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Aasta alguse ülevaade
valla rahvastikust
Vinni valla rahvastik seisuga 01.01.2015
Vinni vallas elab rahvastrikuregistri
andmetel 1. jaanuari seisuga 4820 inimest.
Vallaelanikest pisut üle poole
- 2450 (50,8%) on naised ja 2370 on mehed. Naiste keskmine vanus on 45,5 aastat, meestel 40,1 aastat. Keskmine vallaelanik on 42,9-aastane.
Valla eakam naine on 97-aastane ja eakam mees on 93-aastane.
Aastal 2014 sündis 44 last ja
suri 89 inimest. Valda saabus 185 ja lahkus 214 inimest. Valla elanikkond vähe-

Alavere küla
Allika küla
Anguse küla
Aravuse küla
Aruküla
Aruvälja küla
Inju küla
Kadila küla
Kakumäe küla
Kannastiku küla
Karkuse küla
Kaukvere küla
Kehala küla
Koeravere küla
Kulina küla
Küti küla
Lepiku küla
Lähtse küla
Mõdriku küla
Mäetaguse küla
Nurmetu küla
Obja küla
Pajusti alevik
Palasi küla
Piira küla
Puka küla
Rasivere küla
Ristiküla
Roela alevik
Rünga küla
Saara küla
Soonuka küla
Suigu küla
Tammiku küla
Tudu alevik
Vana-Vinni küla
Veadla küla
Vetiku küla
Vinni alevik
Viru-Jaagupi alevik
Voore küla
Võhu küla
Vinni valla täpsusega
Kokku Vinni vald

2015. aasta tõotab juubelite rohket aastat

nes aasta jooksul 74 inimese võrra.
Lastele eesnimeks pandud nimedel kordusi ei olnud. 13 last said kahest nimest koosneva eesnime.
Taustainformatsiooniks, et
Lääne-Viru Maavalitsuse andmeil elab
käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Lääne-Virumaal 61 103 inimest, neist naisi
31 682 ja mehi 29 421. Möödunud aastal
registreeriti maakonnas 527 lapse sünd.
Vinni vallas on 42 asulat, neist
37 küla ja 5 alevikku.
Ülevaate valla elanikest asulate kaupa
annab alljärgnev tabel.
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Jõulutunnelile saab huvihariduse
taotlusi esitada 20. veebruarini
Heategevusprogramm Jõulutunnel
toetab huviharidust - Vinni vallavalitsus võtab taotlusi vastu 20. veebruarini
Jõulutunnelig heategevusprogrammi käigus koguti 144 895 eurot, mis
kogunes 28 977 annetuskõnega.
Eesti Televisiooni igaaastane jõulupühade heategevusprogramm oli
seekord pühendatud abi vajavate laste huvihariduse toetamisele. Televaatajate toetus suunatakse eelkõige neile lastele, keda kasvatavad vanavanemad, kes on pärit lasterikastest või

raskustesse sattunud peredest, või
lastele, kes mingil muul põhjusel
huvihariduseks toetust vajavad. Annetused aitavad tasuda huviringis
käimise eest või osta vahendeid,
mida läheb huvitegevuses osalemiseks tarvis. Toetatakse lapsi ja noori
vanuses 4 kuni 19 aastat.
Vinni vallavalitsus ootab taotlusi
vastaval vormil hiljemalt 20. veebruariks 2015.
Vt Vinni valla kodulehekülg http://
www.vinnivald.ee/et/uldinfo.
Margit Diits

Rattakiri õpetab suupisteid valmistama
MTÜ Rattakiri koolitab suupisteid
valmistama 7. veebruaril kell 12.00
Vinni Hostelis. Valmistame soolaseid
ja magusaid suupisteid, mis sobivad
erinevatele peolaudadele ja argipäeva toidumenüüd mitmekülgsemaks
muutma.
Igal osalejal kaasa võtta põll, väike
nuga, võimalusel lõikelaud ja puhas
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plastkarp, märkmete tegemiseks paber/pliiats.
Registreerumine kuni 2. veebruarini ainult e-posti teel: rattakirimty@
gmail.com. Grupi suurus 10+2 inimest. Koolituse maksumus 10 eurot.
Juhendaja Kirsti Notta.
Täpsem info tel 5804 4445.

Uus, 2015. aasta on märkamatult tänapäevale iseloomuliku kiire hoo sisse
saanud. Alanud aasta toob meie vallas
mitmeid ümmargusi tähtpäevi.
Vinni vallal täitub tänavu 1. novembril 25 aastat päevast, mil Vinni sai omavalitsusliku staatuse – ühena esimestest
Eestis. Vallale staatuse andmise väärikakas tähistamiseks on käesoleva aasta kuulutatud Vinni valla aastaks.
Esimesed viis aastat tegutses Vinni
vallavalitsus Vinnis endise Vinni külanõukogu, praeguse Vinni-Pajusti raamatukogu ruumes. Oma viiendat sünnipäeva tähistas Vinni vallavalitsus kolimisega uude, suuremasse ja väga
omanäolisse majja.
Ka sel kuusnurksel, Pentagoni meenutaval majal endal on tänavu tähtpäev:
30. märtsil täitub 25 aastat maja valmimisest ja sügisel 20 aastat tegutsemist
vallamajana.
Siinkohal üks mälumängu küsimus:
mida ühist on Kadrioru kohvikul, Tartu Kaunase restoranil, Tallinna reisisadama ootepaviljonil ja Vinni vallamajal? Vastus: kõigi nende majade autor
on arhitekt Voldemar Herkel - legendaarne mees, kes on projekteerinud
väga palju eramaju ning suvilaid, koguni Breznevi pojale endale. Nii kirjutas Karin Hallas-Murula 12.01.2009.a
“Sirbis”. Toonase superkolhoosi peamaja kavandasid kahasse arhitektid Tiit
Hansen ja Voldemar Herkel aastatel
1979-80, maja valmis 1989. Sisekujunduse tegi Mait Summatavet. Akadeemik Mart Kalmu hinnangul on praegu
vallamajana kasutatav maja heas korras ja algne sisekujundus säilinud. Teine selle maja autor on toonase Vilde kolhoosi arhitekt Tiit Hansen, kirjanik Anton Hansen Tammsaare sugulane. Tiit

Hansenil on üle Eesti samuti mitmeid
tuntuid maju ette näidata. Kirjanduslikus kontekstis sobiksid siia Mahtra talurahvamuuseumi (Vilde) ja Pokumaa
(Edgar Valter) kujundamine. Vaat’ milline kultuurikooslus ümbritseb meie
vallamaja.
Pajusti asulal endalgi on tähtpäev –
tänavu möödub 610 aastat Pajusti küla
esmamainimisest. Küla ajalugu uurinud Kalju Vaga teemakohast näitust
saab vaadata Pajusti klubis.
Pajusti ja Vinni on olnud seotud väga
ammusest ajast. 1725. a revisjonikirjade järgi oli Pajusti Vinni mõisa koosseisus suurim küla oma 42 leibkonnaga.
Ka Pajusti klubi tähistab märtsis oma
55. aastapäeva. Maja valmis 1960. aastal. Klubi arhitekt oli Ilmar Bork.
Pajusti klubi läbis uuenduskuuri 2007.
aastal, rõõmsavärvilise sisekujunduse
tegi kunstnik Riho Hütt, kauni igihalja
tammikuga seina maalis fuajeesse
kunstnik Tiia Tagamets. Uuenenud välisilme sai klubi läinud suvel.
Klubi ees asuval Vilde monumendil
täitub Vilde sünniaastapäeval 50 aastat.
Vilde sünniaastapäeval 4. märtsil süüdatakse küünlad kõikjal üle Eesti Vildega seotud paikades ja monumentide
juures. Ka Pajustis.
Ümmargusi tähtpäevi tähistatakse
meie vallas teisteski kohtades.
Roela kool ja lasteaed korraldavad
juunis põlvkondade kokkutuleku, et tähistada Roela Lasteaed-Põhikooli koolihoone 35. ja lasteaia 40. aastapäeva.
Praegune avar koolimaja sai nurgakivi 1978. aasta sügisel, avamiseni jõuti
1980. aasta jaanuaris. Algselt valmis
hoone 464 õpilaskohaga keskkooli tarbeks. Aastatel 1980 – 1996 tegutses
Roela kool keskkoolina. 1996. aasta sü-

gisel alustas kool tööd põhikoolina.
1996. aasta sügisel alustas kool tööd
põhikoolina ja 2011.aastast lasteaedpõhikoolina.
Roela Lasteaed avati 1975. aasta jaanuaris selleks kohandatud endises Tammiku koolimajas ühe liitrühmana. Lasteaed kuulus Roela sovhoosile, 1990ndate algul ühiskonnas toimunud muutuste järel läks Roela Lasteaed Vinni valla omandisse.
Kulude kokkuhoiu mõttes oli otstarbekas tuua Roela lasteaed Tammiku
külast Roela koolimajaga ühe katuse
alla. 2000. aasta oktoobrist töötab Roela
lasteaed Roela Põhikooliga ühes hoones.
Vana lasteaed Tammiku külas leidis
uue kasutuse Tammiku hooldekoduna
ning saab tänavu novembris juba 15aastaseks.
Ja alles see oli, kui avasime erivajadustega inimeste keskuse Lepiku külas nn
roosas majas. Sel aastal võime tähistada Johanna keskuse esimest väikest
sünnipäeva – möödub viis aastat avamisest.
Läinud sügisel tähistas Vinni Perekodu 5. aastapäeva. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrvale ehitati lastekodule
uued peremajad. Sellega ühendasime
Inju ja Rakvere lastekodud ja lahendasime ühe probleemi Lääne-Virumaal.
Kogu lastekodu-perekodu saaga ulatub
juba 10 aasta taha, kui vald selle küsimusega tegelema hakkas. Lõpp hea,
kõik hea.
Soovin kõigile nende tähtpäevade
virvarris tegusat aastat!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Roela rahvas avas bareljeefi Taimo Uuetalule
26. detsembril 2014 pidas Roela Rahva
Maja oma 45. aastapäeva, mis tipnes bareljeefi avamisega omaaegsele legendaarsele Roela sovhoosi direktorile
Taimo Uuetalule. Talle kuulub tänini
rahvale meeldejäänud ütlemine: “Kui
minu elutööst rohkem Roelasse alles ei
jää, siis klubi on minu ausammas”.
Taimo Uuetalu on tulihingelise kultuuritoetajana jäänud Roela inimeste südametesse ja meenutustesse siiani.
Bareljeefi valmistas Roela oma mees
skulptor Kuldar Moor, kes ka ise bareljeefi avamisel osales.
1948. aastal Roela sovhoosi agronoomina tööle tulnud Taimo Uuetalu jõudis oma põhitöö kõrval huvituda kultuuritööst. Ta oli aktiivne isetegevuslane, mängis näidendites, laulis mees- ja
segakooris, tantsis rahvatantsu.
1955. aastal sai Taimo Uuetalust Roela
sovhoosi direktor, sellel ametikohal töötas ta kuni surmani 1979.a. Kultuurilembese majandijuhina võttis ta eesmärgiks ehitada Roelasse uus kultuurikoda. Tol ajal ei antud luba maale elamute, veel vähem kultuuriobjektide ehitamiseks. Majandil võis olla (ja oligi) raha
klutuuritempli ehitamiseks, kuid luba
selle ehitamiseks pidi olema.
Järjekindel ülemuste veenmine ja ehi-

tuseks loa taotlemine viis lõpuks
sihile. 1959. aastal
alustati vundamendi rajamisega, kuid kaugemale ikkagi ei saadud. Ehitus
“külmutati”ning
taas tuli hakata
ametkondade
uksi kulutama.
Alles 1966. aasta
lõpus kandis sihikindlus vilja ning
maja ehitus võis
hakata. Ehitusega
jõuti lõpule 1969.
aastal, kümme
aastat peale esmakordset katsetust.
Sama aasta lõpus
toimus suur avaKuldar Moor Taimo Uuetalu bareljeefiga. Foto: Maido Roots.
mispidu.
lilled, kingid... Rahvale pakkus meeleTaimo Uuetalu oli ka see inimene, kes
lahutust Vanemuise teatri operetitrupp
tänase rahvamaja perenaise klubi juhakavaga „Ah, ilma naisteta...“, Vertiga
tama kutsus. Ja Reet Alavere on kogu
võistlustantsupaar ja Uku Suviste kontoma elu kultuuritööd teinud ja maja
serdiga “Ilus ja rahulik”. Tantsu keerujuhatanud.
tati ans. „Taas“ saatel.
45. aastapäeva pidu oli sünnipäeva
Hilje Pakkanen
peo vääriline – õnnesoovid, tervitused,

Kirjarahva uueaasta soovid
Kirjarahva all mõtlen esmalt Vilde kirjanduspreemia laureaate. Aga muidugi
ka lugejaid, kellele lugemisvara kirjutatakse. Meie vallas kestab välja kuulutatud Vilde 150 Aasta märtsist märtsini.
Eelmisel kevadel määrati E. Vilde nim.
kirjandusauhind välja 50. korda. Suvel
jagasime laureaatidele välja tammepuud
ja nii tekkis Pajustisse kirjanduslik tammik. Suvel toimus Pajustis kirjanike kokkusaamine lugejatega.
Aastavahetusel saatsid siinsele rahvale uueaastasoove ja tervitusi: Nikolai
Baturin, Lehte Hainsalu, Nasta Pino.

Arvo Valton kirjutas, et saada Pajusti
tammikusse oma puu – see on parim jõulukink, mis iial saadud. Kevadel tahab
ta kindlasti siia vaatama tulla. Mats Traat
soovis lugejatele lihtsalt, maarahva kombel: „Saba rõngasse!“
Meie preemia laureaat, tuntuim Vilde-uurija Livia Viitol, kes ka eelmisrel
suvel siinsel kirjanduspäeval käis, kirjutas jõulukaardile nii: „Suur tänu põhjaliku ja ajaloolise väärtusega Vilde Aasta
loo eest! Oli väga huvitav lugeda kõigest - eriti muidugi sellest, kuidas toimus tammiku rajamine ja puude vali-

mine. See oli suurepärane idee ja ma arvan, et kõik, kes nii auväärses tammikus
oma puu on saanud (või saavad), on
õnnelikud ja sisimas väga liigutatud! Nii
tublit valda kui Vinni, kus kirjandus nii
suure au sees on ja kirjandusklassikud
hoitud, teist ei teagi, sest teistel on muuseumid, mis toeks all ja katuseks pea
kohal, teie suudate klassiku nähtavaks
teha ilma muuseumita - see on väga eriline oskus ja anne! Väga vahva on ka
puukoristaja valimine vallarahva linnuks. Puukoristaja on ilus ja tark lind!
Tahan soovida edu Vilde mälestuse
hoidmiseks“.
Ilme Post
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Riigikogu valimised 2015 - valimisinfo

Teismeline Elutark

1. Hääletamisõigus
Riigikogu valimistel võivad osaleda
vaid Eesti kodanikud. Valimistel on hääleõiguslik vähemalt 18-aastane isik, kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistris. Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt
süüdi mõistetud ja kannavad vanglakaristust. Kui Teie sünnipäev on valimispäeval, s.o 01.märtsil 2015, siis saate
minna valima. Enne 18-aastaseks saamist Te valida ei saa, st eelhääletamise
päevadel Teil hääletada võimalik ei ole.
2. Valijate nimekiri
Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel
koostatakse valijate nimekirjad. Valijate
nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed.
Selle alusel kantakse valija valimisjaoskonna valijate nimekirja.
Kui isikul elukoha aadress registris
puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate
saab esitada kirjalikult (vorm https://
www.siseministeerium.ee/13724) või
digitaalselt. Samuti tuleks toimida ka
elukohta vahetades, kuna vastasel
korral jääb valija oma endise valimisjaoskonna nimekirja. Täpsemat info
rahvastikuregistripidajalt tel 32 58 665.
Enne valimisi saadetakse valijale tema
registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik
on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole 14.veebruaril 2015 kohale
jõudnud, tuleks selgituse saamiseks
pöörduda vallavalitsuse rahvastikuregistripidaja poole tel 32 58 665.
3. Hääletamine
Valimispäeval s. o 01. märtsil 2015 algab
hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimispäeval saate Te hääletada üksnes
selles valimisjaoskonnas, mille valijate
nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.
Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus.
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust
ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile
valijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Te täidate hääletamissedeli
ise, tehes seda hääletamiskabiinis. Kui
Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib
seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.
Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber. Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli.
Kui Te olete hääletamissedelile juba
märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei
ole loetav. Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.

Elutark teismeline? Jutt käib siinkohal
Viru-Jaagupi eakate klubist Elutark.15
aastat on kord kuus koos käinud ViruJaagupi ja selle ümbruskonna seeniorid. Peale aastanumbri meenutab teismelisi ka elurõõm - rõõm, millega kord
kuus kokku tullakse, tantsu lüüakse ja
juttu puhutakse. Klubi pidulisi käib
koos keskmiselt 25 ja sugugi mitte
ainult naised - umbes kolmandik on
mehi.
Elutark alustas tööd 14.detsembril
1999.a. Kehala klubis. Presidendiks valiti Vello Taremaa, asetäitjaks Anna
Torp, laekuriks Eva Kadaja ja kroonikat kirjutas hoolega Pilvia Taremaa.
Kehalas pidutseti viis hooaega. Uueks
kooskäimise kohaks sai 2003.aastal
Viru-Jaagupi koolimaja. Siia oli kohalikel lähem tulla, saal soojem ja valgem.
Aastate jooksul on olnud palju toredaid ettevõtmisi: külaskäike naaberklubide juurde, ekskursioone, põnevaid külalisesinejaid, korraldatud erinevaid teemapäevi, mängitud seltskonna-ja mälumänge. Ja loomulikult
tantsu löödud!
Üsna klubi loomisest alates kutsuti
tantsumuusikat tegema Võhu külakapell “Karukell” ja nii ongi kõigil neil
aastatel kulgenud peod elava tantsumuusika saatel. Aeg teeb oma töö.
Praeguseks on kapelli koosseis täiesti
muutunud - pooled pillimehed on koguni Roelast, seetõttu võtab kapell
2015. aastast uue nime: “Reilender”.
Nimi näitab, et see pole ei punkrockega räpipunt, vaid mängib vanatantsumuusikat.
Kui esimene president tagasi astus,
valiti asemele aktiivne ja rõõmsameel-

Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele
jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude
tõttu ise võimeline hääletamissedelit
hääletamiskasti laskma, võib seda Teie
palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu
mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis

Hea valija, 1. märtsil on Sinu
võimalus täita oma kodanikukohust ja anda oma panus
suunata Eesti elu järgmise
viie aasta jooksul. Tule
kindlasti valima, sest Sinu
hääl on oluline.
Kodus hääletamiseks peate esitama valimispäevale eelnevatel päevadel vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile
valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida
kodus hääletamise taotlemise põhjus.
Näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella
9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjoni telefoninumbri leiate valijakaardilt.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama: valija nime; valija isikukoodi; valija
aadressi; valija sidevahendi numbrit;
kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus
ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes
saabuvad Teie asukohta.
Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise hääletamisruumi
hääletama ajal, kui jaoskonnakomisjoni
liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne
jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.
Eelhääletamine
Eestis kehtivad valimisseadused näevad
ette võimalused hääletamiseks ka enne
valimispäeva.
Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil
on võimalik hääletada elukohajärgses
valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi
hääletamisviise.
Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart.
Elektrooniline hääletamine algab 19.
veebruaril 2015 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 25. veebruari 2015 kella
18.00.
Kui Te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on Teil võimalus hääletada väljaspool elukohta. Maakonnakeskuses on
vähemalt üks valimisjaoskond, kus kõik
valijad saavad hääletada väljaspool oma
elukohta. Hääletamine toimub ajavahemikus 19.-22.02.2015 kella 12.00 - 20.00.
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kolme päeva jooksul 23.25.02.2015 kella 12.00 - 20.00. Väljaspool

Vinni valla jäätmekava 2015-2020 avalikustamise teade
Vinni valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub
02.02.2015-16.02.2015.
Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuse kantseleis (Tartu mnt 2, Pajusti) tööpäevadel kella 9.00-16.00 ja Vinni valla kodulehel https://www.vinnivald.ee/.
Ettepanekud või vastuväited jäätmekava eelnõu kohta esitada kirjalikult
hiljemalt 17.02.2015 Vinni Vallavalitsuse aadressil Tartu mnt 2, 46603
Pajusti või e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Vinni valla jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatav avalik istung toimub 18.02.2015. kell 15.00 Vinni Vallavalitsuse saalis aadressil Tartu mnt
2, 46603 Pajusti, III korrus. Avalikku istungit ei korraldata, kui avaliku
väljapaneku kestel ei esitata ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

elukohta saab samal ajavahemikul hääletada Vinni vallas jaoskonnas nr 2- Tartu mnt 11, Pajusti klubis.
Väljaspool elukohta asukohas
hääletamine
Kui Te viibite eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses,
on Teil võimalik seal hääletada. Eraldi
taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise
korraldab jaoskonnakomisjon koostöös
administratsiooniga.
Kui Te ei viibi oma elukohas, aga asute
Vinni valla territooriumil, kuid ei saa
oma terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võite Te
taotleda hääletamist asukohas (nt oma
elukohas, mis ei ole rahvastikuregistri
järgne elukoht). Sel juhul tuleb esitada
taotlus asukohas hääletamiseks eelhääletamise viimase päeva (s.o kolmapäeva) kella 14.00-ni vallavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile nr 2 (Tartu mnt 11,
Pajusti klubis). Asukohas hääletamist ei
tohi segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas
hääletamine toimub eelhääletamise ajal,
aga kodus hääletamine ainult valimispäeval.
Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud,
transpordivõimaluste puudumine.
4. Kandidaadid
Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
(vvk.ee), samuti valimisjaoskonnas. Lääne-Viru maakond kuulub valimisringkonda nr 6. Mandaate 5, seega Riigikogusse valitakse Lääne-Viru maakonnast
5 inimest. Kandidaate viiele kohale on
registreeritud 49.
Hea valija, 1. märtsil on Sinu võimalus
täita oma kodanikukohust ja anda oma
panus suunata Eesti elu järgmise viie
aasta jooksul. Tule kindlasti valima, sest
Sinu hääl on oluline.
Vaive Kors
Vallasekretär

Puhka juulis
Urumarja
noortelaagris
Pakume noortelaagri tuusikuid Pärnumaale Urumarja laagrisse ajavahemikul 24.-31.juulini 2015.a. Soodustuusik maksab 61 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb allapoole madala sissetuleku piiri, s.o
alla 155 euro kuus ühe pereliikme
kohta, kompenseerib vallavalitsus ka
lapsevanema poolt tasutava osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise tasuta transpordiga.
Palume esitada taotlused hiljemalt
1. maiks kas elektrooniliselt margit@
vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt
1. juuniks vallavalitsuse arveldusarvele EE501010502016846005 SEB
pangas või EE532200001120121871
Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni valla
veebilehelt http://www.vinnivald.ee
(eeskirjade ja kordade rubriigist).
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem on tõenäosus
tuusik saada, kokku läheb jagamisele 20 tuusikut.
Vt ka www.urumarjanoortelaager.ee
Info 325 8655, 522 6510
Margit Diits

Vinni perekodu lapsed
saavad Lastefondi toel
vajalikku teraapiat
SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab
Vinni perekodus kasvavate laste
terapeutilist abi, aidates tasuda
nõustamis- ja logopeediteenuse eest.
Vinni perekodu on asenduskoduks 40
lapsele vanuses 1,5 – 18 aastat. Kohtade olemasolul liitub peredega igal aastal uusi hoolealuseid, kes on emotsionaalselt ja sotsiaalselt väga ebastabiilsed ning hingeliselt traumeeritud. Perekodu juhataja Urve Saare sõnul tekitab uus ja harjumatu olukord lastes
vastakaid tundeid, mis väljenduvad
sageli jonnaka, rahutu ja vägivaldse
käitumisena: esineb vargusi, kaklusi,
vastuhakkamisi, klassist väljajooksmist ning agressiivsust õpetajate suhtes.
„Kui lapsed perekodusse tuuakse,
hakkavad bioloogilised vanemad neid
külastama. Kahjuks jäävad need külaskäigud aga ajapikku aina harvemaks
ning see tekitab lastes segadust ja kurbust, millega ei osata kuidagi toime
tulla,“ selgitab ta. „Et last kiiresti aidata, peame kohe tema saabudes väga
oluliseks järjepidevat koostööd spetsialistiga, kes teeks koos kasvatajatega perekodus kohapeal tööd selle nimel, et luua lapse ja perekodu vahel
toetavat, hoolivat suhet ning aitaks
lapsel hirmudest vabaneda.“
Hetkel on Vinni perekodu laste
jaoks kõige lähem võimalus saada

Tervise Tugi kustub Vinni ja Roelasse
veresooni kontrollima
Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi oma veresooni kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil
on kõrge kolesteroolitase? Kas Teil on
perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi? Kui jah, siis on Teil
kõrgenenud risk haigestuda jala arterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
toimub 9. veebruaril alates 10-st
Roela Noortemajas (Allika põik 1),

ne Tiina Kullik, kes pidas oma ametit
kokku 13 aastat. Ka teised ametimehed(naised) vahetusid ajapikku:
asepresidendi ametile lisaks sai Anna
Torp ka laekuri oma. Kroonikat hakkas kirjutama Maret Malmberg.
Kõik need aastad olid Tiina väga
tubli president. Lisaks igakuiste kokkusaamiste organiseerimisele käis ta
eakaid juubilare kodus lillede ja hea
sõnaga tervitamas. Juba raskelt haigena korraldas ta Elutarga 15. sünnipäeva pidu, mis pidi toimuma 22. novembril. Läks nõnda, et samal päeval
ja tunnil tuli saata Tiina Rakveres viimsele teekonnale. Tühi koht jäi ansamblisse "Viisikera", kapelli "Karukell" ja
eakate klubisse" Elutark".
15. aastapäev sai siiski tähistatud 16.
detsembril jõulukuuse juures, kuigi
vähem pidulikult, kui Tiina seda korraldas. Klubi seeniore olid tervitama
tulnud vallavanem Toomas Väinaste ja
naaberklubist "Remmelgas" Anne
Väinaste ja Kärt Põllu. Meenutati hea
sõnaga president Tiinat ja lauldi jõululaule. Ja siis läks tantsuks, nagu alati. Kapell "Karukell" lõi peotuju sisse.
Pidude organiseerimisel ja juhtimisel on Elutark palju tuge saanud raamatukogu juhatajalt Ülle Rajamardilt,
kes kunagi abist ei keeldu, kuigi tal endalgi on palju tööd. Selle eest Üllele
palju tänu juba ka ette!
Ega klubi presidendita ka jäänud.
Selleks valiti sedakorda allakirjutanu.
Vallavanem Toomas Väinaste andis
koos õnnitlustega üle lillekorvi ja Ülle
riputas presidendile kaela omatehtud
ametiketi koos aurahaga.
Klubi "Elutark" president
Anu Soon

10. veebruaril alates 10-st Vinni Päevakeskuses (Sõpruse 1a).
Vastuvõtule tuleb ette registreerida,
seda saab teha tööpäevadel kell 9-12
tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 8 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!
Teie Tervise Tugi OÜ

psühholoogilist nõustamist 11 km
kaugusel Rakveres asuvast Rajaleidja
keskusest. See aga ei ole piisavalt
reaktiivne ega sihtgrupipõhine lahendus, sest teenust pakutakse valdavalt
haridusasutuste kaudu ning üldjuhul
ei ole sealsetel spetsialistidel kogemusi asenduskodude lastega. Lähipiirkonnas on perekodu lastega seni käidud veel ka täiskasvanutega tegelevate spetsialistide vastuvõtul, kel aga
puudub samuti kogemus väga väikeste ning asenduskodus elavate lastega.
Seetõttu on mõnede perekodu lastega külastatud kogemustega spetsialiste Tartus ja Tallinnas, kuid nii kaugele
sõitmine on laste jaoks väga kurnav,
mistõttu jääb spetsialisti juures käigu
asemel tihtipeale meelde vaid pikk
sõit.
„On väga oluline, et spetsialist,
kes asenduskodu lastega töötab ja kasvatajaid nõustab, omab kogemust hingeliselt traumeeritud lastega ning on
juba teadlik asenduskodulaste eripäradest,“ rõhutab Saar. Seetõttu peetakse vajalikuks regulaarseid ja eesmärgipäraseid nõustaja visiite perekodusse. Nende võimaldamiseks pöördutigi abipalvega Lastefondi poole, kes
oma tänavuse põhikampaania „Katkised hinged“ raames keskendubki
asenduskodu laste terapeutilise abi
toetamisele.
Lastefondi toel nõustab alates jaanuarist Vinni perekodu lapsi ja töötajaid eripedagoog ja logopeed Pille
Kriisa, kes omab pikaajalist kogemust
olles varasemalt töötanud Tudulinna
asenduskodu lastega.
TÜ Kliinikumi Lastefond on üks
vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi
heategevusorganisatsioone, mis on
alates 2000. aastast annetajate abiga
toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.
SA TÜ Kliinikumi Lastefondi
pressiteade
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Euroopa Sumo Föderatsiooni juhid käisid
Vinnis juunioride EMi arutamas

Mõttelõng kohtus kodukandi
kirjaniku Kalju Saaberiga

Eesti Sumoliidu (ESL)
president Andres Jaadla, EFS eetikakomisjoni
esimees Gennady Kaletkin, Vinni vallavanem
Toomas Väinaste, Euroopa Sumo Föderatsiooni president Sergii
Korobko, ESL ja ESF
peasekretär Riho Rannikmaa, EFS spordidirektor Samir Abdullayev,
EFS asepresident Dariuz Rozum ja ESF
president Sergii Korobko
abikaasa.
Hilje Pakkaneni foto.

18. jaanuaril kohtus Vinni Spordikompleksis Euroopa Sumo Föderatsiooni juhatus, kus arutati muuhulgas
tänavu 5.-8. novembril Rakveres toimuva juunioride Euroopa Meistrivõistluste korraldamisega seotud küsimusi.
Visiidi käigus tutvuti eeloleva juunioride EMi võistluskohaga Rakvere spordihallis. Rakveret peeti suurvõistluse
korraldamiseks igati sobivaks.
Vinni vallavanem Toomas Väinaste

sõnul oli Euroopa sumoföderatsiooni
juhtide kohtumine suur au Vinni vallale ja Vinni spordikompleksile, kus treener Riho Rannikmaa käe all on paarikümne aasta jooksul sumomaadlust
treeninud sadu sportlasi ja maailma
profisumo absoluutne tipp Kaido
Höövelson.
„Nõupidamisel Vinni ja kohtumisel
Eesti Olümpiakomitees oli päevakorras
ka küsimus võimalikust sumo lülitamisest 2020. aasta Tokyo olümpiamängu-

de programmi. Hiljuti Rahvusvahelisest Sumoföderatsioonist saabunud kirja põhjal on see võimalus täiesti olemas,” ütles Eesti Sumoliidu ja Euroopa
Sumo Föderatsiooni peasekretär Riho
Rannikmaa. Tema hinnangul otsustatakse see küsimus Rio de Janeiro OM-l
2016. aastal.
Sumojuhid külastasid veel Kulina külas asuvat Barto külalistemaja.
Hilje Pakkanen

Kalju Saaber äsja trükist ilmunud raamatuga „Sõidud Luukase ja Keesuga“. Hillje Pakkaneni foto

Nurmetu noor Alina Tubli müttab
otse seaduste loomise katlas

Mõttelõnga klubi alustas selle aasta
esimest kokkusaamist kohtumisega
kodukandi kirjamehe Kalju Saaberiga, et tähistada tema 70. sünnipäeva.

Alates käesolevast vallalehest saab lugeda
meie valla noortest inimestest, kes on siit
tuule tiibadesse saanud. Tuleviku tarvis ju
pingutusi teemegi, nii kodus kui tööl. Meie
noored on tegevad väga erinevates eluvaldkondades nii kodus kui võõrsil. Vinni valla
aasta puhul on paslik vaadata vallale laiemalt, meie noorte silme läbi.
Esimesena tutvustab end ja oma tegemisi
Alina Tubli.
Alina Tubli, kus ja kellena töötate?
Töötan Riigikogu Kantseleis Riigikogu
aseesimehe Jüri Ratase meeskonnas.
Tegelen peamiselt ürituste korraldusega, kampaania ning ringreiside planeerimise ja läbiviimisega.
Kuidas te sellele tööle sattusite?
Olen viimastel aastatel proovinud olla
ühiskondlikult aktiivne ning läbi mõne
sellise projekti puutusin kokku ka Jüri
Ratasega. Kui tema juures töökoht vabanes, siis olin sellest väga huvitatud,
sest lisaks huvitavatele tööülesannetele
on äärmiselt hariv ka tema endaga koos
töötada. Tema suur töövõime ning oskuslik juhtimisstiil on mulle eeskujuks.
Mis teid selles töös inspireerib, huvitab?
Saan teha seda, mis mulle väga meeldib
– korraldada ja organiseerida. Mu töö ei
ole kunagi rutiinne ning annab võimaluse paljudele tööülesannetele loominguliselt läheneda ning oma ideid teostada. Mul on suur õnn ja au töötada koos
oma ala spetsialistidega, kellelt on palju
juurde õppida.
Milline on teie seos Vinni vallaga?
Elasin Vinni vallas Nurmetu külas oma
elu esimesed 18 aastat, seal käisin ka lasteaias ja koolis. Praegu elavad seal minu
vanemad ja minu venna perekond. Elan
aktiivselt kaasa oma ema tegemistele.
Tema oli üks Kadila Naisseltsi idee algatajatest ja kunagine külavanem. Samuti on tema käe all valminud Kadila

Kirjanik teeb kohtumise alguses kohe
„sotid“ selgeks: ehkki talle meenub siin
palju lapsepõlvemälestusi, oli ta lapsena Pajusti-Inju mail väga vähe ega õppinud siinseid inimesi niipalju tundma,
et oleks neid oma teostes prototüüpidena kasutanud. Isegi Lõuna-Eestis
rahvaga kohtumistel on temalt küsitud,
kas mõni prototüüp pole keegi nende
kandi inimestest. „Ju olen tabanud kuidagi maainimese olemust,“ arvab kirjanik.
Kalju Saaber jutustab oma väikesest
perest pärast sõda, kus oli peale tema
veel kaks venda ja ema. „Oli raske aeg.
Kolhooside tegemise aeg. Kolhoosid
olid puruvaesed. Vanemad vennad käisid Karitsa ja Koeravere koolis. Mina
läksin tädi juurde Paidesse kooli. See oli
üks otsustavamaid samme mu elus,
tänu tädile muutus mu elus palju.“ Koolisuved veetis ta ikka Inju mail Tamna
külas, kus oli onu pere ja ema sünnitalu. Maja asus keset küla meierei lähedal ja seal sai külaelu jälgida.
Kalju Saaber ütleb, et tuli Rakverre
17-aastaselt ja jäigi. Vahepeal käis Tartu Ülikoolis ajalugu õppimas ja tuli tagasi. Oma Rakvere armastuse on kirjanik kenasti pannud „Rakvere lugemikku”, mis ilmus linna 700. aastapäeva
puhul 2002. aastal.
Ülikoolis õppis ajalugu, aga ajalooõpetajaks ei tahtnud minna. Huvitus
hoopis etnograafiast. Hakkas kursusekaaslase Lembit Võimega uurima väljarännanud eestlaste kohta. On käinud
hantide juures, külas Siberi-, Krimmieestlastel ja mujal.
Juba tsaariajal saadeti inimesi Siberisse. Mahtra sõja järel väljasaadetute järeltulijad olid seal. Kalju Saaber organiseeris sinna raskuste kiuste hauatahvli Mahtra mehele Hans Tertsiusele, kes
vastuhaku eest Siberisse saadeti.
Viimase reisi Lembit Põimega tegi
kirjanik kümme aastat tagasi Krimmi
eestlaste juurde. “Kunagi 150 aastat tagasi läksid eestlased prohvet Maltsveti
innustusel ja keiser Aleksandri loal otsima paremat paika päikese all. Selleks
pidi saama Krimm, kus oli tasuta vaba
põllumaad saadaval. Maa on ju eestlastele läbi aegade tähtis olnud. Sada aastat tagasi külastas Krimmi Eduard Vilde, kes kogus materjali romaanile
„Prohvet Maltsvet”. Nüüd Putin lõikas
selle mõtte Krimmi minna läbi.”
Koos Ants Pajuga, keda kõik Sotsieestlased tundsid, sai Sotsi Esto-Sadoki

ajalootuba ning ta juhib
juba aastaid ka Kadila
näiteseltsi.
Mida tänuväärset saite kaasa kodust, kodukohast, mis hilisemas
elus kasuks on tulnud?
Olen pidanud elus korduvalt tagasi vaatama
Vinni-Pajusti Gümnaasiumile ja tänama õnne,
et mul olid seal nii suurepärased õpetajad. Õp.
Guljavinist on jäänud
külge range pedantsus
korrektse kirjakeele
suhtes, õp Nõmmikuga
pidasin ma maha oma
esimesed poliitilised
väitlused ja õp Notta oli
see, kes õpetas mind endasse uskuma. Kodust
sain noorima lapsena
kaasa harjumuse tähelepanu saamise nimel
võidelda ning samas
kindlustunde, et ükskõik, kui halb päev ka ei
oleks, kellegi (vanemate) arvates oled sa ikka
maailma kõige tublim.
Kuidas saaksite täna
kodukoha (valla) elu
edenemisele kaasa
aidata?
Usun, et saan eelkõige aidata kaasa infovahendusele, saan viia kohapealseid
muresid Riigikogu liikmeteni. Arvan, et
väikestest kohtadest pärit riigiametnikud on kõige paremini kursis, millised
on Eesti regionaalpoliitilised murekohad ning saavad nendele rohkem tähelepanu osutada. Olen küll pärit Eesti
ühest suurimast vallast, kuid samas olen
pärit ühest väikesest külast. Seetõttu tean

Roela Rahva Maja tänab
Roela Rahva Maja 45. juubelipidu on
möödanik, kaunid mälestused aga
meeltes ja hinges, senini saabub positiivset tagasisidet ja häid ning kiitvaid
sõnumeid.
Meie pidu poleks kujunenud aga
selliseks imeliseks, kui poleks olnud
lahkeid ja mõistvaid toetajaid.
Kõik need kümned ja kümned annetajad - teie abiga on nüüd siin saali
seinal Kuldar Moori meistriteos - bareljeef Taimo Uuetalule, tänu kellele

meil üldse selline kultuuritempel olemas
on. Eraldi tänu suurtoetajatele: Tavo
Uuetalule, Merike Rossnerile, Toomas
Väinastele, Toomas Varekile, Ülo
Niisukesele.
Et saime tõsta juubelitoosti ja maitsta
juubelitorti, võlgneme tänu hr. Vello
Tafenaule ja pr. Maie Lepassaarele.
Võrratu kultuuriprogramm sai teoks
tänu Vinni Vallavalitsusele, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupile, Ehel OÜ-le ja loomulikult teile, kes

Alina Tubli. Foto erakogust.

väga hästi, mida tähendab, kui bussipeatusesse tuleb kõndida 1,5 kilomeetrit, kui
buss käib vaid paar korda päevas ning
kui lähim pood asub 10 kilomeetri kaugusel. Ma mäletan hästi, et kunagi oli
meie külas pood, kohvik, postkontor,
algkool, lasteaed ja raamatukogu. Nüüd
on sellest nimekirjast alles vaid viimane.
Küsis: Hilje Pakkanen

andsid oma panuse pileti ostuga.
Meie ühine tänu ja kiitus kuulubki
kõikidele esinejatele, väsimatule ansamblile „Taas“ ja säravale õhtujuhile
Kärt Põllule!
Üllatusliku ilutulestiku eest aga tänu
Urmas Lindlole ja sõpradele!
Tänu kõigile, kes lisasid pidulikkust
heade sõnade, kingituste, kaunite lilledega.
Toredate taaskohtumisteni!
Tänulikult ja lugupidamisega
Reet Alavere

külla Roosa tallu pandud mälestustahvel Tammsaarele. Sellest majast sai hiljem Tammesaare majamuuseum, tõsi
küll Nikolai Ostrovski („Kuidas karastus teras“ autor) majamuuseumi filiaalina. “Asi seegi!” nendib ta. Esto-Sadok,
nagu ka kõrval asuv Krasnaja Poljana
(eestlastele rohkem tuntud kui Punase
Lageda) on 1880-ndatel Tsaari-Venemaa ajal Eestist välja rännanud talupoegade rajatud külad.
Välja rännanud eestlaste teema põhjal valmis kirjanikul “Punaselageda saaga” (1991), mille kirjutamisel kasutas ta
peamiselt inimeste kroonikaid ja päevikuid, kuid käis ka arhiivides uurimas.
Kirjanik ise peab seda raamatut oma pikimaks teoseks, mille valmimine võttis
aega 20 aastat. Oma missiooniks peabki ta inimeste lugusid raamatuiks kirjutada. „Veel praegugi küsitakse minult
nende inimeste kohta, kas ma neist midagi mäletan. Kui kõik oma lood kokku panna, siis saab tuhandeid inimesi,
ja kõiki on raske meeles pidada. Juba
needki, kellega ma omal ajal rääkisin,
nende pruudid on kõik juba 80-aastased.“
Kalju Saaberi kirjanikutee algas noortelugudega . Esimene jutt „Murdeiga”
ilmus ajakirjas Noorus 1965. aastal. Niisama olmekirjanikuks jääda ei tahtnud.
Tahtis süvitsi minna. Siis tuli „Härgamisi“ (1979). “ Seda on püütud Pajusti
inimestega seostada, aga nii see pole
olnud.” „Härgamisi” sai romaanivõistluse ja Vilde-kirjanduspreemia. “Olin
esimene kirjanik, kellele anti kirjandusauhind üle Vilde kolhoosile kuulunud
Rägavere mõisas. Mõisas käis restaureerimine, üks saal oli juba korda tehtud. Seal siis anti preemia kätte. “
“Kaval on olla kirjanik. Sellest, millest ajaloolane ei saanud kirjutada, võis
kirjutada kirjanik. Eriti „Loomingus“ ja
„Sirbis ja Vasaras“, kus tsensuur oli nõrgem.”
Kirjanikule meeldib, et teda peetakse Virumaa kirjanikuks. Me võiks praegugi lugeda tema marginaaliat „Virumaa, mu hingepigi“. Kalju Saaber oli
Virumaa koguteose kokkupanija. Virumaa koguteos oli esimene omataoline
Eestis. Nüüd on teised maakonnad Virumaast ammu mööda läinud, Virumaa
vajaks hädasti uut koguteost, aga...
Kirjanikul on soov avaldada suur
publistikateos, kui keegi võtaks trükkida. Ja veel palju raamatuid, millest on
mõtteid mõlgutanud. Kirjaread võivad
sündida vähesest, mõnest mõttekillust...
Aga see on juba järgmise kohtumise ja
jutu teema. Seni tiksub aega uue kohtumise vahel Mõttelõnga rahva poolt
kingitud kell.
Hilje Pakkanen
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VPG noorrobootikud üllatasid
Lego Liigal ägeda robomänguga

Õnnelik Vinni Roboring koos juhendaja Mai Pitsneriga. Foto erakogust.

17. jaanuaril Tallinnas Energia Avastuskeskuses ülemaailmse robootika First Lego League
(FLL) võistluste Põhja-Eesti poolfinaalis võistelnud Vinni Roboring tõi koju kaks karikat:
Ahhaa eripreemia lõbusaima ja toredaima
võistkonna ning maskoti eest, samuti FLLi karika Ägedaima Meeskonnaala eest.
FLL on ülemaailmne robootika võistlus, millest sel aastal üle maailma võtab osa rohkem
kui 200 000 õpilast vanuses 9-16 aastat. VinniPajusti Gümnaasiumi roboringi juhendaja Mai
Pitsneri sõnul olid Vinni Roboringi õpilased
esimest korda nii suurel võistlusel ja ka kõige
nooremad. “Vinni-Pajusti gümnaasiumi 2.
klassi õpilased Marten Pitsner, Roberta Jürna,
Kristjan Pobbul ja Mario Mäoma on kooliaasta algusest töd teinud ning huviringis kolmele
võistluse aspektile keskendunud: robotile
programme kirjutanud, projekti jaoks infot kogunud ning FLLi põhiväärtustele vastavalt
käitunud.
Robotimängu ettevalmistus tähendas vastavalt võistluslauale roboti ehitamist ning programmide loomist, mis aitaksid erinevaid missioone lahendada.
“Projektiks valisid Vinni noorro-bootikud väljakutse, kuidas vähendada koolikiusamist.
Pärast uurimistööd ning analüüsi jõudsid nad
lahenduseni, et igas koolis peaks olema robot,
kes koolikiusajad hüpnotiseerib ning nad hästi käituma õpetab,”•tut-vustas Mai Pitsner robotimängu ettevalmistamise käiku.
Lapsed käisid konsulteerimas nii VinniPajusti Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogiga kui
ka psühholoogiga. FLLi põhiväärtused on First
Lego League väljakutse kolmas võrdväärne
osa, mis õpetab lastele, kuidas isegi konkureerides teiste võistkondadega tuleb jäda viisakaks, sõbralikuks ning professionaalseks.
“Et meil olid seljas erksad särgid ja kaasas
kooli Vinni Puhhi maskott, siis olime pidevalt
pildil, kõik käisid uudistamas. Teise auhinna
saimegi oma fännklubi ja karu eest. Lapsed olid
väga rahul ja fännklubi muidugi ka,” lisas
võistlustel kaasas käinud lapsevanem Ly Räpo.
Hilje Pakkanen

Riho Rannikmaa ja Mall Moor
pälvisid maakondliku kultuurkapitali kultuuripreemia
Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupp selgitas järjekordsed kultuuripreemiad. ”Pühendumise” kultuuripreemia pälvis Riho Rannikmaa sumo
maaletoomise ja propageerimise eest.
Elutöö” kultuuripreemia pälvis pika-

ajaline Roela rahvamaja kultuuritöötaja Mall Moor. Preemiad andis Haljalas
toimunud Aasta Teo tänuüritusel üle
Lääne-Virumaa kultuurkapitali ekspertgrupi nõukogu esimees Erich
Petrovits.

Telemehed käisid Vinni mail
huumoritruppi ja sumot filmimas
Kanal 2 “Radari” saate võttegrupp
käis jaanauri keskel Pajusti klubi huumori- ja satiirigrupi harjutuspäeval
saatelõiku tegemas. Ülle Rajamardi
sõnul on võttegrupp eesotsas Robert
Kõrvitsaga neil ammu silma peal
hoidnud ja nende tegemistega hästi
kursis. “Täpset eetriaega, milla meid
teles näha võib, veel ei tea. Võib juhtuda, et võttegrupp tuleb veelkord
Pajustisse naistepäeval toimuvale
Aadama küljeluule” oma saatele lisa
filmima,” ütles Ülle Rajamart.

Fotod: Meelis Meilbaum

Ülle Rajamart ja Kanal 2 Radar saatejuht Robert Kõrvits. Hilje Pakkaneni
fotod

Jaapani telekompanii käis
Vinni
kuulsusrikast
sumomaadlust filmimas
Jaapani
telekompanii
MORISANCHU TV võttegrupp
külastas jaanuari lõpus Vinni
spordikompleksi, et teha saade,
mida näidatakse kogu maailmas.
Vinni spordikompleksist alustas
treener Riho Rannikmaa käe all
oma
kuulsusrikast
sumomaadleja teed Kaido
Höövelson - Baruto. Tema auks
kannab spordikompleksi maadlussaal Baruto dojo nime. Riho
Rannikmaa juhendamisel on
treeninud ja treenib kogu meie
sumospordirahvas.

Riho Rannikmaa - “Pühendumise”
kultuuripreemia.
Ta on mees, kes tõesti kogu
hingest ja südamest on spordile pühendunud. Ta on mees, kes on uskunud
sellesse, mis ta teeb. Ta on mees, kes on
teoks teinud selle, millesse on uskunud:
et väikest Eestit tuntakse kaugel Jaapanis, aga tegelikult kogu maailmas suure sumomaana. Riho Rannikmaa on
kire ja südamega edendanud Eestis erinevaid kahevõitlusalasid, olles ka paljude alade pioneer Eestis.
Riho Rannikmaa käe all on
treeninud sajad ja sajad judo- ja
sumomaadlejad. Tema õpilasi: Aavo
Põhjala, Yrjo Kalde, Arvo Päike, Andres Põhjala, Ando Pehme, Georgi
Vihljajev, Egne Kont, Virge Tähemäe,
Kaido Höövelson, Mille Sang, Maie
Sang, Kaido Tamme, Ott Juurikas, Pille Pudel, Reili Reinsaar, Kristel Mäekivi, Liivar Kongi, Jaanus Freienthal,
Christina Ojasoo, Liis-Maria Koulen,
Toomas Braun, Karmen Kukk, MariLiis Mihkelson.
2000. aastal tunnustas Eesti
Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital Riho Rannikmaad aastapreemiaga, 2006.a pälvis ta Jaapani
valitsuse aukirja jaapani kultuuri tutvustamise ning Eesti ja Jaapani vahe-

liste sõprussidemete arendamise eest.
Eesti Kultuuriministeeriumi tänukiri
2014.
Riho Rannikmaa on aktiivselt
tegutsev
sumoja
judokohtunikuna. Ta on olnud Eesti
Judoliidu juahtuse liige (1973-2014),
1996. aastast Eesti Sumoliidu juhatuse
liige ja peasekretär, 2012. aastast ja
Euroopa Sumoföderatsiooni peasekretär ja juhtkomitee liige.
Ta on avaldanud ajalehtedes
ja ajakirjades judo- ja sumoteemalisi
ning ta teisi rahvuslikke maadlusviise
tutvustavaid kirjutisi.
Roela Rahva Maja tantsujuhendaja Mall Moor on tegutsenud 60
aastat tantsujuhina.
Mall Moor alustas oma tantsuteed algul ise tantsides, kuid juba 18aastasena alustas teiste rühmade juhendamist. Ta on juhendanud nii laste-,
nais- ja segarühmi, loonud ise oma rühmadele mitmeid tantse. Tema juhendatud segarühmad on osalenud ka kolmel üle-eestilisel üldtantsupeol. Praegu juhendab Mall Moor Roela Rahva
Maja eakate tantsurühm „Kanarbik”.
Lisaks tantsujuhitegevusele
teeb ta kaasa rahvamaja laulukollektiivides ja kohalikus seltsielus.
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Sündmused
Pajusti Klubis:
1. veebruaril kell 13.00 Kalju Vaga fotonäituse “Pajusti külast alevikuni” avamine. Sel aastal möödub 610 aastat
Pajusti küla esmamainimisest. 1960ndatel valminud Pajusti-ainelise filmi
“Eile, täna, homme” vaatamine. Raadiosaate kuulamine, mis räägib sõjategevusest 1941.a Pajusti ja Vinni küla lähistel.
3.veebruar kell 13.00 Suhtlusklubi kõigile. Teema: „Mida uut on oodata
2015. aastal?“ Horoskoobid.
7. veebruaril kell 12 Pajusti klubi Tantsu Triinude rahvatantsijad osalevad XI
Talvisel Tuhamägede Tantsupeol
Kohtla-Nõmmel.
17. veebruaril kl 13 Mõttelõnga klubi
tähistab vastlapäeva hernesupi ja vastlakukliga.
22.veebruaril kell 15 kogupere vastlapäev Vinni-Pajusti tammiku laululava mäel. Korraldab Pajusti VAK. Info
Õnne Arba, tel 533 04047.
25.veebruaril kell 15 Eesti Vabariigi 97.
aastapäevale pühendatud väike kontsert. Isamaalisi laule esitab klubi meesansambel. Meenutame tuntud laulude tekkelugu.
1. märts - Riigikogu valimised. Klubis
töötab Vinni valla 2. valimisjaoskond.
4. märtsil kell 12 küünalde süütamine
Ed.Vilde ausamba ees ja kirjandustammikus seoses kirjaniku 150. sünniaastapäevaga. Klubis avatud temaatiline näitus. E.Vilde romaani “Mäeküla piimamees” põhjal valminud samanimelise filmi vaatamine (DVD-lt)
koos kommentaaridega.
8. märtsil kell 13 IX maakondlik huumoripäev „Aadama küljeluu“. Osalevad näiterupid ja üksikesinejad nii
Vinni vallast kui maakonnast.

10. märtsil kell 13 Mõttelõnga klubis
viktoriin teemal „Kirjanik E. Vilde 150“,
märtsikuu sünnipäevade tähistamine.
14. märtsil kell 17 Pajusti Klubi 55. aastapäeva tähistamine. Jälgi erireklaame!
24. märtsil kell 13 suhtlusklubi. Teema:
„Homme on 1949. a märtsiküüditamise aastapäev.“ Sealviibinute mälestused, kirjad jm.
Kadila Seltsimajas:
29. jaanuaril kell 13 Kadila Naisseltsi
kokkusaamine seltsimajas.
14. veebruaril kl 18 Rakvere Karakterteatri etendus Ameerika kirjaniku
Pendleton Kingi „Kokaiin“ (lavastaja
Tiit Alte). Põnev suhtedraama sajandi
tagant kõlab tänapäevalgi väga aktuaalselt. Pilet 3 eurot.
17. veebruaril vastlapäeva tähistamine
Seltsimajas.
Roela Rahva Majas:
15.veebruaril kell 15 naisansambel laulab Rakveres klubis „Kuukiir“.
17. veebruaril kell 13 vastlapäev – ühiselt: lasteaed, kool, eakate klubi „Remmelgas“, kapell “Reilender” (end. „Karukell“), Viru-Jaagupi naisansambel.
22. veebruaril kell 18 (kellaaeg täpsustamisel!) näitering ja segakoor ühislavastusega „Kakand ja Kakand“ külas
Laekvere Rahva Majas. Laekvere peo
kohta info Õ.Lainesaar 504 4582.
1.märtsil - valimiste päev – rahvamajas
töötab valimisjaoskond.
21.märtsil Roela meesansambel Võrumaal Rõuges vabariiklikul meesansamblite päeval.
Barto Puhkemajas:
13. veebruaril kell 20.00 sõbrapäevapidu. Tantsuks mängib Marco Margna.
Pilet 5 €. Arveldame sularahas. Laudade broneerimine: bartomaja@gmail.
com. Koduleht: www.baruto.eu

Õnnitleme
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!

Teisi sündmusi:
7. veebruaril kell 12.00 Vinni Hostelis
MTÜ Rattakiri koolitus, kus õpitakse
valmistama soolaseid ja magusaid
suupisteid. Registreerumine kuni
02.02. meili teel: rattakirimty@gmail.
com. Grupi suurus 10+2 inimest. Koolituse hind 10 eurot. Juhendaja Kirsti
Notta. Täpsem info tel 5804 4445.
8.veebruaril kell 10.00 Vinni-Rakvere
talvejooksu II etapp Vinni kergliiklusteedel ja Rakvere tänavail. Maratoni
start kell 10 Rakvere staadionilt, 10 km
start Vinni spordikompleksi juurest.
Info: Andrus Lein Tel. 5660 3585
9.veebruaril kell 10.00 Tervise Tugi OÜ
jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
Roela Noortemajas. Info ja registr. ER kl 9-12 tel 5698 5633. Hind 8 eurot.
10. veebruaril kell 10 Tervise Tugi OÜ
jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
Vinni Päevakeskuses. Info ja registr.
E-R kl 9-12, tel 5698 5633. Hind 8 eurot.
14. veebruaril kell 12 TriinuSpini sõbrapäeva treeningmaraton Vinni spordikompleksis. Info ja registreerimine
TriinSpin kodulehel http://www.
triinuspin.ee, tel Triin Kunberg tel 5850
2786.
28. veebruaril Vinni-Pajusti gümnaasiumi matk Ohepalus. Start kell 9.00
Vinni spordikompleksi võimla eest.
Info: õp. Maiu Vahkal, tel 5221 565.
28. veebr uar - 1. märts - valla esindus
Eestimaa valdade talimängudel Tahkurannas. Info Uno Muruvee, tel 527
3874.
8. märtsil IV Vinni-Rakvere talvejooksu III etapp Vinni kergliiklusteedel ja
Rakvere tänavail. Maratoni start kell
10 Rakvere staadionilt, 10 km start
Vinni spordikompleksi juurest. Info:
Andrus Lein Tel. 5660 3585

See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
81 Maret Halanurm
97 Armilde-Miralda
81 Sirje Nõmm
Rosenstein
80 Helve Idavain
97 Aliide Pukk
80 Elsa Aunapuu
90 Lea Basarov
80 Silvia Jalak
90 Arkadi Lõune
75 Vello Roht
86 Eva Kompost
75 Valdar Sursu
86 Vilhelmine Parts
75 Eha Peep
85 Lehte Raja
85 Valentyna Lubiagova 75 Vilve Tombach
75 Valentina Kivisaar
85 Lembit Toovis
70 Maie Harjus
85 Virve Sepp
70 Laine Mägi
84 Meedi Talvis
70 Kaja Lepasaar
84 Lembit Villemson
70 Urve Roht
82 Helje Laud

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Selena Allikas - 5. detsembril
Asko Paabor - 31. detsembril
Berith-Victoria Pikhof - 17. jaanuaril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

TriinuSpini sõbrapäeva treeningmaraton kutsub!
Sõbrapäeval, 14.veebruaril algusega
kell 12 toimub Vinni Spordikompleksis TriinuSpin spordistuudio eestvedamisel teine sõbrapäeva treeningmaraton. Huvilistel saavad mitme tunni
vältel osaleda mitmekesistel treeningutel, kus igaüks leiab endale sobiva
aeroobse, jõuharjutustel või tantsudel
põhineva treeningu.
ÜLEVAADE TREENINGUTEST
Treener Allar Mölder juhendab kontsepttreeningut BODYJAM®, kus kaasaegse muusika saatel õpitakse moodsaid tantsuliigutusi. See on parim
kardiotreening nendele, kes soovivad
liikuda. Tantsides põlevad kalorid, paraneb inimese fitnessi tase ja paraneb
tantsuoskus. Treener õpetab kergeid
sammukombinatsioone, mis on jõukohased peale väikest treeningut igaühele. Kõike seda tehakse kaasaegse muusikaga ja veelgi kuumemate tantsusammude saatel, mida tahaks osata meist
igaüks.
Fun&Fit treeningus on samuti ühendatud lõbu ja treening fitballi ja hantli-

tega. Sooritatakse kergeid ja jõukohaseid harjutusi kõigile. Kasutatakse 1,54 kg-seid hantleid.
Treener Triinu Kunberg viib läbi
PowerStep treeningu, milles on ühendatud jõu- ja kardiotreening. Tunnis
kasutatakse kange, hantleid, step-pinke, võetakse läbi suuremaid lihasgruppe. Iga lihasgrupi jõuharjutuse vahele
on pistetud mõnus kardiotreeningu
laeng step-pinkidel.
Kerstin Hulkko viib läbi freestyle/
intervall–siserattatreeningu. Selles
treeningus vaheldub kiire ja aeglane
tempo: kord viiakse pulss üles, siis
tuuakse jälle alla tagasi. Intervalltunni
“maastik” on nagu kõrgustik: pidevad
üles-alla sõidud vahelduvad tasase
maa lõikudega, kus saab väheke hinge
tõmmata, on pikemaid ja lühemaid tõuse, kiirendusi ja spurte. Tunnis kasutatakse erinevaid harjutusi ja tehnikaid.
Arendatakse nii aeroobset kui kiiruslikku vastupidavust. Tunnid on intensiivsed, sõidutehnika mitmekesine.
Teine Kerstin Hulkko juhendamisel

Haridusüritused veebruaris
26.-30. jaanuaril ”Terve VPG” jalg- ja
rahvastepall 1.-3. klassidele.
27. jaanuaril kell 8.55 „Kaitse end ja aita
teisi”programmi vee- ja tuleohutusõppus VPG 6. klassides.
29. jaanuaril kell 9.30 Pajusti lasteaia
saalis teatriprojekt “Võlumets”.
29. jaanuaril Kulina lasteaia metsamatk “Jäljed lumel”.
3. veebruaril noorsoopolitseinik Kady
Tiinase loeng “Politsei ja seadusandlus” Roela kooli 5.-6. klassile.
5. veebruaril kell 8.55 „Kaitse end ja
aita teisi” programmi loeng politsei tegevusest ja seadusandlusest VPG 6.
klassides.
9.-13. veebr. sõbranädal Roela koolis.
9.-13. veebruaril “Terve VPG” teatevõistlused 1.-3. klassile.
10. veebruaril kell 10.00 Vinni ja Pajusti
lasteaedade sõpruskohtumine Vinni
spordikompleksis.
11. veebruaril kell 16.00 Vinni lasteaia
saalis sõbrapäeva disko.
13. veebruaril Pajusti lasteaia “Mesimummude” sõbrapäev.
13. veebruaril kell 10.10 sõbrapidu
Tudu koolimajas.
13. veebruaril sõbrapäeva postkast

Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
13. veebruaril stiilipäev VPGs.
16.-20. veebruaril “Terve VPG” suusatamine, kelgutamine, vastlapäev 1.-3.
klassile.
16. veebruaril Roela lasteaed külas Kulina lasteaial, tähistatakse sõbrapäeva.
16. veebruaril kell 15.15 Vinni lasteaias
Nipitiri Lasteteatri etendus “Põrsaproua
pannkoogipidu”.
17. veebruaril kell 9.50 teatrietendus
“Öine seiklus” VPG 1.-4. klassile.
17. veebruaril kell 11.00 Vinni lasteaia
kolme vanema rühma vastlapäev
Mõedakul.
17. veebruaril kell 11.30 vastlasõit Tudu
terviserajal.
17. veebruaril kell 16.30 Pajusti lasteaia
”Mesimummude” vastlatrall koos peredega tammikus laululava mäel.
17. veebruaril Roela kooli vastlapäev.
17. veebruaril vastlapäev Kulina lasteaias.
18. veebruaril kell 15.15 Pajusti lasteaias
lasteteatri “Rõõmulill” etendus “Pipi
peab Eesti sünnipäeva”.
19. veebruaril valla koolide suusapäev
Roelas.
19. veebruaril kell 16.30 Pajusti lasteaia

toimuv siserattatreening treening kannab nime UP&DOWN. Siingi sõidetakse palju erinevatel tõusudel nii seistes
kui ka istudes, kuid samal ajal hoitakse ühtlast pulsisagedust, mis aga jääb
tavatunnist kõrgemaks. Tund on küllaltki raske, kiireid spurte ega laskumisi
ei ole, rohkem keskendutakse mäkkesõidule. Tempoks on keskmine või pigem rahulik kerimine pideva koormusega. Tunni “maastik” on pikalt tõusev
mägi, vahepeal on väikeseks puhkuseks siledad „teed“, siis keeratakse
koormus jälle peale ja sõidetakse edasi
mäkke. Tunni huvitavamaks ja raskemaks muutmisel kasutatakse raskuskandeid. Peale aeroobse vastupidavuse treenitakse tõhusalt ka lihasjõudu.
Sõbrapäeva treeningmaratonil treenides avaneb kõigile hea võimalus oma
uusaasta lubadusi ellu viia ja rannasuvele vastu minna! Hea tuju ja seltskond
pealekauba!
Info ja registreerimine TriinSpin kodulehel http://www.triinuspin.ee, tel
Triin Kunberg tel 58 502 786 .
“Mõmmikute” vastlatrall koos peredega Vinni-Pajusti tammiku laululava
mäel.
21. veebruaril kell 12.00 lusikapidu
2014.a sündinud lastele vallamaja saalis.
23. veebruaril kell 9.30 Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud aktus
Pajusti lasteaia saalis.
23. veebruaril kell 9.30 Vinni lasteaia
saalis Eesti Vabariigi aastapäeva reis
mööda Eestimaad.
23.veebruaril kell 12.00 Eesti Vabariigi
97. sünnipäeva pidu Tudu koolimajas.
23. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused Roela koolis ja Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
26. veebruaril mängupidu “Vabariigi
sünnipäev” Kulina lasteaias.
27. veebruaril 11.00 puhkpilliansambli “Brassical” kontsert Roela kooli
aulas.
27. veebruaril ansambli “Brassical”
muusikalektoorium “Vasemasin”
VPGs.
28. veebruaril VPG matk Ohepalus.
Start kell 9.00 Vinni spordikompleksi
võimla eest. Info: õp. Maiu Vahkal, tel
5221 565.
2.-5. märtsil VPG lahtiste uste päevad.
13. märtsil projektipäev VPGs.
Koostas: Margit Diits

Kollektiivide tegevus Roela Rahva Majas
Esmaspäeviti kell 17.30 kvartett „Sära“,
kell 19.00 segakoor.
Teisipäeviti kell 19.00 meesansambel.
Kolmapäeviti kell 13.00 tantsurühm „Kanarbik“, kell 14.30 naisansambel, kell

16.00 koolinoorte bänd.
Neljapäeviti kell 16.00 koolinoorte näitering, kell 18.00 täiskasvanute näitering.
Info Roela Rahva Maja, tel 329 7299

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Sulev Truve
Hilja Kivimäe
Heino Orupõld
Ubert-Ants Jaksen

06.01.1957
17.06.1940
06.12.1925
18.08.1931

Kuulutused
Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete
vastu oma ateljees Pajustis Vinni
vallaja I korrusel. Info tel 5343 2225.
Muuga PM OÜ pakub tööd CE-kategooria autojuhile. Kontakt:
5101480, 56571233

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58 657,
5565 9396,

–
–
–
–

13.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
03.01.2015

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Välisuksed al. 349€ Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi.
Valmistatakse Tartumaal.
Paigaldus ja transport üle Eesti.
5625 4169 www.askorpuit.ee
e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
8. veebruariks.

