusel.
Vinni Vallavalitsus on korraldanud vee-ettevõtja leidmiseks Vinni valla Roela
ÜVK piirkonda (Roela alevik, Tudu alevik, Küti küla,
Lepiku küla) riigihanke
riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni kohta
sätestatust lähtudes.

Riigihake tulemusel on
Osaühing Roela Soojus (registrikood: 10268123) määratud vee-ettevõtjaks kuni
31.12.2021.
Volikogu otsus on kättesaadav: http://server.amphora.
ee/atp/vinnivv/index.aspx?org=681&unit=2
Dokumendis Vinni Vallavolikogu 10.11.2016 otsus 73
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Vinnis avati üheksa korviga discgolfi park Kadila külapäev möödus

Mängu alguspunkt ehk tii asub gümnaasiumi kõrval, kus
asb infotahvel ja rajajoon. Keskel Uku Ehasalu mängu õpetamas. Hilje Pakkaneni foto

Oktoobrikuu viimasel päeval,
vahetult peale vihma ja just
enne lume tulekut avasid Vinni-Pajusti gümnasistid proovimänguga kooli ümbruses
kulgeva üheksa korviga 841m
pikkuse discgolfi pargi.
Enne rajale minekut selgitas
raja ehitaja DiscBirdie esindaja
Uku Ehasalu mänguvahendeid
ja -reegleid. Discgolf on maailmas juba mõnikümmend aastat
vana mäng, sel alal peetakse
MM-võistlusigi. Eestis on ala
alles viimastel aastatel hoo sisse
saanud. Discgolf on sarnane
palli-golfiga - ka selles mängus
on tähtis tabada vähima löökide
või visete arvuga märki. Discgolfis on raja lõpus augu asemel
spetsiaalsed korvid, kuhu peab
discgolfi taldrik maanduma.
Taldrikut visatakse nagu tavalist lendavat taldrikut ning jätka-

takse sealt, kuhu taldrik seisma
jääb. Vinni-Pajusti discgolfirajale
on paigaldatud korvikohad, värav ja viskekohad koos viitadega
(viitadel märgitud visete arv
sõnaga „par“).
Gümnaasiumi kõrval asuvast
tiist ehk lahtiviskealast tuleb
kolme viskega (pariga) jõuda
esimesse, enam kui 100 meetri
kaugusel olevasse korvi. Kolme
korraga ei jõudnud esmakordselt
discgolfi taldrikut lennutanutest
keegi. Ikka kippus taldrik võssa
või soovitud suunast teise kanti
lendama. Reeglite kohaselt võib
visata nii nagu mängijale meeldib, peaasi, et taldrik liigub korvi
suunas. Visketehnikad on erinevaid, need saavad selgeks ikka
harjutamise käigus. Imetlesime
oma lühikeste taldrikukaarte
kõrval juba mänguga sinasõprust teinud noormeeste, eriti Rait

Pärsi pikki taldrikulende.
Taldrikuid on mitut sorti
(lühi-, kesk- ja kaugmaakettad),
algajad saavad hakkama ka 1-2
taldrikuga. Üht on vaja viskamiseks, teist ketta maandumise
koha märkimiseks või ka juhul,
kui taldrik puuokstesse kinni
juhtub jääma…Taldrikuid on
võimalik soetada spordipoodidest ja need ei maksa kuigipalju.
Dicgolfi saab mängida igal
aasta- ja kellaajal. Talvel ja pimedal ajal mängimiseks võiks
taldrikuid pisut täiendada. Võib
osta helendavaid taldrikuid või
oma taldrikule teibiga värvilised
lindid külge kleepida, et neil
lumme kukkudes „saba“ näha
jääb. Pimeduses mängimiseks
varustavad nutikad mängijad
oma taldrikud ka leedlampidega.
Raja läbimise aeg sõltub mängijate arvust. 3-4 mängijaga
seltskonnal kulub raja läbimiseks
kuni tund aega.
Mängima minnes tasuks
jalga panna vettpidavad soojad
jalavarjud. Kätte soojad, kuid
hästi käest ära käivad kindad,
sest parima viske saab teha palja
käega. Tasuks kaasa võtta ka
paber ja pliiats arvepidamiseks
või kodus varem punktikaart
valmis joonistada.
Oma edenemist discgolfis saab
teistega võrrelda ka internetis,
kui oma andmed ja tulemused
“skoorin” keskkonda sisestada.
Kokkuvõttes tundkem rõõmu
veel ühest võimalusest õues mõnusalt aega veeta ja natuke oma
keha osavust treenida.
Hilje Pakkanen

näitemängude saatel

Kadila huumoritrupp Tujuloojad: Pille Valle-Vasselenko,
Ülle Grau, Arle Aunapuu, Maria Olonen, Moonika Laud
Vilde-kolhoosilugu esitamas. Hilje Pakkaneni foto

Tänavu täitus Kadila külal 735
aastat Taani hindamisraamatus
esmamainimisest. Seda tähtpäeva otsustas Kadila rahvas tähistada 12. novembril näitemängupäevaga, kuna Kadila kandis
on alati näitemängu tegemist
au sees peetud. Omal ajal võeti
Kadila seltsimaja ehitamiseks
pangalaenu ja laenu tasumiseks
käidi oma näitetükkidega esinemas ja raha teenimas.
Seekord toodi rahva ette seitse
lühilugu. Kaks kolhoositeemalist – üks Kadila Tujuloojatelt
ja teine Pajusti huumoritrupilt,

lisaks argielulisi humoorikaid
lugusid. Mitu kooliainelist lugu
esitasid Kadila noored. Nende
mõtted seadis näitemängudeks
Milvi Tubli.
Küla tähtpäeva tähistamise
mõte ja läbiviimine oli Kadila
noorte õlul. Peale näitlemise
juhtisid nad kogu üritust ja kuulasid tähelepanelikult vanemate
tegemisi.
Enne lavaleastumist hoiatas
Kadila huumoritrupi juhendaja
Milvi Tubli, et „ega meil proovi
teha suurt aega ei olnud, aga te
olete alati kõik meie apsud välja

Valdade suvemängude
peakohtunikud ja võistluspaigad teada
Oktoobri lõpus toimus Vinni
vallamajas esimene koosolek
koos võistlusalade peakohtunike ning Eestimaa Spordiliit
Jõud esindajate Tarmo Voldi
ja Helen Mastiga tuleval suvel
Vinnis toimuvate Eesti valdade
suvemängude asjus.
Tegemist on ühe arvukama
võistlejaskonnaga spordivõistlusega Eestis ja neid võistlusi
tahab Vinni vald korraldada
parimal võimalikul moel. 8.-9.
juulil 2017 peetavatele suvemängudele on oodata poolteist
tuhat võistlejat-kohtunikku.
Oodata on aktiivset osavõttu
juba seetõttu, et paljude valdade
jaoks võivad eelolevad mängud
iseseisva vallana valdade ühinemise tõttu jääda viimasteks ning
soovitakse veel viimast korda
oma valla eest võistelda.

Suvemängudel on kavas
kergejõustik, võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, köievedu, mälumäng, jahilaskmine
CSP, petank ja juhtide võistlus.
Alade peakohtunikud on:
kergejõustikus Jaak Vettik,
võrkpallis Raigo Pärs, jalgrattakrossis Vahur Leemets,
orienteerumises Kuno Rooba, petankis Rene Kundla,
köieveos Riho Rannikmaa,
mälumängus Andres Pulver,
jahilaskmises Tõnu Krooben,
juhtide võistluses Tiit Transtok.
Spordialade peakohtunikud
tutvustasid tulevasi võistluspaiku ja arutasid muid korralduslikke küsimusi. Kergejõustik toimub Vinni staadionil,
võrkpall, petank ja köievedu
Vinni spordikompleksi ja Vinni-Pajusti gümnaasiumi vahe-

Tegusalt uude aastasse!
Kui tavaliselt saab sügis-talvine
kultuurielu täishoo sisse ikka
oktoobrikuu lõpul, siis seekord
asusime asja kallale pea kaks
kuud varem. Kõik lauljad-tantsijad-näitlejad olid rõõmu ja lustiga
valmis üles astuma meeleolukal
sügispiknikul – austamaks ja
tänamaks uude kuude rüütatud
laululava! Ja ega siis keegi enam
koju jäänud. Otsustati, et küllap
jõuab ka aia- ja põllutöödega
ühele poole ja ees olidki ootamas
juba uued plaanid, üritused, esinemised. Oma hooaega alustas
eakate klubi Remmelgas imelist
muusikat täis kohvilõunaga –
külas oli akordionist Anatoli
Drozdov. Vahvaid mänge ja
muusikalise viktoriini viis läbi
Ester Repson. Kuna külalised
on Jõhvi linna klubi Maikelluke-Landõš eestvedajad, siis lepiti
kokku juba ka järgmiseks aastaks
toredad ettevõtmised. Hetkel
käib hoogne ettevalmistus 19.
novembril toimuvaks ajalookon-

verentsiks – ettekannete vahele
saab kuulata ka laule maast ja
merest.
25. novembril kutsume aga
kõiki rõõmsalt kadripäeva tähistama. Meeleolu loovad Ülo
Lodesson ja ansambel „Vana
kallim“. Suupisted-joogid Urmase baarilt. Ära jää koju!
Aasta viimane kuu, nagu
ikka, jõuluootuse ja aastalõpu
meeleolus.
Juba 2. detsembril laulab meesansambel Rakveres ansambel
Sõbrad sünnipäevapeol.
11. detsembril aga meie traditsioonilisel jõululaadal astuvad üles kõik ansamblid ja ka
tantsijad.
21. detsembril peab oma jõulupidu eakate klubi Remmelgas
koos kapelliga Reilender.
22. detsembril toimub ikka jõulupidu – seekord lasteaed-koolile.
Aasta lõpetame aga kõik koos
täpselt aasta viimasel õhtul, 31.

lisel haljasalal. Jalgrattakross
Vinni ümbruses Madiseaugu
rajal, orienteerumine Vinni-Pajusti või Mõdriku maastikul,
mälumäng VPG aulas, jahilaskmine Laekvere lasketiirus.
Mängude osaks kujunenud
kultuuriprogramm toimub
Pajusti klubis.
Arvuka sportlaskonna majutuseks broneeringuid on
ümbruskonna majutusasutustel oodata juba varakult. Osa
sportlasi eelistab koolimajutust
(mullu oli neid umbes sadakond).
Toitlustus toimub Vinni-Pajusti gümnaasiumis ja Vinni
spordikompleksis.
Info suvemängude kohta
avaldatakse EMSL Jõud ja valla
kodulehel.

Kadila noortekeskuse noored: Lauri-Luis Laskja, Meribell
Susi, Laura-Liisa Laskja, juhendaja Milvi Tubli, Melissa Birgitta Karjus, Eliisabet Preismann. Hilje Pakkaneni foto

Kersti õmbles Roela
vabatahtlikele
päästjatele uhke vormi

Hilje Pakkanen
detsembril.
Ärgem siis istugem eraldi
kodudes, vaid koguneme
juba aegsasti rahvamajja. Siin
ei hakka igav – meenutame
ühiselt möödunut ja vaatame
tulevikku, laulame, tantsime ja
keskööl naudime loomulikult ka
tuledemängu! Kõigest lähemalt
aga edaspidi – jälgige vaid
reklaame!
Nii me siin oleme nädalast-nädalasse tegutsenud: esmaspäeviti ikka kooli bänd ja kvartett
Sära, teisipäeviti meesansambel,
kolmapäeviti tantsurühm Kanarbik, naisansambel, pilliõpe,
neljapäeviti näitering.
Loodame, et uueks aastaks
saab suurim mure – tantsujuhi
leidmine - ka lahenduse ning
koorikollektiivil valmib kevadeks kindlasti sama väärikas ja
kaunis muusikaprojekt, nagu oli
seda tänavu kevadine.
Olgem aga ikka rõõmsad ja
tegusad!
Reet Alavere

Roela vabatahtlikud päästjad dKersti Lipvars ja Kalno Vaarmets demonstreerivad oma vormi. Foto: erakogust

kannatanud ja eks te pea seda
ka seekord tegema!”. Asi oli
tegelikult ikka päris hea: rahvas
kuulas kõik lood lõpuni kannatlikult ära – ega heast huumorist
saa kunagi küll.
Tujuloojad tõid rahva ette esmakordselt loo „Hommik koos
vanaemaga“. Seda lugu tahaks
vast iga noor oma teinekord ehk
liigagaratele unetutele vanaemadele ette mängida.
Päeva lõpus teatas Milvi, et
ehkki tema trupp on alati olnud
nõus juhendaja igasuguste väljamõeldistega lavale minema,
õppinud tekste pähe ja raisanud
oma aega ja raha proovides
käimise peale, saab see aeg selle
koosseisuga otsa. Põhjuseks
pikad vahemaad ja ajanappus.
„Mõned elavad 30-60 km kaugusel ja võimatu on leida aega, mil
kõik saavad tulla ja olla. Muidugi
ma pakkusin neile välja ülihea
lahenduse - tegin nimekirja kohalikest vabadest meesisikutest
ja nende kinnisvaradest ja andsin
naistele valida, et nad saaksid
elada kohapeal. Vaatamata sellele, et meil oleks ju ülihea sel juhul
proove teha kasvõi iga nädal, ei
olnud neist ükski nõus...“.
Siiski ei tõmmanud Milvi ust
enda järel päris kinni, pakkudes:
„Kui peaks olema keegi, kes elab
lähemal ja tahaks vahel laval end
proovile panna, saada head vaheldust igapäevaelule, siis mina
olen veel täitsa olemas. Mul on
ka palju lugusid ja terve garderoob kostüümidega!“
Kuulati kodukandi ajaloouurija Kalju Vaga lugu kohalikust ajaloost. Näitemängudele
vahepalaks vaadati Kalju Vaga
fotonäitust ja 1964. aastal Vilde
kolhoosist valminud dokfilmi „Eile, täna, homme“ ning
kuulati Muinsuskaitseameti
vaneminspektorit Anu Kivirüüti
Rakverest. Tunti rõõmu koosolemisest.
Eraldi väärib tunnustust Kadila
publik, kel on ikka tahtmist teisi
kuulata ja nautida.
Hilje Pakkanen

Roela vabatahtliku päästekomando meeskonnavanem
Kersti Lipvars võttis kätte ja
õmbles pealikule ning endale
uue ja uhke vormi vaid loetud
eurode eest.
Niipalju kui võimalik, kasutas Kersti taaskasutust - Vero
Moda ja Montoni jt tuntud rõivafirmade tooteid leiab sealtki.
Taaskasutus seepärast, et see
sobib tema mõtteviisiga, teiseks
seetõttu, et päris uute mõõdus
vormide tellimine maksaks
päris kopsaka summa.
Algselt oli mõte võtta snitti
päästjate 1938. aasta paraadmundrist, aga et sel oli liiga palju lisandeid, mida tänapäeval
on keeruline leida, siis mõtles
Kersti ise detailid välja. Sestap
ongi uus vorm pisiasjadeni läbi
mõeldud nii disaini kui ka sisu
poolest, iga detaili juures võiks
Kersti rääkida omaette loo
kõrvale. Näiteks kõige kallim
osa vormi juures on pagunid.
Pagunimärgid tuli teha lasta,
sobiva märgi leidis ta oksjonilt
osta.ee-st.
Niipea kui fotod vormiriietega Roela vabatahtlike päästjate
Facebooki jõudsid, tekitas hea
algatus huvi teistegi vabatahtlike seas.
Uue vormi n-ö esmaesitlus
oli organiseeritud tuletõrje
aastapäeval 30. septembril, kus
nad samuti tähelepanu pälvisid.
Kaks valminud vormiriiet ei
jää Roela komandole viimasteks. Kolmas vorm tuleb Kalno
tütrele, kes samuti päästmisega
sinasõber.
Hilje Pakkanen
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Korteriühistu Müüri astus julge sammu:
teeb oma maja kevadeks energiasäästlikuks

Vinni alevikus valmib kevadeks esimene energiasäästlik
60 korteriga korrusmaja. 1969.
aastal valminud pea poole sajandi vanune hall viiekordne
korrusmaja, inetu pardipoeg,
muutub põhjaliku remondi järel tuleva aasta maikuus energiasäästlikuks ja pilkupüüdvaks kaunitariks. Elanikel on
parema sisekliimaga tubades
mõnusam elada. Energiasäästust tulenev kokkuhoid võimaldab kavandada ulatusliku
maja rekonstrueerimise, ehkki
mõnda aega tuleb kogu hea ja
ilu eest ka n-ö peale maksta.
Millised tööd ette võetakse,
korteriühistu Müüri juhatuse
liige Ere Tammeorg?
Kiige 2 täismahus rekonstrueerimise tulemusel soojustatakse
sokkel ja fassaad, vahetatakse ja
soojustatakse katus, renoveeritakse soojussõlm.
Maja küttesüsteem ehitatakse
ümber kahetorusüsteemiks, mis
võimaldab energiasäästu ja elanikel endil majast sõltumatult
toasooja reguleerida. Vahetatakse välja kõik radiaatorid ja
edaspidi elektriküttele enam
keegi ei jää.
Sooja vee tootmine on samuti

osa energiasäästust. Vee soojendamine elektriga on kallim
kui soojasõlme paigaldatava
soojusvahetiga. Seega taastame
tsentraalse soojavee süsteemi.
Boilerid jäävad alles, nendega
saab sooja vett suvekuudel.
Ehitatakse välja sundventilatsioon, millega paraneb korterite sisekliima. Inimeste jaoks
tähendab see, et tal vähenevad
küttekulud, tal on toas värske
õhk. Enam ei ole hallitavaid seinu, läbijooksvat vett ja kardinad
ei lehvi tuules.
Püstakutes vahetatakse välja
vee- ja kanalisatsioonitorustik.
Kogu maja aknad vahetatakse
välja ja tõstetakse soojustuse tasapinda. Kõige selle tulemusena
peaks maja muutuma energiasääslikumaks. Energiasääst
peaks tulema 51%.
Maja hakkab ka kenam välja
nägema. Senise halli värvi asemel, mille järgi maja tuntakse
ja rahva seas kutsutakse, tuleb
kollakate seinte ja tumepunaste rõdudega rõõmsavärviline
maja.
Kuidas saite korteriühistu liikmetega ühisele kokkuleppele?
Inimestega tuleb rääkida, rääkida ja veelkord rääkida. Tegelikult saavad ju kõik aru, et kui
korter hallitab või mööda seinu

Elutargad kohtusid sumotor
Meelis Höövelsoniga

Tiina
Ader
ja Meelis
Höövelson
ViuJaagupis

Viru-Jaagupi Elutark klubi
kohtus 8. novembril sumomaadleja Meelis Höövelsoniga, kes rääkis oma sporditeest
ja sumomaadlusest.
Meelis alustas sumoga Vinnis
aastatel 1991-1992 treener Riho
Rannikmaa käe all. Asi hakkas
meeldima ja nii kutsus ta poolvend Kaidogi sumotrenni. Kaido
tuligi. Juba paari trenni järel tuli
Kaido maakonna meistriks ja
edasine on juba ajalugu.
Meeliski sportis kuni tõsise selgroovigastuseni. Arstid hoiatasid,
et kui tahad veel kõndida, pead
ära lõpetama. See oli tagantjärele
arvates viga: lihased lõtvusid ja
asi läks hoopis hullemaks. Meelis
hakkas taas sumomaadlusega tegelema, sest mida nii suure kaalu
juures ikka muud teed, jooksma
ju ei hakka.
Meelisel on häid saavutusi
nii judo- kui sumomaadluses.
Tänavune MMi 5.koht andis
parima meessumomaadleja tiitli.

Ise peab ta oma elu parimaks
tulemuseks EMi 3.kohta.
Meelise sportlaseelu on kaasa
toonud ka palju reise. Meelisele
meeldib oma silmadega näha,
olla paigal nädal-paar, tutvuda
kohaliku kultuuri ja loodusega,
kohtadega, mida tavaline turismiprogramm ei sisalda. Jagas
muljeid Venemaa reisist, mille
võttis ette nõukaaegse rongiga.
Jaapanist jäi muuhulgas meelde,
et sealne rahvas on väga suur
merekultuuri austaja.
Meelisel tuli vastata ka poolvend Kaido tegemiste kohta.
Meelis leidis, et kui vennal oleks
Eestis võimalik samamoodi
elada kui Jaapanis, tuleks ta
kohe siia. Meelis tutvustas ka
Kaido vabavõitleja karmi elu.
Vabavõitlus on sisuliselt reegliteta maadlus, kus alla annab see,
kes varem vastase valuvõtteist
murdub. Järgmine võistlus toimub tal 29. detsembril, vastane
selgub viimasel hetkel. Jaapanis

voolab vesi, on tagumine aeg
midagi ette võtta. Ja jupikaupa
tegemine läheb kokkuvõttes
alati kallimaks kui ühekorraga
tehes.
Esimene koosolek majarahvaga toimus 10. septembril 2015.
Seal rääkisime suurematest
energiakao kohtadest (katus,
seinad, aknad), tutvustasime
erinevaid energiasäästu võimalusi ja esialgset maksumust.
Järgmine koosolek toimus 22.
septembril ja seal otsustasime
alustada rekonstrueerimistöödega.
Kui palju maksab maja kordategemine?
Meie maja rekonstrueerimise
kogumaksumuseks on arvestatud 606 700 eurot. Korteriühistu
võttis pangalaenu 352 500 eurot,
mis tuleb 20 aastaga tagasi
maksta. KredEXilt saime toetust
244 500 eurot. Esialgu tuleb
korteriühistul omavahenditest
tasuda energiaauditi ja ehitusprojekti koostamise ning tehnilise konsultandi teenuse eest.
Kõigi tööde jaoks kuulutatakse välja hange – nii energiaauditi, tehnilise konsultandi,
projekteerija, ehitaja kui ka
omanikujärelevalve valimiseks.
Tehnilise konsultandi vajadus
tuleneb juba KredEXi nõudest.
Omalt poolt võin öelda, et
asjalik konsultant on kulda
väärt. Tema korraldab hanked,
valmistab ette dokumendid nii
panga kui KredExiga suhtlemisel jne.
Töödega tehti algust tänavu
oktoobris. Maja renoveerimistööde lõpetamise tähtaeg on
5. mai 2017, kokku kestavad
remonditööd seitse kuud.
Kui palju tõuseb korteri kinnisvara väärtus?
Palju renoveeritud maja korteri turuväärtus tõuseb, ei oska
ma öelda.
Küsis Hilje Pakkanen
osatakse publikuhuvi meedia
abil üleval hoida ja seetõttu liiga
vara võistluses vastakuti minejaid ei avalikustata.
Elukaaslane Tiinagi on nakatunud sumousku - temast on saanud sumokohtunik. Oma oskusi
näitas ta tänavusel Saksamaal
peetud noorte EMil.
Igapäevaselt harjutab Meelise
käe all Eesti Karude spordiklubis 40 last, kellest suurem osa
on Rakvere lapsed, kuid kümmekond harjutab kaks korda
nädalas Muuga spordihoones.
Eesti sumoliit on valinud Meelis Höövelsoni Eesti sumokoondise peatreeneriks ja sumoliidu
treenerite nõukogu esimeheks.
Sumotegemised Höövelsonide
peres jätkuvad.
Hilje Pakkanen

Kas talv tuli jälle ootamatult?
Vinni valla lumelükkajatele varajane talve saabumine kindlasti
ootamatu ei olnud. Ettevõtjad
olid talveks valmistunud ning
talvised teehooldelepingud kestavad 2018. aasta lõpuni. Jah,
mõningaid kitsaskohti suure
lumekoguse ja esimese tuisu
tõttu tekkis, kuid need said aga
kohe lahenduse.
Hajasustuses segavad lumelükkamist jätkuvalt puude
võrad, põõsad ja ülekasvanud
hekid, kohati ka murupiireteks
asetatud kivid, mis võivad talihooldustehnikat lõhkuda. Kahjuks aga keelduvad kodanikud
mõistmast, et suuremõõtmelise
ja kalli tehnikaga ei ole võimalik

hooldada kitsaid ja võssa kasvanud teid.
Autode arv Eestis on viimase kümmekonna aastaga kolmekordistunud. Eriti on seda märgata valla tihedamini asustatud
Vinni ja Pajusti alevikes. Endistel
aegadel projekteeritud majade
esised parklad ei mahuta enam
elanike kogu transporti, samas
pole alevike tänavad planeeritud
autode parkimiseks.
Enamus Pajusti kortermajadest
on oma parklaid laiendanud.
Vinni alevikus aga pargivad
majaesiste parkimiskohtade
vähesuse töttu paljud, nt. Põllu
ja Tiigi tänavate elanikud oma
autosid sõiduteel, mis segab

Lumetõrje teostajad vallas 2016-2018
Piira keskus, Piira-Karkuse - teenusepakkuja Piira Talu OÜ
(Eha Kokareva, tel 5253341).
Vinni alevik, Mõdriku kergtee - ER Toode OÜ (Raivo Eliste,
tel 5057596)
Pajusti alevik, Inju, Piira-Pajusti-Kakumäe kergtee,
Kadila-Koeravere - OÜ Olt & KO (Ilmar Olt, tel 5021752)
Vetiku-Mõdriku - OÜ Vinimex (Toomas Riiberg, tel
5054188)
Viru-Jaagupi alevik, Aruküla, Allika-Võhu - OÜ Voore Farm
(Margus Lepp, tel 5203971)
Ristiküla, Rünga, Roela alevik, Puka-Obja - FIE Kalno
Vaarmets (Kalno Vaarmets, tel 5201163)
Tudu alevik, Anguse-Palasi - FIE Jaan Salin (Jaan Salin,
tel 5256087)
Allika-Soonuka - Fixum Service OÜ (Maario Maalman,
tel 5172410)

Refleksoloogia ja idamaised
massaažid Pajustis

Refeksoloogid Kaire Mäe ja Triinu Reissar

Sa oled õiges kohas, kui soovid
saada natuke eemale argimuredest, lõõgastuda ning nautida,
vabaneda vaimsest või lihaspingest ja lihtsalt lasta mudida
ja venitada oma kanget keha.
Pajustis massaažiteraapiate toas
saab kogeda idamaiseid teraapiaid ja refleksoloogiat.
Kes Te olete?
Triinu Reissaar - idamaade
loodusterapeut–refleksoloog.
Masaažidega tegelenud juba üle
kümne aasta, õppinud Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias
idamaade loodusterapeudiks ja
refleksoloogiks. Lisaks olen täiendanud oskusi erinevate meistrite
käe all energeetiliste teraapiate ja
loodusravide alal.
Kaire Mäe – refleksoloog, samuti õppinud ja täiendab end veel
Krautmani Massaažiakadeemias.
Mis on Teil erilist?
Soovime tutvustada refleksoloogiat, mida mõlemad teeme.
Refleksoloogia (edaspidi RL)on
holistiline teraapia, mille aluseks
on põhimõte, et inimese jalalabadel, säärtel, kätel, kõrvadel ja
kogu kehal asuvad refleksi-tsoonid ja punktid, mis vastavad inimese kehas olevatele elunditele
ja organsüsteemidele. RL suhtub
kehasse, meelde ja vaimu kui
ühtsesse tervikusse, otsides tasakaalutuse põhjust, mitte ei ürita
likvideerida sümptomeid. Aitab
kehal ergutada isetervenemise
võimet.
RL on õrn juht, mis tuletab
kehale meelde, kuidas üles ärgata

ja õigesti toimida. Et iga kehasüsteem peab töötama teistega
kooskõlas.
Kuidas see toimub?
Inimene lebab kas põrandal
matil või massaažilaual. Protsess
kujutab endast pöialde, sõrmede,
sõrmenukkide ja spetsiaalsete
pulkadega süstemaatilise surve
avaldamist refleksipunktidele.
Tundlikud ja valusad refleksi-tsoonid näitavad, et keha on
tasakaalust väljas, ning on terapeudile keha seisundi peegliks.
Nende kaudu saab refeksoloog
infot organismi hetkeseisundist,
aga ka kroonilistest ja läbipõetud
haigustest. RL aitab kõrvaldada
igasuguse vastupanu energiavoolule, lastes energia vabalt
voolama. Käsitluse käigus valu
kaob ja kui tsoonis valu või muud
märgid kaovad, tasakaalustub
energia ka antud organis või
kehaosas.
Millal refleksoloogiat valida?
Sobib hästi, kui on tugi- ja
liikumiselundite probleemid,
lihasjäikused ja pinged, lülisam�
bavaevused, endokriinsüsteemi
häired, kilpnääre ja hormonaalsed häired, unehäired, ainevahetuse, mao ja soolestiku häired,
viljatus, pms, klimakteerium,
stress ja läbipõlemine, allergiad,
tittede koolikavalud, närvi- ja
peavalu, pearinglus, vere- ja lümfiringe parandamine, sõltuvused.
Kas refleksoloogia sobib ka
lihtsalt lõõgastumiseks stressirohkel perioodil?
Väga hästi. Stress seisatab keha
isetervenemise mehhanismid,

nii liiklust kui ka lumetõrjet.
Teed jäävad kitsaks, mille tagajärjel sõidetakse tee servad
tihti auklikeks (nt Põllu tänav).
Kavalamad pargivad autosid nt
Vinni Spordikompleksi parklas
või Vinni bussipeatuse platsil.
Suvel pole see ju probleemiks,
aga talvel!? Kedagi ei huvita,
kuidas varahommikul autode
vahelt lumi lükatud saab, samas
ollakse veendunud, et traktor
ei tohi ju autot vigastada! Jah,
vastutab tõesti lumelükkaja,
kuid probleemi tekitab hoopis
autoomanik. Siinjuures tänangi
kõiki sahajuhte täpse sõidu ja
„külma nävi“ eest.
Millal jõuame arusaamale, et
me ei ela üksi ja peame ka kaas�kodanikega arvestama! Tundub,
et ühiselureeglid, mis peaksid
igale endast lugupidavale inimesele ütlematagi selged olema,
paljudele ei kehti. Jääb mulje, et
arvatakse oma õigusi väga hästi
teadvat, kohustused ja vastutus
on millegipärast ära unustatud.
Vaadakem vahel korraks ka ise
peeglisse.
Talvine teede hooldus ei ole
odav. Lumetraktori ühe töötunni
hind ulatub 60 euroni, samas on
lükatavaid teid ligi 200 kilomeetrit. Seetõttu alustatakse lume
koristust koheva lume korral
alates 10-12 cm, sulalume ja lörtsi
korral alates 6-7 sentimeetrist.
Hoiame ka käesoleval talvel
teed läbitavad, et lapsed kooli või
lasteaeda ja täiskasvanud tööle
jõuaks. Turvalist talvist teed!
Peeter Kalvet
ravi ja isetervenemine läbi parasümpaatilise süsteemi ei toimi.
RL ajal inimene lõõgastub. Meeleseisund on rahulik, turvaline,
andes parasümpaatilisele närvisüsteemile paremad toimimistingimused ja tänu sellele hakkab
kogu keha paranema. Mõjutades
ja masseerides kehal erinevaid
punkte, aktiveerib terapeut ini�
mese enda paranemissüsteemi.
RL õpetab keha stressile mitte
reageerima, lastes stressil välja,
mitte sisse voolata. Keha piirkondade mõjutamine tekitab
üleüldise eufoorilise lõdvestustunde. Tihti tunneb patsient
kehas tugevat heaolutunnet.
RL hakkab õpetama patsiendile
vabakslaskmise tähtsust ning
pakub vahendit, mille abil lõdvestumistasandile jõuda. Täisseanss parandab tsirkulatsiooni,
kutsub esile soojustunde. Selline
protsess võimaldab eemaldada
kehast toksiine, tuues meelerahu
ja sügava terviklikkusetunde.
RL aitab kõrvaldada stressi, üritades panna keha lõdvestuma,
tasakaalustades keha süsteeme,
parandades lümfi- ja vereringet,
stimuleerides närve, aidates
lihastel lõdvestuda ja kehal puhastuda toksiinidest. Puudutus
aitab jalalabadel, kehal ja meelel
pingest vabaneda. Kui läheneda
närvisüsteemile pideva, ühtlase
puudutusega, on patsient tõeliselt suuteline lõdvestama ja
usaldama.
Kellele sobib?
RL sobib kasutamiseks igas
vanuses inimestele. Beebide
refleksoloogia on eraldi õrn
teraapia, mis aitab tita kasvamisele kaasa ja mõjub väga hästi ka
koolikuvalude puhul.
Terapeudi eesmärk on toimida
katalüsaatorina, kes refleksoloogia abil aktiviseerib patsiendi
organismi oma paranemissüsteemi. Eelduseks on see, et keha
on ise võimas ennasttervendav
süsteem. Tugevdab immuunsüsteemi ning on hea krooniliste
haiguste ravi toetuseks.
Asume Pajustis vallamajas (
Tartu mnt 2), Kaire neljapäeviti
ka Vinni päevakeskuses.
Kontaktid: Triinu Reissaar, tel
58805912, Kaire Mäe, tel 5258333
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Sündmuste kalender
KADILAS:

17. dets. kell 19 jõulupidu seltsimajas. Esineb ansambel LiMiT.
Piletid hinnaga 6 eurot eelmüügist, info Kaili Kõrgesaar, tel 53974443

PAJUSTIS:

24. nov. kell 13-16 Pajusti vanas koolimajas (Tartu mnt 5) kogemuskohtumine MTÜ Viru Näputöö Seltsi eestvedajatega. Tehakse
juttu käsitööst ja seltsitegevusest. Käte osavust saab proovida helkuri
valmistamises, viltimises ja rahvuslike paelte punumises. Osalustasu
2 eurot. Info Katrin Põllu, tel 3258028, Merle Matikainen 5229798.
26. nov. kell 17 advendiaja pidu klubis, oodatud kõik lauluhuvilised. Laulu, tantsu ja pillilugude eest hoolitsevad Sõmeru valla
lauluklubi Külast külla ja Võhu kapell Reilender. Sissepääs 2 eurot.
Lauake katab end ise: võta kaasa suupisted ja joogid oma lauale.
Eelregistr. 24. nov. tel 5057645 Inge Arula.
27. nov. kell 15.30 esimese advendi tähistamine Pajusti klubi
ees.Jõuluvalgust süütama ootame nii lapsi kui ka täiskasvanuid!
Tantsivad tantsuringid.
3. dets. kell 12 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu.
Jõuluvana toob kingipaki ka lasteaias mittekäivatele eelkooliealistele
lastele. Info tel. 5057645 Inge Arula.
4. dets. kell 12 kogupere üritus: Roela näiteringi Kartoffel etendus
"Heateod unustatakse". Lustakad lood eesti muinasjuttude põhjal.
Pääse lastele 2, täiskasvanutele 3 eurot.
17. dets. kell 18 klubi jõulupidu. Esinejate etteasted, jõuluvana,
tantsuks mängib ans. Taas. Pääse 6 eurot. Laudade-kohtade eelregistreerimine ja piletite müük tööpäevadel kuni 15. dets. tel 5057645
Inge Arula.
21. dets. kell 17.15 klubis Pajusti lasteaia jõulupidu.
22. dets. kell 17.30 klubis Vinni perekodu jõulupidu.
27. dets. kell 13 seeniorklubi Mõttelõng jõulukoosviibimine.

ROELAS:

23. nov. kell 13-16 rahvamajas valdade liitumise rahvahääletus.
25. nov. rahvamajas kadripäeva salongiõhtu, külas Ülo Lodesson,

Koolides ja lasteaedades
1.dets 8-8.15 „Käib ringi üks päkapikk…“- Vinni lasteaia õuealal
1.dets 9.40 jõulurahu väljakuulutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis
kell 9.40 1.-5.klassile, 12.00 6.-12.klassile ja TlÜ sümfooniaorkestri
puhkpillirühma kontsert.
1.dets 16.00 jõulutule süütamine Kulina lasteaias.
1.dets 16.00 Tudu kooli advendiaja luuletund Tudu raamatukogus
2.dets trimestri lõpuaktused VPG-s: 8.00 4.-6.kl, 8.40 1.3-kl.
2.dets 11.45 uurimistööde konverents, trimestri lõpuaktus VPG
7.-12.klassile.
3.dets 12.00 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu Pajusti
klubis.
5.-9.dets päkapikkude näitus Pajusti lasteaia Lepatriinude rühmas.
5.dets 8.15-8.30 Päkapikk piilub Pajusti lasteaias.
5.dets 8.45-9 II advendiküünla süütamine Vinni lasteaia saalis.
5.dets 9.45 Kulina lasteaia Mesimummu rühm Roela käbimaja
jõulumaal.
6.dets 12.00 Tudu kool Roela käbimajas.
7.dets 10.55 Nipitiri teatri etendus „Sinisaba jõulud“ Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 1.-4.klassile, pilet 2 eurot.
7.dets 10.00 Roela lasteaia noorema liitrühma ja kell 15.30 vanema
liitrühma lapsed käbimajas.
7.dets Kulina lasteaias täispuhutav planetaarium.
11.dets 11.00 jõululaat Roela rahvamajas.
12.-23.dets Vinni lasteaias näitused laste kunstitöödest ja “Jõuluvalgus“.
12.dets 8.45-9.00 III advendiküünla süütamine Vinni lasteaias.
12.dets 10-11 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm Rakvere muuseumitunnis “Lõbus päkapikuseiklus“.
13.dets 9.30-10.30 Pajusti lasteaia Mesimummude rühm küpsetab
piparkooke.
14.dets 10-13 Vinni lasteaias külas Lääne-Virumaa lasteaedade juhid.
Jõulunädal Tudu koolis: 15.dets - päkapikud piiluvad, 16.dets - jõuluhääled, 19.dets - jõululõhnad.
21.dets 18.00 jõulupidu Tudu koolis (osalevad ka Tudu piirkonna
kodused lapsed).
22.dets 11.05 jõululõuna Tudu koolis.
15.dets 10-11 Pajusti lasteaia Lepatriinude rühm küpsetab piparkooke.
16.dets 10-11 Viru-Jaagupi piirkonna koduste laste jõulupidu Kulina
lasteaias.
19.dets 10.00 Roela piirkonna koduste laste jõulupidu koolimajas.
19.dets 11.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-5.klasside jõulupidu.
19.dets 15.30-16.30 Vinni lasteaia Oravapere rühma jõulupidu.
19.dets 11.00 Roela algklassid Rakvere Teatris jõuluetendusel “Lärmisepa tänava Lote”.
20.dets 11-12.30 Kulina lasteaia jõulupidu.
20.dets 12.00 Roela lasteaia- ja kooli ühine jõululõuna.
20.dets 16-17 Vinni lasteaia Sipsikute rühma jõulupidu.
20.dets 17-18 Vinni lasteaia Jänkupere rühma jõulupidu.
21.dets 9.30 Roela lasteaia noorema liitrühma laste jõulupidu.
21.dets 10.30 Roela lasteaia vanema liitrühma laste jõulupidu.
21.dets 16-17 Vinni lasteaia Mesimummu rühma jõulupidu.
21.dets 17.15-18.30 Pajusti lasteaia jõulupidu Pajusti klubis.
21.dets 18.00 Roela koolilaste jõulupidu Roela rahvamajas.
21.dets 18.00 VPG 6.-12.klassi õpilaste jõulupidu.
22. dets 9.30 II õppeveerandi lõpetamine Roela koolis.
22.dets 16-17 Vinni lasteaia Lepatriinu rühma jõulupidu.
22.dets 17-18 Vinni lasteaia Mõmmi rühma jõulupidu.
22.dets 19.00 Roela lasteaia- ja koolitöötajad Rakvere Kolmainu Kirikus „Jõuluootuse“ kontserdil.
Päkapikukontor teatab: kommipaki saavad kõik Vinni valla koolides
õppivad õpilased, kõik Vinni valla lasteaedades käivad lapsed ja kõik
kodused koolieelikud, kelle elukohaks rahvastikuregistris oli 15.nov.
2016 Vinni vald.

muusika ans. Vana Kallim.
11. dets. kell 11 rahvamajas jõululaat.Müügil käsitöö ja talutoodang, avatud koolilaste kohvikunurk. Suures saalis meeleolukas
jõuluprogramm. Tule kogu perega laadale jõulukraami varuma ja
oma meelt lahutama! Info ja registreerimine tel 59127100 ja 3297266.
16. dets. kell 14 rahvamaja kvartett Sära esineb Rakveres maakondlikul õpetajate ainesektsiooni päeval. Info Reet Alavere, tel 51935250.
21. dets. kell 13 eakate klubi Remmelgas jõulupidu. Info Tarmo
Alavere, tel 5273878
22. dets. kell 18 rahvamajas Roela kooli jõulupidu. Info Tarmo
Alavere, tel 5273878
31. dets. kell 20 rahvamajas aastavahetuse pidu. Info Tarmo
Alavere, tel 5273878

VINNIS:

24. nov. kell 13-16 valdade liitumise rahvaküsitlus päevakeskuses.
25. nov. kell 11 päevakeskuses kadripäev koos Kadridega.
27. nov kell 10-13 MTÜ Rattakiri aianduskoolitus Vinni hostelis
ürdiaia rajamisest ja hooldamisest. Koolitab Maia Simkin. Osavõtutasu liikmetele 1 euro, teistele 4 eurot. Registr. 25. nov. e-posti teel
rattakirimty@gmail.com.

VIRU-JAAGUPIS:

24. nov. kell 9–12 valdade liitumise rahvaküsitlus end.
koolimajas.

13. dets. kell 13 end. koolimajas eakate klubi Elutark jõuluootuse
pidu. Meida Inno ettekanne.

TUDUS:

23. nov. kell 9-12 valdade liitumise rahvaküsitlus Tudu
rahvamajas.
29. dets. kell 20 aastalõpupidu ans. Hellad Velled. Toimub heategevus, esinevad kohalikud tähed. Info Uno Muruvee, tel 5273874

VINNI SPORDIKOMPLEKSIS:
Teisipäeviti kell 19.30 VESIAEROOBIKA treeningud Kerstin
Hulkko juhendamisel.
Teisipäeviti kell 18.30 ZUMBATANTSU TREENINGUD Kaidi
Raamatu juhendamisel. Pilet 4 eurot. Info ja registr. triinuspin@
gmail.com, tel 58502786.

ETTEVÕTLIKE NAISTE MESS
2. detsembril Rakveres Rohuaia 2

11-13 seminar etttevõtlikele naistele
13-17 mess avatud kõigile - ootame ettevõtlikke naisi oma
tooteid müüma
13-16 erinevad töötoad
Müügikohtade registreerimine kuni 28.11 e-posti aadressil
pillekoit@lvrkk.ee või tel 32 95962

Vallavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel kahetoalise
korteri Pajustis

Vinni Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel
kahetoalise korteri (kinnistu reg-osa nr 2517931) asukohaga Pajusti alevik, Linnu tn 1-18.
Enampakkumise alghind on 7500 eurot. Tagatisraha suurus
enampakkumisel 750 eurot ja osavõtutasu 20 eurot, millised tuleb tasuda enne enampakkumist Vinni Vallavalitsuse
arveldusarvele SEB EE501010502016846005 või Swedbank
EE532200001120121871.
Vara müügihind tuleb tasuda enne müügilepingu sõlmimist.
Enampakkumine toimub 30. novembril 2016 kell 13.00 Vinni
vallamajas aadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik.
Müüdava varadega tutvumiseks on vajalik eelnevalt kokku
leppida telefonil 5165572.
Täiendav info tel 5165572 või 32 58 668.

KÜTI
SAEVESKI

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

saeveski.toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Omniva Vinni postipunkt avatud E-R 9-13 ja 16-18, L,P suletud. Info
tel 6616616, 51974707. Postipunkt asub apteegi kõrval Sõpruse 1a.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Viivi Kasemets		
Andrus Grünfeldt
Helgi Proosa		
Heino Lood		
Marje Vilu		
Endel Eigi 		

28.04.1951 – 26.10.2016
14.05.1951 – 31.10.2016
27.03.1925 – 02.11.2016
12.11.1955 – 08.11.2016
02.07.1940 – 10.11.2016
02.03.1945 - 15.11.2016

Sügav kaastunne omastele

Palju õnne,
detsembrikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
95 Leida Nurk
84 Villem Altermann
95 Hilda Eliste
83 Rauli-Elmar Potti
91 Väino Kasearu
83 Anton Floren
90 Valda Allmäe
83 Uno-Heinrich Neelok89 Vaike Aru
se
88 Lilian Kaasikmäe
83 Linda Kello
88 Eha Kuusik
83 Silvia Põldme
88 Aino Mägi
82 Valentina Saar
88 Luule-Rita Renel
82 Immi Õun
87 Liidia Lass
82 Anastasia Leiten
87 Maimu Leht
81 Ülo Miilo
86 Liidia Pitke
81 Viivi Lehtpuu
85 Elvi Leede
70 Tõnu Ploom
84 Helene Allikalt
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Gustav Onton
- 9. oktoobril
Kevin Ilves - 12. oktoobril
Roomet Ploom - 1. novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kuulutused
Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal
lokaalne veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel. 32 58
668, 513 3380, Ade Murumägi
tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.
Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallamaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.

Veaprandus. Oktoobrilehes oli kirjutatud rattavõistluse võitja nimi
valesti, õige nimi on Sander Kalaus. Vabandame!

Vinni Spordikompleksis kosmeetiku teenused
- Noorte näohooldus 20 €
- Renophase näohooldus 25 €
- Renophase näohooldus koos massaažiga 30 €
- Kulmude keemiline värvimine 5 €
- Kulmude korrigeerimine 3 €
- Ripsmete keemiline värvimine 5 €
- Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja korrigeerimine 12 €
Helistada ja broneerida aeg 58603114
Terviseakadeemia õpilane pakub

novembris neljapäeviti kell 11-14
Vinni päevakeskuses refleksoloogi
teenust ja Tai refleksoloogilist jalamassazi.
Info ja registr. tel 5258333 Kaire.

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 9. detsembriks.

