Vinni valla infoleht
Juuni 2017

Sügisel valitav valla uus
volikogu tuleb 17-liikmeline
Vinni volikogu otsustas moodustada 15. oktoobril 2017.a
toimuvateks Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva
Vinni valla volikogu valimisteks ühe 17-mandaadilise valimisringkonna, mis hõlmab
Rägavere valla, Laekvere valla
ja Vinni valla haldusterritooriume.
Volikogu määras Rägavere
valla, Laekvere valla ja Vinni valla haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega suureneva Vinni valla volikogu
liikmete arvuks 17.
Volikogu moodutas 15.oktoobril 2017 toimuvateks Rägavere valla, Laekvere valla

ja Vinni valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva Vinni valla
volikogu valimisteks valla
valimiskomisjoni ja nimetas
valimiskomisjoni koosseisu
järgmises koosseisus: Vaive
Kors, Kaja Inno, Mart Villup,
Karin Tampere, Ruth Abel,
Liina Part ning valimiskomisjoni asendusliikmeteks:
Marika Vinkeli ja Eha Liivaku.
Valimiskomisjoni esimehe
ja aseesimehe valib komisjon
oma liikmete hulgast.
Volikogu liikmete arv (17) ja
üks valmisringkond on kirjas ka
valdade liitumislepingus punkt
4.5 all.

Maakonna eakad pidutsesid
Roela laulukaare all

„Elu on ilus, kui su kõrval
on keegi...“ Selle Mati Nuude
poolt aegumatuks lauldud
kauni ja elutarga laulu sõnadega võib võtta kokku pühapäeval, 11. juuni pärastlõunal
Roela sümbolite – laulukaare
ja mändide all peetud Lääne-Virumaa eakate suvepeo
„Mina ka!“.
Tervitusi eakatele tõid Riigikogu liige Toomas Väinaste,
maavanem Marko Torm ja
Eesti Pensionäride Ühenduste
Liidu juhatuse esimees Andres
Ergma.
Peo lükkas käima Sõmeru
lauluklubi „Külast külla“ alati
särava Küllike Pajula juhtimisel. Küllikese populaarne
laululiikumine on oodatud igas
külas. Laulusõpradest on välja
kujunenud oma laulukoorgi
koos pillimeestega. (Etteruttavalt olgu öeldud, et oma sügishooaja avab lauluklubi 30.
septembril Pajusti klubis.)
Külakosti tõid peole eakate
ammused sõbrad, seeniortant-

sijad Lätimaalt Ogrest. Külalised ööbisid Vinni spordikompleksis ja jäid spordikompleksis
pakutavaga väga rahule.
Roela rahva poolt tervitasid
peolisi laulude-tantsudega Roela kooli õpilased ja rahvamaja
naisansambel.
Kui laulude vaheajal asus
tantsulugusid mängima Tarmo Alavere, seati sammud
pikemalt ootamata tantsuplatsile. Ja vanad rokkisid! Tantsulustis ununes luuvalu. Neid
eakaid vaadates adud, et on
suur oskus hoida elurõõmu
ka vanemas eas: „Elu on ilus,
kui silmade sära ei kustu me
südames iialgi ära!“
Ladusalt sujunud peo eest
tänati korraldajaid Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu juhti
Tiiu Alaveret, Roela rahvamaja
väsimatuid eestvedajaid Tarmo
ja Reet Alaveret ning ilmataati, kes oli Roelasse saatnud
imeilusa ilma.
Hilje Pakkanen
All fotogalerii eakate päevast

Roela rahvamaja seeniortantsijad kodumurul tantsimas.

Viru-Jaagupi kalmistul
parandati piirdemüüri

Vallavanema veerg

Vallavanem Rauno Võrno näitab, et Piira külas rajatakse
kergliiklustee kahele poole maanteed. Foto: Hilje Pakkanen

Muinsuskaitseamet eraldas
Vinni Vallavalitsusele Viru-Jaagupi kalmistul asuva F.von
Wrangelli hauaplatsi piirdemüüri restaureerimistöödeks
1560 eurot. Hauaplatsi ühes
nurgas vähemalt sajandi kasvanud pärn oli oma elutegevusega asunud kivist laotud
nurka laiali nihutama. Mullu
veel alla sentimeetrised praod
mahutasid sel kevadel käe
prakku pistma.
OÜ Restaure meistrimehed
võtsid piirdemüüri nurga lahti,
korrigeerisid kivide asetust ja

ladusid nurga uuesti kokku.
Vahetati välja ka osa piirdemüüri paekivist katteplaate.
Koos vallapoolse omafinantseeringuga parandati piirdemüüri u. 2000 euro eest.
Vinni Vallavalitsus on Muinsuskaitseametile alati hea
koostööpartner, panustades
rahaliselt ka omalt poolt, et
kultuuriväärtused valla maadel
säiliksid tulevastele põlvedele.
Oleme tänulikud toetuse eraldamisest.
Tekst: Gustav Saar,
foto: Hilje Pakkanen

Soojatrassivahetus Pajusti klubi ja lasteaia vahelisel alal.
Tänaseks on tööd lõppenud ja klubi kõrval asuv tantsuplats
asfaldiootel. Foto: Hilje Pakkanen

Roela kooli ja Kulina
lasteaia tööpakkumised

Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool
võtab 2017/2018. õppeaastast tööle osalise tööajaga vene
keele õpetaja ning osalise tööajaga lasteaia muusikaõpetaja.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad palume saata: roela.kool@vinnivald.ee või tuua kooli
Järve tn 1, Roela alevik, Lääne-Virumaa 15. augustiks. Info tel
329 7151, 507 3849.
Kulina Lasteaed võtab 2017/2018. õppeaastast tööle muusikaõpetaja (koormus 0,25). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 07.08.2017
e-posti aadressil: kulina.lasteaed@vinnivald.ee. Lisainfo telefonil 3298840.

Rege rauta suvel, vankrit talvel. Sellest vanarahvatarkusest
juhindume meiegi oma vallas
suviseid remonditöid tehes.
Millised tööd siis käsil on?
Valdade suvemängude eel on
staadioni oma valdusse haaranud remondimehed, kes korrastavad staadionikatet. Vinni
staadion annab lisaväärtust
juurde nii Vinnile kui ka spordikompleksile, olles üldse üks
kahest tartaankattega saadionist
Lääne-Virumaal. Staadion on
olnud aktiivses kasutuses juba
kümme aastat (aeg lendab kiiresti!) ning pärast kooliaastat ja
suurte võistluste eel on parim
aeg staadioni remondiks.
Sel aastal on käsil Pajusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, misjärel
oleme veetrassi kadudest jagu
saanud. Ka Pajusti veepump
saab korralikult, st koos puhkepausidega (nagu meie südagi)
töötada. Juuniks vahetasime
välja Pajusti klubi ja lasteaia
vahelise vana soojatrassi.
Suvel soojustame ka Roela koolimaja võimla ja õppehoone otsaseinad. Koolimaja
saab kenama välisilme, maja
muutub soojapidavamaks ja
energiasäästlikumaks. Sellega
remonditööd Roela koolimajas
veel ei lõpe - teeme ettevalmistustöid koolimaja keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks.
Pärast jaanipäeva algavad

Vinni lasteaias soojussõlme
rekonstrueerimistööd, kavandame väliskanalisatsiooni
rekonstrueerimist. Teeme ettevalmistusi Kulina lasteaia
väliskanalisatsiooni remondiks
ning Piira külas Ojakalda ja
Metsaveere tänava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks. N-ö õues silmaga
nähtavad tööd jäävad aga uude
aastasse.
Mai keskel alustati Piiral
kergliikustee ehitamisega, mis
kulgeb Rakvere ringtee Rägavere teeristist kuni Mullikmäe
bussipeatuseni. Ehitustööd
korraldab Maanteeamet, ehitab
Matever OÜ. Vinni vald toetab
oma eelarvest kergliiklustee
rajamist 40 000 euroga. Teetööd
on seni kulgenud tempokalt ja
loodame, et Piira küla rahvas
saab juba juuli keskpaigast
kauaoodatud teel sporti teha
ja liikuda.
Öeldakse, et eestlastele on
kõige mõõdupuuks töö - mõelgem või Vargamäe Andresele.
Siiski-siiski, kasutagem meie
lühikest Eestimaa suve meeldivaks puhkuseks. Energiat
vajame kõik ja millest siis veel
seda ammutada kui mitte suvisest päikesest ja ilusast Eestimaa
loodusest! Küll pärast puhkust
jõuab taas uue energiaga rapsida ja tööd teha! Kosutavat
suvepuhkust kõigile!
Rauno Võrno

Käib Vinni staadioni taartaankatte remont. Foto: Gustav Saar

Sõmeru lauluklubi “Külast külla” laulukoor, paremalt esimene Viru-Jaagupi
seeniorklubi Elutark president Anu Soon. Hilje Pakkaneni fotod

Lauluklubi saatesansambli moodustasid seekord
Küllike Pajula ja Heino Preinvalz.
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Roela Tuletõrje Selts tahab olla sajandi- Teatepulga üleandmine Pajusti klubis:
suur aitäh Inge, tere tulemast, Urmas!
taguse tuletõrjeseltsi aadete kandja

Vasakult: Laivi Vaarmets, Raino Vaarmets, Karl Kongi, Jaanus Lipvars, Kalno Vaarmets,
Kersti Lipvars, Elina Vaarmets (pildilt puudub kaks Roela VPK liiget: Margus Eigi ja Ivar
Licht). Roela Tuletõrje Seltsi liikmed ja ka seltsi asutajad on neist Raino Vaarmets, Jaanus
Lipvars, Kalno Vaarmets, Kersti Lipvars ja Elina Vaarmets. Foto: erakogu

Möödunud aasta lõpus asutasid
Roela vabatahtlikud päästjad
eesostsas Kalno Vaarmetsaga taas
Roela Tuletõrje Seltsi. Mõte paegi
sajandivanusele (loodud 1909.
aastal) Roela tuletõrje seltsile taas
elu sise puhuda küpses Roela
meeste peades mitu aastat.
Nüüd pandi kohalike meeste-naistega koosolektule ja arupidamistel plussid-miinusid
ritta ja leiti, et tuletõrjeselts tuleb
ära teha. Oli miinuseidki, kuid
plusse sai rohkem. Miinuspoolele
jäi ühingu vorm – mittetulundusühing, mis muudab seadusest
tulenevalt asjaajamise keerukamaks. MTÜd ei saa nii lihtsalt lõpetada ega selle liige sealt niisama
lihtsalt minema kõndida.
Tuletõrjeseltsi loomise kaalukeeleks sai aga asjasolu, et mittetulundusühinguna tegutsedes
on kogu otsustus liikmete endi
kätes. Nii saab selts kiiresti ja
paindlikult ise omi asju ajada ega
pea selle jaoks kelleltki luba või
kooskõlastust küsima, mis võtab
paratamatult rohkem aega. Päästekomando ruumid on valla poolt
antud seltsile tasuta kasutamiseks. Juriidiliselt on selts iseseisev
isik koos oma raamatupidamise ja
aruandlusega.
Tuletõrjeseltsi lahutamatu
osa on Roela vabatahtlik päästekomando. Seega juhib Roela
Tuletõrje Selts Roela vabatahtliku päästekomandot (VPK-d).
“Meie eesmärk on võimalikult
kiiresti reageerida ja sündmuskohale jõuda – siis on meist
kogukonnale kõige enam kasu.
Päris kindlasti ei taha me olla
tukkide loputajad ehk viimasena
sündmuskohale jõudjad,” on juhatuse esimehe Kalno Vaarmetsa

seisukoht. Keskmine päästesündmusele reageerimise aeg,
s.o aeg väljasõidukorraldusest
kuni väljasõiduni oli Roela päästekomandol mullu 3 minutit ja
51,7 sekundit. Roela päästjate
lepinguline väljasõiduaeg on 5.00
minutit. Kiirem väljasõiduaeg
nõuab ka rohkem ressurssi, nagu
iga pidev valmisolek. See aga
tähendab, et Roelas on kohapeal
valve depoos meeskonnaruumis,
et päästjad saaksid võimalikult
kiiresti välja sõita.
Päästevaldkonna kasinast
rahakotist on räägituid aastaid.
Siiski on lootust, et riik hakkab
vabatahtlikke päästekomandosid
rohkem rahastama. Positiivseks
peab Kalno valla iga-aastast
toetust. Mitte kõik vallad ei toeta
oma territooriumil tegutsevaid
vabatahtlikke päästekomandosid.
Vabatahtlike päästjate reageerimisaega kiirendavaks teguriks
on mobiilidele tulevad väljasõidukorraldused koos kaardirakendusega. Praegu on ühel autol
GPS, aga sinna peab aadressi
käsitsi sisse toksima ja see võtab
aega. Kui teinekord pole veel
ka koordinaadid õiged, siis on
päästjal tulnud sõita sündmuskoha asemele ei tea kuhu. Asi on
selles, et vabatahtlikud ei kasuta
sama süsteemi mis kutselised
päästjad. Loodetavasti areneb
e-asjandus meie e-riigis ka selles
vallas kiiresti ja päästjaid jõuavad
sündmuskohale võimalikult
varakult.
Kuid et mitte iga valvekorra ajal
ei pea päästesündmusele reageerima, siis putitavad (õigem oleks
öelda ehitavad) mehed depoos
oma meeskonnale päästeautot.
„Keevitustööd teen ma ise, igaüks

Kaks ühes ehk kummitused
kuivatis
20. mai öösel tõusis Roela
käbikuivati korstnast suitsu.
Kas tõesti oli vana kuivati jälle
tööle pandud? Teeääres olev
parkimisplats ja majaesine olid
autosid täis. Hoones sees liikusid kummalised tegelased…
Oli muuseumiöö, milles
osales ka Roela käbikuivati.
Siin ühendati kaks erinevat:
vana kuivatihoone koos oma
eripärase hõnguga ja suhtelliselt noor “Kartoffeli“ näiteringi
seltskond.
Käbimaja, nii kutsutakse
seda Roela rahva seas, on koht,
mis sobib paljudeks tegevusteks. Praegu on see osa RMK
õpperajast “Mets ja maa”. Ka
kasutavad kohalikud õpetajad
maja õuesõppe keskusena. Siin
on peetud sünnipäevi, uudis-

Muuseumiöö programmi
kujundas Mare Hirtentreu.
Foto: erakogu

tatud niisama ringi. Tavaliselt on
käbimaja uks lukus ja huvilistel
tuleb kokku leppida, et maja
seestpoolt näha.
20. mai öösel võisid kõik majja

teeb seda, mida oskab,“ selgitab
Kalno. Kui kohapeal mõnele asjale tegijat ei leidu, siis otsitakse
kaugemalt. Päästeauto käigukasti
lasid mehed Tallinnas korda teha.
Kui see väärt sõidumasin ükskord korda on, saab komando
ühe rahastuskanali juurde, kuna
päästevõimekus Roela piirkonnas
tõuseb ja Roela päästjad saavad
reageerida ka liiklusavariidele.
Seni on komando tundnud puudust autost, kuhu mehi peale
mahutada.
Hilje Pakkanen

Vigursaagijad
harjutasid
Vinnis kätt

31. mail oli viimane tööpäev
pool sajandit kultuuritööd
teinud Inge Arulale, kes siirdus Pajusti klubi juhi ametipostilt teenitult pensionile.
Ingele oli sel päeval tänusõnu
ütlema tulnud Vinni vallavanem, kultuurijuhid ja kolleegid
maakonnast, ringijuhid oma
klubist jpt.
Inge kultuuritöö algas 18-aastaselt, pärast Viljandi kultuurikooli lõpetamist 1972.a. N-ö
aktiivsem tõsisem töö Vinnis
kultuurivao ajamisel algas
Vinni klubis 1977. aastal, kus
Inge juhendas lauluansambleid, nuku- ja näiteringe, klaveriõpilasi jne. Vinni klubi tööd
hinnati tol ajal vabariigis kõrgelt. Kahe klubi ühendamine
1998.a viis eluaeg kultuuritööd
teinud Inge Pajusti klubisse,
kus ta töötas viimased neli
aastat ka klubi juhatajana.
Meesansambli tänusõnad
Inge Arulale kauase juhendamise eest (21 aastaga 150 laulu
ansamblile selgeks õpetanud!)
kõlasid selleks puhuks tehtud
lauluna, mille sõnad kirjutas
viisile „Seal, kus Läänemere
lained...“ August Kondoja:
„Aastanumber oli siis viiskümmend kuus,
kui sai Inge õigeks koduks Vinni
mõis.
Inge koduks Vinni jäänud siiani,
siit tal aatakümneid kestnud
tööde ring.
Inge elutööks on loov kultuuritöö,
see tal meeli köitnud päevad-ööd
–
Jõgevamaal ja Sõmerul, Vinnis,
Pajustis kõlas Inge ansamblite uljas
lauluviis.
Aastakümneid iseseisva Eesti a’al
töötas Inge klubis Vinni valla mail,
Pajustis ja Vinnis klubi
kunstijuht,

Meesansambel tänas oma juhendajat Inget August Kondoja
kirjutatud sõnadega ja ikka lauldes.

siis veel mitu aastat klubi
ainujuht.
Taidlusringid, näitused ja
rahvapeod,
meenutused, laulud, mitme
seltsi teod,
mälestamispäevi Ingel alati
klubi meesansambliga
laulmas vaprasti.
Meesansambel tänab Inget
kõigest väest,
aitas ta meil saada üle igast mäest.
Soovime, et kuigi lahkud klubi töölt
jätkad endist tegevust me
ühingute töös!

Pajusti klubi uus juht Urmas
Lindlo.

Me südamlik tervitus kõlagu
laulus,
jõudu ja õnne soovime Sul!“
Ingelt võttis Pajusti klubi
juhataja ametiposti teatepulga
üle Urmas Lindlo, kes on tuntust kogunud Roela näitetrupi
Kartoffel juhendaja ja koolikokana. End tutvustades ütles
Urmas Lindlo, et teda huvitavad uued väljakutsed: „Kuna
ma olen kultuuri nuusutanud,
siis on minu jaoks suur ja huvitav väljakutse end sel alal
arendada ja teiste kaasabil
väljendada.“
Urmas Lindlo üheks suureks
sooviks on ühendada jõud, et
Pajusti klubi ja Vinni-Pajusti
piirkond paistaks maakonnas
silma. Potentsiaali siin jagub.
Esimesteks suuremateks
üritusteks on Urmasel jaaniõhtu ja valdade suvemängude
puhkeõhtu läbiviimine.
Suur-suur aitäh, Inge, Sulle
tehtu eest ja palju jaksu Urmasele kultuurivankri vedamisel!
Hilje Pakkaneni
tekst ja fotod

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool algatas
projektiga “Villages on Move Baltic”
ideekonkursi, millega panna rahvas liikuma

Lääne-Virumaa töö- ja
tehnoloogia õpetajate
ainesektsioon korraldas
9. juunil Vinnis huvilistele
vigursaagimise kursuse.
Fotol päeva lõpuks valminud tööd.

siseneda. Lisaks teadmistele
käbide kuivatamisest ja metsauuendusest ootasid külastajaid ka metsavana (Rainis Aali),
peninukke (Armin Dunkelit ja
Jüri Kormikut), puuraidurist isa
(Urmas Lindlod) ja näkki (Silva
Eigit). Igaüks neist rääkis oma
Roelaga seotud loo. Käbimaja
teisel korrusel võttis külalisi
vastu näpuosav Ene Põllu. Siin
sai huviline meisterdada endale
linnu või looma.
Kõiki meid sel ööl toimetanuid üllatas suur huviliste
hulk. Inimesi jagus neljaks
programmikorraks ja sageli oli
ruum väga tihedalt külalisi täis.
Siit ka mõte, et hoone kasutus
võiks olla hulga intensiivsem.
Kõigi ideed ja ettepanekud on
teretulnud.
Muuseumiöö programmi kujundas, lood kirjutas ja muutis
koos näitlejatega suupäraseks
allakirjutanu.
Mare Hirtentreu

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on käivitunud uus “Villages
on Move Baltic” projekt, mis
hõlmab mitme sektori organisatsioonide võrgustikku viiest
riigist - erinevates valdkondadest nagu sport, hoolekanne,
haridus ja maaelu areng.
Projekti eesmärk on edendada
maapiirkondade inimeste füüsilist aktiivsust, vabatahtlikku
tegevust spordis koos sotsiaalse
kaasamisega. Kõigile peavad
olema tagatud võrdsed võimalused ja võrdne juurdepääs
spordile.
“Villages on Move Baltic”
projekt lähtub Euroopa Liidu
kehalise tegevuse suunistest ja
HEPA alustest.
Kaasatud on spordi- ja maaelu
ühendused, maaelu arengu
organisatsioonid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, samuti ka kõrgkoolid õppejõududega ning üliõpilased.
Suurt rõhku pannakse uudsusele ja eksperimenteerimisele.
Projekt toob endaga kaasa ka
uusi ideid, vahendeid ja meetodeid motiveerimaks Euroopa
maapiirkondade elanikke liikuma ja tundma rõõmu spordist ja
kehalisest aktiivsusest.
Projektile seatud eesmärgid:
• Võrdne juurdepääs spordile,
mis tähendab , et on olemas
meetodid ja kavad, mille alusel
edendada füüsiliselt aktiivset
elustiili maapiirkondades;
• Tervist tugevdava kehalise
aktiivsuse suurendamine, mis
tähendab, et igaühel on õigus ja
võimalus rohkem liikuda;

Üks pall mängus - tavaline, aga kaks palli... Lääne-Viru
Rakenduskõrgooli sotsiaalhoolduse eriala õppivad noored
katsetavad eakatele sobivaid harjutusi. Fofo: kooli Facebook

• Jätkusuutlikkus, mis tähendab, et tegevused tuleb tuua
sinna, kus inimesed elavad ja
projekti tegevused jätkuvad
külades, väikestes asulates;
• Lai töövõrgustik, mis tähendab erinevaid oskusi ühendavat
koostööd;
• Lõbu, mis tähendab, et rõõm
spordist on hea motivaator
füüsiliseks aktiivsuseks;
• Innovatiivsus, mis tähendab,
et koostööd maapiirkondade
elanikega kasutatakse töömeetodina. Ideid töötavad välja
maapiirkondade inimesed ise.
Projekti juhtpartner on XAMK
Univeristy of Applied Sciences
Mikkelis, Soomes ning partnerid erinevad kõrgkoolid ja orga-

nisatsioonid Taanist, Leedust,
Soomest, Eestist ja Lätist.
Mainitud projektis teeb kaasa
ka Vinni vald. Esimene uuenduslike ideede kogumise ja
katsetamise töötuba toimub 24.
augustil Vinni-Pajusti gümnaasiumi õuealal toimuval Laste
Vabariigi üritusel.
Hea lehelugeja, oled oodatud
osalema Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ideedekorjes. Paku
sinagi välja, milliseid vahvaid
sportlikke tegevusi, mänge ning
harjutusi võiks vabatahtlike toel
teha erinevatel külaüritustel.
Oma häid ideid võid esitada
vallavalitsusele (kontakt Uno
Muruvee) varemgi.
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Vinnis saab välgutada
malenuppudega

Malemäng värskes õhus on tõhusaim ajuarendamise viis.
Mõtleja poosi palutud valla arendusnõunik Gustav Saar ja
majandusnõunik Peeter Kalvet. Foto: Hilje Pakkanen

KÜSK Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil
on MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed hankinud välitingimustesse paigutatava nelja
istmega varustatud betoonist jalgadel malelaua, lisaks
ka meetermõõdus, murule
või muule pinnasel asetatava
ja suurte mängunuppudega
male- või kabelahingut pidada
lubava lahtivolditava mänguvaiba. Tehtud investeering,
mille omafinantseeringut aitas katta Vinni Vallavalitsus,
toetab male- ja kabehuviringi
õpinguid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja mõttemängu
harrastust vabas õhus Vinni
mail. Välimale on leitav Vinni
staadioni juures asuvast liikluslinnakust. Soetatud vara
aitab kaasa huvitegevuse edasisele propageerimisele ning
elukeskkonna arendamisele
siinses piirkonnas.
Gustav Saar
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige

Vinni Lasteaed Tõruke võtab tööle koka – 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkusel viibiva koka asendajaks),
tööle asumise aeg: 21.08.2017a.

Vinni valla lapsed said KIKi
toel keskkonnaharidust
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus nõukogu toetas Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud
programmi raames Vinni valla
haridusasutuste aktiivõpet
loodus- ja keskkonnahariduskeskustes.
Kulina, Pajusti ja Vinni lasteaia vanemate rühmade lapsed
külastasid ja said loodusõpet
Jääaja Keskuses, RMK Oandu
looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis. Tehti rännak tuhande lauka maal Viru rabas. Roela
lasteaed-põhikooli õpilased
tutvusid Pärispea poolsaarel
rannalooduse elupaikadega
ning läksid omadega rappa Viru rabas. Tudu kooli
õpilased läbisid avastusõppe

Tallinna loomaaias ja otsisid
loodusaardeid Käsmus. Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-9.
klasside õpilased täiendasid
oma keskkonnaalaseid teadmisi, kui läbisid pakutavad
õppeprogrammid RMK Sagadi
looduskoolis, RMK Oandu looduskeskuses, Tallinna loomaaia
zookoolis ja Jääaja Keskuse
elukeskkonna õppes. Keskkonnaameti juhendamisel täiendati
keskkonnaalaseid teadmisi
Neeruti kaitsealal, Porkuni ja
Tudusoo maastikukaitsealal
ning Palmse parkmetsas. Aja
jälge kivis uuriti Tsitre pangal,
tuulepealse maaga tuli tegemist teha Pedassaare neemel

Tagasi lasteaeda Roelas

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume
esitada hiljemalt 30.06.2017a. aadressil: Pargi 3, Vinni , 46601
Lääne-Virumaa või e-aadressil vinni.lasteaed@vinnivald.ee.
Lisainfo tel 325 7271 või 53412458;

Vinni lasteaed pidas oma lauluja tantsupidu "Meie jääme ka!"
19. mail toimus Vinni lasteaia
õuealal laulu- ja tantsupidu
„Meie jääme ka!“.
Esimese juubelihõngulise peo
– ikkagi 5. korda – ettevalmistus
algas juba sügisel. Terve õppeaasta jooksul õppisid lapsed
laule ja tantse.
Pidu algas rongkäiguga, kus
kõik lasteaia kuus rühma - Lepatriinud, Sipsikud, Oravapere,
Mõmmid, Mesimummud ja
Jänkupere - tulid vanemate ja
publiku tervituste- rõõmuhõisete saatel peoplatsile, kaasas oma
rühma maskotid. Rongkäiguga
toodi peoplatsile ka lasteaia lipp
ja tõrvik tulega. Muidugi ei saanud ka see laulu- ja tantsupidu
enne alata, kui oli süüdatud
peo tuli. Tõrvik käis rühma
õpetajate käest kätte ja jõudis
viimaks lasteaia direktorini,
kes ka laulu- ja tantsupeo tule
süütas. Nüüd võis pidu alata!
Mitmekesises peokavas oli nii

rahvalaule kui rahvatantse ning
esitusi kaasaegsemas võtmes.
Meenutuseks merekultuuri
aastast oli kavas ka mereteemalisi etteasteid. Elevust tekitasid
Jänkupere ja Mõmmide rühma
poiste piraatide tantsud. Ühistantsu ajal, kus peoplatsile moodustati kuus ringi, oli korraga
tantsimas 84 väikest Tõrukest.
Paljusid laste laule ja tantse
saatis akordionil õpetaja Marje
Raud. Tantsud ja laulud õpetas
selgeks muusikaõpetaja Kaja
Roov ja pidu juhtis liikumisõpetaja Kristi Lihctfeldt. Suur tänu
kõigile õpetajatele!
Kõik peol osalejad, niis
väieksed kui suured, olid riietatud rahvuslikus stiilis. Vinni
lasteaed esitles sel peol uusi
rahvuslikus stiilis riideid. Tüdrukute kleidi ülaosa kaunistab Viru-Jaagupi kihelkonna
rahvariide seelikutriibustik,
millele annab särtsu kevadi-

ne tammeleheroheline seelik.
Poiste leherohelised vestid
kaunistasid kenasti muidu ehk
liig soliidseid musti viigipükse.
Kihelkondlik kuuluvus ehk triibud oli poistel seatud lõua alla
kikilipsuks. Riided kavandas
spetsiaalselt Vinni Tõrukestele ja õmbles Jana Bergström.
Riided valmisid tänu meie
suurepärastele lastevanematele, kes olid aktiivsed osalejad
lasteaia jõululaadal. Suur aitäh
kõikidele lastevanematele! Täname ka Pajusti lasteaeda, kes
lahkelt oma rahvariideid meile
laenutas.
Täname kõiki pealtvaatajaid,
kes meie pidu nautima kogunesid ning täname lahket ilmataati, kes meile super kauni ja sooja
ilma saatis!
Tekst: Siivi Ebber
Vinni Lasteaed Tõruke,
fotod: Hilje Pakkaren

Käib võistlusmäng "Heeringas, heeringas, üks, kaks, kolm!".
Foto: Marine Roos.

23. mail said kõik vanemad
Roela lasteaias võimaluse
meenutada oma lasteaias
käidud aega. Toimus perehommik “Tagasi lasteaeda”.
Ootasime vanemaid nn
täisvarustuses - seljas nende
lasteaiaaegne riietus - seelikud,
põlvikud, sussid, patsid, lühikesed püksid, traksid, kikilipsud jne. Riietus oli kohustuslik
ka õpetajatele.
Ootusaeg oli pikk, sest vajalik
info vanematele sai edastatud
üsna varakult. Seetõttu ootasin ka suurt osavõttu meie
toredate emade-isade poolt tegelikkus oli aga vastupidine
- kohale tuli kaks ema ja üks
tädi. Hoolimata sellest oli tore
hommik, sest meid ootas õues
õpetaja Kätlin - tahtis hirmsasti
võimelda, mõeldud-tehtud!
Esmalt said lapsed ja emad,

õpetajad ja sõbrad veeretada
väga rasket palli - uskuge, see
ei olnudki nii lihtne! Pall veeres
sinna, kuhu ise tahtis ega kuulanud sugugi sõna. Järgmiseks
tuli võtta laps selga ja temaga siis
jooksu panna. Mina ütlesin küll
hiljem lastele, et söögu vähem,
muidu varsti ei jõua emmed
neid sülle võtta - loomulikult
said kõik aru, et tegin nalja!
Lapsed jooksutatud, tuli veeretada/visata palli, joosta palliga,
mängida “Heeringas, heeringas
üks, kaks, kolm!”. Lisaks tuli
käruga õhupalli sõidutada nii,
et pall maha ei kukuks. Oli üsna
keeruline, sest tuul tuli täpselt
õigel ajal kiusama. Kui hoog
liig suur võeti, siis lendas ka
pall minema - nalja sai sellega
palju. Võimlemise lõpetas tore
kotijooks vanema või sõbraga.
Paned aga ühe jala kotti, sõber

ja inimmõju rannakooslusele
ning mereelustikule sai näha
ja õppida Käsmus.
KIK-st saab iga klass või
lasteaiarühm toetust ühes
õppeaastas kuni kaheks õppekäiguks. Abikõlblik kulu
on samuti kohale- ja tagasisõit kokku kuni 300 eurot
ühe klassi või lasteaiarühma
kohta. 2016/2017. õppeaasta
jooksul eraldatud veidi üle
9000 euro toel kujundati õpilastes keskkonnasäästlikke
tarbimisharjumusi ja arusaama ökoloogilisest tasakaalust.
Haridussüsteemil on parimad
võimalused inimeste väärtushinnangute mõjutamiseks.
Seda eesmärki täitis ka toimunud aktiivõpe loodus- ja
keskkonnahariduskeskustes.
Gustav Saar,
vallavalitsuse
arendusnõunik
paneb ka ühe jala kotti ja siis
jooksed märgistuse poole. Tundub lihtne!?, kuid ühist sammu
leida oli siiski üsna keeruline.
Kukuti palju ja naerdi ka palju.
Pisikese puhkuse järel said
kõik meisterdada. Selleks tuli
mänguväljakult leida endale
sobivad materjalid, lisaks sai
kasutada kääre, paelu, liimi,
traati jmt. Tööd tulid väga
vahvad ja need on lasteaias
kõigile nähtaval.
Tuppa tulles asusime kibekiiresti tegema tainast, sest
küpsetamist vajasid pannkoogid lõunasöögiks. Kõige
suurema huviga löödi mune
kaussi - läks koori ka, kuid
need said välja nokitud. Kõik
soovijad said käe jahuseks.
Koogid koos vaarikamoosiga
maitsesid pärast teguderohket
hommikut ülihääd.
Arvan ja tunnen, et kõik läks
nii nagu vaja: ju siis pidigi
vanemaid vähe olema, sest nii
said nad tuttavaks teiste lastega, läbi koostegutsemiste; ju
siis pididki õhupallid koguaeg
lendu minema, sest nii said
lapsed palju joosta ja naerda;
ju siis pididki meisterdused
olema just sellised nagu nad
on, sest nüüd on neid tore meie
väikesel näitusel imetleda; ju
siis oligi kõik nii nagu oli, sest
nii oligi vaja!
Suur tänu armsatele kolleegidele, kes mind toetasid ja oma
abiga kaasa aitasid. Aitäh vanematele - Lisanne ema Siljale,
Meribeli ema Triinule ja Everti
tädi Karinile. Aitäh, et leidsite
aega tulla “Tagasi lasteaeda”.
Gerly Kanna
Roela lasteaia õpetaja
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Sündmuste kalender
1. juuni - 24. august - laste suur suvine raamatute lugemise võistlus
Vinni-Pajusti ja Tudu raamatukogus. Iga laenutatud ja läbiloetud
raamat annab ühe pärli. Finaal 24. augustil Laste Vabariigi päeval
Vinnis.
22. juunil kell 20 Tudu jaaniõhtu Tudu pargis. Esinevad Rakvere
noored Emili ja Alex tuntud popcoveritega. Õhtul diskopuldis Tartu
Atlantise tuntud retrodiskor DJ Rait Prits.Lastele batuut, seltskonnamängud. Sööki-jooki pakub Jaama Trahter. Halva ilma korral
tants rahvamajas. Korraldab MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts.
Info: Uno Muruvee, tel 5273874.
22. juunil kell 20 Kadila jaanik ans. Plaan B. Info: Kaili Kõrgesaar,
tel 53974443.
22. juunil kell 18 Roela külade päev ja jaanituli Roela laululaval.
Võistlused lastele, külasupp, loterii, taidlejate kontsert, töötab baar,
tantsuks mängib ans. Bondband.Info tel 51935250.
22. juunil kell 20 Pajusti jaaniõhtu klubi lõkkeplatsil. Kavas:
rahvalik-sportlikud mängud lastele ja täiskasvanutele, esinejad,
lastele ponisõit, tantsuks ans. Toits Bänd, puhvet.
23. juunil kell 12 Viru-Jaakobi kirikus armulauaga jumalateenistus,
13.00 mälestustalitus Vabadussõja mälestusmärgi juures,
13.30 surnuaiapüha jumalateenistus Viru-Jaagupi kalmistul.
24. juunil kell 19 jaanituli Barto Puhkemajas. ans. Tänatehtu. Päevajuht Karl Meos. Simuna vabatahtliku päästekomando etteasted
vees ja vahus. Pilet 5 eurot, allameetrimehed tasuta. Arveldamine
sularahas kohapeal. Tel 58666698
27. juunil kell 19 MTÜ Rattakiri tekstiilesemete (valgete tenniste)
värvimise koolitus. Osalustasu 10 eurot. Registr. meilitsi 25. juunini
rattakirimty@gmail.com. Info: Mari Riina Rist tel 5374 0525.
4. juulil eakate ekskursioon Siguldasse. Info: tel 51935250.
4.-5. augustil Pajusti klubis end. Vilde kolhoosi laste kokktulek.
5. augustil Tudu triatlon. Info: Uno Muruvee 5273874

25. Eesti valdade
suvemängud Vinnis
8. - 9. juulil
Laupäev, 8. juuli
10.25 Rongkäik gümnaasiumi juurest
staadionile
10.30 Suvemängude avamine staadionil
11.00 Juhtide võistlus*
11.15 Petank*
11.15 Kergejõustik staadionil
11.30 Meeste võrkpall, naiste võrkpall*
12.00 Jalgrattakross Madiseaugu rajal
10.00 Jahilaskmine CSP Laekvere lasketiirus
15.00 Mälumäng VPG aulas
16.00 Köievedu*
17.00 Orienteerumine tammikus
21.00 Puhkeõhtu Pajusti klubis ans. Plaan B.
Pühapäev, 9. juuli
9.00 Kergejõustik staadionil
9.00 Meeste võrkpall, naiste võrkpall*
15.00 Mängude lõpetamine
* tegevus toimub kooli
ja spordikompleksi vahelisel alal
Võistluste peakohtunik Uno Muruvee,
tel 5273874,
e-post: uno.muruvee@vinnivald.ee
Peasekretär. Helen Mast,
tel 5299432, e-post: helen@joud.ee

Kuidas helistada hädaabinumbrile 112?

• Helista 112, kui vajad KIIRET abi. Ära helista 112-le info
saamiseks ja andmiseks või nõuannete küsimiseks – selleks on olemas valdkondlikud infotelefonid (nt perearsti
nõuandetelefon 1220 jpm).
• Helista kõigepealt 112-le, mitte pereliikmele või sõbrale.
Kui Sa ei helista kõigepealt Häirekeskusele numbril 112,
kaotad väärtuslikku aega Sulle abi saatmiseks.
• Ütle, mis juhtus ning kas keegi on viga saanud ja vajab abi.
• Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu abi on vaja. Sinu
lauatelefoni positsioneerides näeb Häirekeskus aadressi,
mobiiltelefoni positsioneerides piirkonda, kus Sa asud.
Õnnetuse asukoha täpseks määramiseks anna täpsustavat
infot – ütle aadress, nimeta lähedalasuvaid objekte, anna
võimalusel GPS-koordinaadid.
• Kui Sa ei asu ise sündmuskohal, anna sellest teada.
• Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta täpselt ja lühidalt.
• Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi välja juba kõne
ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine –
abi on juba teel.
• Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud
asjaolud on välja selgitatud.
• Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe saamiseks või
nõuannete andmiseks saaks Sulle tagasi helistada.
• Kui olukord sündmuskohal muutus – läks halvemaks või
paremaks, helista 112-le ja anna sellest teada.
• Kõik hädaabikõned salvestatakse.

Lääne-Virumaa noortekogu
noored abistavad eakaid
Leidsin Vinni poest Lääne-Viru noortekogu heategevusliku sisuga kuulutuse,
kus noored pakuvad end
vabatahtlikult eakatele suvetöödeks appi, kas siis muru
niitma, kaevama, aknaid,
põrandaid pesema või muid
töid tegema.
“Idee pakkus noortele välja
üks eakas proua ja noored
võtsid sellest mõttest kohe
kinni,” tutvustas projekti sisu
Lääne-Virumaa noortekogu
president Karmen Roost
mulle tagasi helistades.
Projekt kestab seni, kuni
on abivajajaid. Sügisel võime
appi tulla õunu korjama jm
sügistöid tegema. Karmeni

sõnul on neilt abi palutud
Rakveres, Tapal ja mujalgi.
Eakad on tagasihoidlikud,
kuid võiksid olla julgemad.
Selles projektis osalevad
noori tunneb Karmen isiklikult ja leiab, et kõik nad on
usaldusväärsed ja abivalmis
noored.
Lääne-Virumaa noortekogu kutsub üles noori, kes
oleks huvitatut projektis
kaasa lööma, endast noortekogu facebooki kaudu või
telefoninumbril 5554 4325
teada andma.
Armsad eakad, kui abi vajate, laske noortel end aidata.
Rõõm on kahepoolne!
Hilje Pakkanen

Piljardilaud ja batuudid
on Vinni noortetoas popid
Vinni noortetuba sai kohaliku omaalgatuse programmi
2017.a projektikonkursil oma
projekti “Vabaaja vahendite
tõhusam kasutamine” ja MTÜ
Vinni Valla Noored kaasrahastuse toel renoveerida piljardilaua ja osta kaks batuuti.
Piljardilaua renoveerimise käigus vahetas Piljard ja
Varustus OÜ vana katteriide
ja katkised pallikorvid uute
vastu. Batuutide kokkupanemisel olid noored ise aktiivsed
ja paari tunniga olid batuudid
hüppamiseks koos.
Uuendatud piljardilaud ja
batuudid aitavad arendada
ja sisustada noorte vaba aja

tegevust. Tänapäeval otsitakse-pakutakse noortele
mitmesuguseid tegevusi, mis
soodustaksid noorte ühistegevust neile huvipakkuval
viisil. Noortoa kogemus on
näidanud, et mängimine ja
batuutidel hüppamine pakuvad.
Projekt on jätkusuutlik:
soetatud vahendid on avalikus kasutuses, võimaldades harjutada ja parandada
noorte mänguoskusi ning
korraldada piljarditurniire.
Eve Kukor
Vinni noortetoa
noorsootöötaja

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Endel Rannamäe		
Richard Pihlak		
Ants Koidu		
Lydia Nimps		
Tamara Alalaid 		

12.05.1950 – 22.05.2017
14.04.1923 – 23.05.2017
29.12.1990 – 23.05.2017
02.04.1954 – 29.05.2017
11.05.1960 - 03.06.2017

Palju õnne,
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!

Juulis:
93 Silvia Rebane
92 Erna Laansalu
90 Helmut Pastarus
88 Andrei Pitke
87 Ivan Aleksejev
87 Virve Jõemägi
86 Ingrid Tedre
84 Milvi Rääts
84 Alfred-Voldemar Jaago
84 Linda Uustalu
84 Ilme Tamm
83 Urve Veeväli
82 Õie Liiv
81 Eve Siimut
80 Aili Kongi
80 Eevi Mändla
80 Lidia Tõruke
80 Aime Vain
75 Teet Ottin
70 Rein Preemet
70 Ene Kadaja
70 Ants Heinsaar
70 Astra Kukner
Augustis:
95 Ilse Koovits
93 Helena Golubeva

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Kuulutused

Eesti Õigusbüroo OÜ jagab
alates 10. aprillist Eesti elanikele tasuta ja tavahinnast soodsamalt õigusalast nõu. Teenust
finantseerib Eesti Vabariigi
Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad
saada kõik Eesti elanikud,
kelle sissetulek on väiksem kui
1,5-kordne Eesti keskmine ehk
kelle sissetulek jääb alla 1773
euro kuus (Statistikaameti
andmed 2016.a IV kvartali
kohta).
Õigusabi osutatakse eraisikutele peaaegu kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsioon
telefoni teel, kontoris, veebis,
e-kirja teel; dokumentide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine). Esindame oma kliente kohtuvälises
menetluses (vaidluses, kirjavahetuses või läbirääkimistes
teise poolega) ja ka kohtus.
Samuti suheldes ametiasutustega (politsei, linna- ja vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet,
tööinspektsioon jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi õigusnõustamist.
Järgmised kolm tundi saab
õigushinnaga 20 eurot/tund

ning vajadusel lisaks 10 tundi
hinnaga 40 eurot/tund.
Kuidas saada tasuta õigusabi? Registreeri ennast Eesti
Õigusbüroo kliendiks interneti
teel http://www.juristaitab.
ee või helista tel +372 6 880
400. Tasuta õigusabi teenust
saab ainult klient, kes on Eesti
Õigusbürooga kliendilepingu
sõlminud. Lepingutasu on 5
eurot.
Kes mind nõustab? Meie
meeskonda kuuluvad kümned
kogenud ja kvalifitseeritud
õigusnõustajad. Klientidega korraldame kohtumisi 15
Eesti Õigusbüroo kontoris
Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis,
Kuressaares, Kärdlas, Narvas,
Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas,
Viljandis ja Võrus.
Kõige parema tulemuse oma
küsimuse lahendamiseks saab
siis, kui pöörduda juristi poole
võimalikult varakult.
Lisainformatsioon: tel 6 880
400, e-post: abi@juristaitab.
www.juristaitab.ee
Kerttu Rakke
Eesti Õigusbüroo OÜ
avalike suhete juht

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Ostan vanu naiste ehteid : merevaigust kaelakee (maksan kuni 800
EUR), sõled, prossid, sõrmused,käevõrud, vanad kuld ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbli esemed, nõud, kujud,
maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja parim
hind! Tel. 56397329 Liina

OSTAN vene aegseid ja vanemaid rahasid, medaleid, ordeneid,
rinnamärke, dokumente, postkaarte, tehnika ajakirju, raamatuid,
kellasid ja palju muud. Kõik vana huvitab! Tel. 58725458

KÜTI
SAEVESKI

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 19 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

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

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

Sügav kaastunne omastele

Sul on õigust saada
kvaliteetset õigusabi
riigi kulul

93 Klaudia Neemoja
91 Aino Epner
89 Erika Rästas
89 Valda Onton
88 Valve Saarne
87 Elviine Ruben
87 Irja Vaarmets
86 Alma Kivisep
86 Hillar Tõnne
86 Hannela Mosin
84 Karl Ruben
84 Elma Allikas
84 Arvi Mooses
83 Silvia Kikka
81 Ella Rannamägi
81 Niina Aleksejeva
81 Jakob Kanep
81 Jaak Rannala
80 Linda Koplik
80 Elfrida Antropova
80 Aleksander Jazõkov
75 Kaarel Aasa
75 Endla Mit
75 Helmi Neemre
70 Liivi Teppe
70 Milvi Viirmaa
70 Pilvi Aunapuu

www.saeveski.toomonu.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: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade
Murumägi tel. 5259 924.

Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. Ostame Toyota, Mercedes marki
sõidukeid, võib ka pakkuda muid marki sõidukeid. Tel 55678016

Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või varuosadeks.
Tel 56721410
Sise- ja välisuksed, aknad, söögi-, diivanilauad, pingid teile sobivates mõõtudes. Tel 5349 6065

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, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100.

Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest. Reklaami avalmise

tingimused ja hinnakiri (vt
valla veebileht: http://www.
vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 7. augustiks.

