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Eesti parim taimekasvataja on Vinni vald - juba 24!
Margus Lepp Voore Farmist
Maaelu Edendamise Sihtasutus andis 7. novembril Harjumaal Laitse
Graniitvillas esimest korda välja Eesti parima taimekasvataja aunimetuse, mille sai Margus Lepp OÜst Voore Farm.

„Margus Lepp on sel aastal taimekasvatuses silma paistnud eriti hea saagikusega, osalenud viljelusvõistlustel
ja teinud koostööd teadusasutustega,“
kommenteeris MESi juhatuse esimees
Raul Rosenberg.
Kaheksa kandidaadi hulgast selgitas aunimetuse saaja välja komisjon,
kuhu kuuluvad MESi juhatuse liige,
põllumajandusministeeriumi esindaja, viljelusvõistluste korraldaja esindaja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi

esindaja, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindaja ja EPKK esindaja. Parima taimekasvataja aunimetusega kaasneb
Tauno Kangro kümnekilone skulptuur „Kalevipoeg viljavihuga“.
Varasematel aastatel on meie vallast
tunnistatud Eesti parimaks piimkarjakasvatajaks 2007.a Indrek Kalmmer
ja parimaks veisekasvatajaks 2011.a
Kalmer Visnapuu.

Vinni vald loodi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 23.oktoobri
1990.a seadluse järgi 1. novembril
1990. aastal. Olime teine kohalik omavalitsus Eestis, kes sai omavalitsusliku staatuse.
Mõtted kohaliku omavalitsussüsteemi taastamisest sündisid laulva revolutsiooni tuultes – raske oli iseseisvat Eestit ilma kohaliku oma valitsemiseta ette kujutada.
Tagantjärele vaadates otsustati tookord arukalt suurema omavalitsuse
kasuks - seda nii pindalalt kui ka rahvaarvult. Olime toona suurima pindalaga omavalitsus Eestis. Omavalitsuste ühinemise järele oleme jäänud
suurimaks vallaks Lääne-Virumaal.
Ka rahvaarvult oleme olnud üks suuremaid omavalitsusi - maarahvastikku arvestades on Vinni vald jätkuvalt
maakonnas esimene.
Tark otsus oli ka osavaldade süsteemi juurutamine piirkonna elanike paremaks teenindamiseks ja kohaliku
elu edendamiseks. Ehkki avalike teenuste mõistet tollal veel ei kasutatud,
võtsime osavaldade loomisel Tudusse,
Roelasse ja Viru-Jaagupisse arvesse
just head avalike teenuste kättesaadavust kohtadel.
Valla loomine tähendas oma eelarve tekitamist, põhimäärust, oma arengukava. Tänapäeval tunduvad nimetatud dokumendid ühe asutuse eksistentsi juures loomulikuna. Toona tulid vajalikud dokumendid kõik alles
luua, eeskuju polnud kusagilt võtta.
Polnud õiget seadusandlustki. Näiteks sotsiaalhoolekandeseadus jõus-

tus alles 1995. aastal. Vallal tuli endal
koostada eeskirjad toetuste maksmise kohta. Kogemusi käidi omandamas
sõprusvaldades Soomes ja Rootsis.
Seal kohtusime 1994.a esmakordselt
imeasjana tundunud internetiga...
Valla staatuse tunnistusega saime
kaasa 25 000 rubla seemneraha ning
ajaloolise õiendi, kus on fikseeritud,
et alates 1. novembrist 1990 kuuluvad
vallale kuus kooli, raamatukogu ja lasteaeda, viis klubi, neli meditsiiniasutust jne. Inimesed, meie kõige suurem
vara, tulid külanõukogult vallale üle
külade ja alevite kaupa. Siis oli meid
üle kuue ja poole tuhande, nüüd mõnevõrra vähem.
Elanike vähenemine on oma paratamatut mõju avaldanud ka valla haridusvõrgule. Kuuest koolist on alles
jäänud kolm. Vald püüab säilitada elu
kohtadel nii palju kui vähegi võimalik. Kõik vallas ette võetav toimub valla inimese heaolu parandamise nimel.
Meie eesmärk on korda teha ja korras
hoida koolimajad, lasteaiad, raamatukogud, klubid, spordisaalid ja väljakud, otsida ja leida võimalusi meie inimeste vaba aja sisustamiseks, sportimisvõimaluste parandamiseks.
Inimesed on meile peavaraks kaudsemaski mõttes – valla tulubaas oleneb igast Vinni valla sissekirjutusega
üksiksikust. Valla eelarve kujuneb
üksikisiku tulumaksust, tasandusfondist, maamaksust, ressursimaksust ja
muudest laekumistest. Valla tulubaasi laekuva üksikisiku tulumaksu taga
tuleb näha meie tublisid ettevõtjaid.
Mida rohkem elab vallas inimesi, seda

rohkem on vallal ka raha. Siinkohal
julgustan kõiki inimesi, kes elavad
Vinni vallas, kuid pole registreerinud
oma elukohaks Vinni valda, seda tegema.
Vinni vald on igati hea koht elamiseks. Siin on olemas lasteaed ja koolid, võimalused huvihariduseks ja –
tegevuseks, sportimiseks, toimiv seltsielu, on perearstid ja hambaarst, apteegid, poed jpm, linn lähedal, ilus loodus, rahulik elukeskkond.
Käesolev aasta kulges vallas Vilde
aasta tähe all, mis tipnes Eduard Vilde nim. kirjandusauhinna 50. aastapäevaks avatud kirjandusliku tammikuga Pajustis ja suure ühislaulmisega
Tudus. Vilde aasta jätkub, väärikat tähistamist ootab Vilde 150. sünniaastapäev ja Vilde monumendi esimene
juubel... Valla 24. aastapäeval, mida 30.
novembril Roela Rahva Majas ühiselt
tähistame, kutsun koondama valla 25.
aastapäeva tegemised ühise nimetaja
- valla aasta - alla.
Vallale staatuse andmine on võrreldav raamatuga, mis sai valla asutamisega uhked kõvad kaaned, kuid mille
sisu on tulnud meil kõigil aastatega
täita. Omavalitsus ei tähenda ainult
vallavalitsuse personali tehtavat tööd,
vaid kogu valla elanikkonna aktiivset
osalemist oma piirkonna elu korraldamisel. Ükski kohalik organ ei suuda
seda üksi teha.
Tänaseks on vallaraamatu kaante
vahel 24 sisutihedat lehte. Aitäh kõigile tehtud tö ja nähtud vaeva eest! Ka
Sinu panusest, hea vallakodanik, oleneb, millisteks kujunevad järgmised
leheküljed.
Toomas Väinaste
vallavanem

Saarest Virumaale Pajusti
Üksmeelne korteriühistu Linnu 11
reoveepumplat rekonstrueerima
Just nii on juhtunud Saaremaalt pärit firmaga SV Torutööd OÜ, kes riigihanke toimingute kaudu on välja valitud näitamaks oma torutöö oskusi.
Nimelt teostab Vinni Vallavalitsus projekti “Vinni-Pajusti ühiskanalisatsiooni arendamine” raames Pajusti reoveepumpla rekonstrueerimist Tartu mnt
20a kinnistul, mille tarvis kasutame SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetust 22 598 eurot. Vallavalitsuse omafinantseering on projektile 3987,90
eurot. Ehitustöödel hoiab silma peal omanikujärelevalve teenust pakkuv OÜ
Vetepere.

Tööde teostamine on kohapeal tekitanud elevust firma valget värvi töökatteriiete kasutamise tõttu, ühtides telepildis nähtava ebola viiruse tõrjetöödel kasutatava riietusega. Firma töömehed on pidanud ümber lükkama
kuulduse ebola viiruse tõrjesalga saabumise kohta Pajustisse.
Puhtama kohaliku keskkonna nimel rekonstrueeritav Pajusti reoveepumpla peab pumba töösse lülitama
detsembrikuu alguseks. Detsembris
ootame KIKst häid uudiseid Vinni

Teadaanne
Muinsuskaitseametiga kooskõlastatult toimub Viru-Jaagupi kal-

purgla rajamiseks toetuse saamise
kohta. Sel juhul läkitame sõnumi mere
taha ja kutsume mehed saarest jälle
mandrile, sest läbiviidud hankel osutus SV Torutööd OÜ edukaks pakkujaks.
Vinni Vallavalitsuse poolsed kontaktisikud, ehitusnõunik Peep Võrk ja
arendusnõunik Gustav Saar loodavad, et on võrku püüdnud tuumaka
kala.
Gustav Saar,
Vinni Vallavalitsuse arendusnõunik

mistul sügistalvisel perioodil ohtlike puude langetamine. Kalmistuvaht Maret Võrno, tel 5346
1865

muutis oma maja soojapidavaks

Pajustis Linnu tänavas Vinni valla
esimene KredExi toel energiasäästlikuks renoveeritud korteriühistu Linnu 11.
Nõukaaegse väsinud välisilme kaaseaegse vastu välja vahetanud ning
energiasäästlikuma korrusmaja rahva
ühine ettevõtmine on äratanud tähelepanu teisteski omataolistes. Oma
kogemusi toetuse saamise töörohkel
teel nõustus jagama Argo Laus.
Korteriühistu energiasäästlikuks renoveerimise ideega tulime lagedale
2011 .aastal, kui KredEx tuli välja korterelamute rekonstrueerimise toetusskeemiga. Selle abil võis hakata taotlema pangalaenu oma kortermaja energiasäästlikumaks muutmiseks ja sisekliima parandamiseks. Üllatavalt hästi tuli meie korrusmajarahvas minu
poolt välja pakutud ideega kaasa. Esiotsa muidugi hirmutas inimesi laenu
suurus ja igakuiselt tagasimakstava
osa suurus.
Linnu 11 korrusmaja on 30 aastat
vana, seega sobis Kredexilt toetuse saamiseks. Tellisime eksperdilt oma kortermajale energiaauditi, et saada ülevaade kortermaja tehnilisest seisukorrast, hinnangu energiakasutusest ja
selle kadudest. Üheks tingimuseks oli
renoveerimise komplekssus, millega
saavutatakse suurim energiasäästu ja
parimad võimalikud elamistingimused. Korteriühistu tellis maja fassaadi
soojustuse põhiprojekti ehituskonstruktsiooni projektidega tegelevalt firmalt AVR Projektilt 2012. aastal. Kahjuks aga selleks ajaks, kui ühistu oma
taotlusega valmis sai, olid Kredexil rahad juba otsa saanud ja tuli oodata aasta pärast avanevat uut vooru.
„Kui KredEx 2013. aastal uue vooru
avas, olime meie juba järjekorras esimeste hulgas ja saime üsna kiiresti oma
taotlusele positiivse otsuse.“ Kredex
eraldas ühistule 25% toetust ehk veidi
üle 29 000 euro. Pangalaenu saadi aas-

tani 2031. „Praegu on meil kokkulepe
selline, et kogume kuus 72 senti ruutmeetri eest korteriühistule. Sellest tasub ühistu pangalaenu ja osa raha jääb
ühistu remondifondi.“Edasi viis ühistu läbi ehitushanke, mille võitis meie
oma valla ehitusettevõte Restaure OÜ.
Kogu paberimajandus oli Argo Lausi
õlgadel, kes töötab igapäevaselt Rakveres Aassar OÜs tehnikajuhina.
2013. aasta suvel läks lõpuks ehitamiseks, kui löödi kopp maasse vundamendi soojustustöödeks. Edasi soojustati maja seinad, pööning, paigaldati
ventilatsioon. Juba varem oli majal soojustatud katus, vahetatud koridoride
aknad ja välisuksed. Tänavu suvel tehti korda koridorid ja vahetati viimased vanad aknad soojapidavamate
vastu. Soojustamise positiivne efekt
andis esimesel talvel kohe tunda. Tegelikku säästu saab hakata hindama
pärast rekonstrueerimistöid, kui möödunud on vähemalt üks projekti lõppemise aastale järgnev aasta. Eesootav
talv peakski andma suurema selguse,
kuidas kulutused soojuse ja laenu tagasimaksmise eest jagunevad. Linnu

11 maja on üks neist majadest, mis ei
tarbi tsentraalset kütet. Iga korter kasutab kütmiseks oma varinati – kes
gaasikütet, õhksoojuspumpa või kütab
elektriga.
Linnu 11 korteriühistu rahvas on tasuks nähtud vaeva ja tehtud kulutuste
eest saanud paranenud ja tervislikuma
sisekliima, mugavad ja soojad kodud,
väiksemad soojaarved. Paranenud
maja välisilme tõstab maja väärtust
kinnisvaraturul. Lihtsam on korterit
müüa, kui seda teha tuleks. Oma kodumaja on ka silmal ilusam vaadata.
Argo Laus julgustab teisigi kortermaju nende eeskuju järgima. “Esimese
hooga on küll summad ehmatavalt
suured, aga plussid kaaluvad üles miinused. Meie inimesed on saanud hakkama, pole tõrkeid raha maksmisel
esinenud.” Linnu 11 rahva tegemiste
vastu on huvi tundnud teisedki korteriühistud, nagu näiteks Linnu 7.
“Kui majarahvas tuleb kaasa, siis saab
suuri asju korda ajada,” leiab Argo
Laus. Sügisel võttis majarahvas ette
parkla laiendamise.
Hilje Pakkanen
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Parem on olla õpetaja kui õpilane

Elevust tekitasid projektipäeval Lepa talli hobued. Foto: Kristel Jaska

Kell on 13.00. On 17. oktoober, selle
kooliaasta esimese õppeveerandi viimane päev. Vinni-Pajusti Gümnaasiumis on vaikus – vaheaeg on alanud. Mõni tund varem ei olnud vaikusest veel juttugi, sest koolimajas
töötas 16 töötuba: joonistamine, muinasjututuba, kaks tantsusaali, meisterdamine, arvutimängud, mälumäng, pillituba, korvpall, kodundus,
majade disainimine, voltimine, teadmiste teatejooks, orienteerumine,
robootika ja ratsutamine. Viimased
kaks muidugi õues: staadionil ja kooli kõrval asuvas tammikus. Kõige loodushuvilisemad olid üldse majast
lahkunud – nende tee viis Äntu kaitsealale.
Väike-Maarjast 9 km Tartu maanteed mööda jääb paremale oos Äntu
Punamägi. Sellel asus Lääne- Virumaa
suurim linnus Äntu Punamäe maalinn. Suur hulk õpilasi sai sel õppereisil muljeid ja teadmisi, kas või seda, et
Äntu järve põhjas lebab Põhjasõja ajal
vastaste eest põgenenud rootslaste rahakirst. Väljasõidu boonus oli imelise
sügise nautimine.
Koolimajas tegutsenud töötubades
toimetasid 11. ja 12. klassi õpilased ja
õpetajad. Töötubade tegevus kasvas
välja gümnaasiumiõpilaste huvialadest. On ju loomulik, et teistele antakse edasi neid oskusi, milles kõige tugevam ollakse. Seega ei olnud töötoad
ainult koht, kus lõbusalt aega veeta,
vaid ühtedele õpetamise ja teistele millegi uue õppimise võimalus.
Muusikatoas tutvustasid Carina ja
Kristin rütmipille, õpetasid erinevaid
rütme ja lapsedki said pille proovida.
Muusikaõpetaja juhendamisel lauldi
üht tuntud laulu ja harjutati selle saatmist mitmesuguste rütmipillidega.
Jõuti isegi veidi karaoket laulda.
Orienteerumisrajal metsas läbiti
kontrollpunkte ja vastati küsimustele.
Ka koolimajas orienteeruti – nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Viimast mõtet selgitab hästi 8. klassi Helena: „Lahe oli käia mööda kooli, kui
otsisin oma järgmist töötuba – sain lõpuks majaga tuttavaks, ehkki olen siin
õppinud 1. klassist alates.“ Meie koolimaja hoone on tõepoolest nii suur, et
lausa kutsub oma paljusid võimalusi
ära kasutama ja nõuab aeg-ajalt ühistegevust.
Iga laps sai aega veeta kolmes töötoas. Mõni seltskond tegutses koos siiski ka algusest lõpuni, näiteks kodunduses. 12 klassi tütarlaste juhendamisel valmisid küpsetatud conchiglie
pasta juustukastmes ja sokolaadimartsipanimuffinid. Lõpuks nauditi
kaunilt serveeritud toitu ühise pika
laua taga. 8. klassi Silvia sõnul olid
muffinid täiuslikud. Allakirjutanu
nõustub sellega 100 protsenti.
Mitu näidendit ja mis aastatel on
kirjutanud E. Vilde? Kes on see vilistlane, kelle maalinäitust saab ka kooli
külastaja nautida? Mitu õpilast on lõpetanud meie kooli kuldmedaliga?
Nendele küsimustele otsiti vastuseid
maja paljudes koridorides ja korrustel,
sest toimus kehalise kasvatuse õpetajate korraldatud teadmiste teatejooks.

Oli veel neid, kelle jaoks tuli uudisena
fakt, et E. Vilde 150. sünnipäeva puhul avasime oma majas eelmisel õppeaastal Vilde stendi. Antakse ju just siin
meie vallas välja Vilde-nimelist kirjanduspreemiat ja kool on selles iga-aastases ürituses alati osaline olnud.
3. klassi Angela sõnutsi oli päev
lahe. Ta sai käia meisterdamas, tantsimas ja muinasjututoas. Viimases proovisime läbi mängida 3D muinasjutu.
Tavalisest loost sai uus, milles lapsed
ise kaasa lõid. Kas apelsin on alati
oranz? Ei pruugi olla. Kas hunt on alati
halb? Ei, hoopiski mitte. Ta võib olla
ka kena blond hundipreili, kel ometi
kõht tühi, ja Punamütsike ei ole naiivne tüdrukutirts, vaid hästikasvatatud
laps, kes on lihtsalt üdini aus.
Voltimise töötoas tehti õpetaja juhendamisel jõulukaunistusi ja voltimine laienes mitmesuguseks huvitavaks
käsitööks. Keldrikorruse tööõpetuse
klassis lõid poisid lauatükkidele naelamustreid: moodustusid numbrid.
Töötuba juhendanud 11. klassi noormehe Siimu sõnutsi saab neist hiljem
näituse välja panna – miks mitte kalendri“ Oktoober VPGs: kuupäevad 152“. Kõige kuldsemate kätega 11. klassi noored õpetasid väiksemaid joonistama. Ja mitte niisama, et tehke midagi ilusat – meisterdati lipsukujulisi isadepäevakaarte. Liseti sõnul on õpetajate töö pingeline, sest kõigiga suhelda oli emotsionaalselt raske. Oli ka üks
mõtlemapanev hetk, sest liiga palju
lapsi teatas, et neil ei olegi isa...
Lasketiirus toimus põnev võistlusmäng, kus ühendatud kergemat sorti
sport, killuke eesti keelt ja näpuotsaga
arvutamisoskust. Sporti tehti loomulikult ka võimlas ja aulas ning aeroobikasaalis – kahes viimases töötas tantsutuba. Õpetati tantsuelemente ja kes
tahtis, omandas uue liikumisoskuse.
Hiljem räägiti, et keegi noormees olevat sisenedes teatanud: „Teeme ühe
asja kohe selgeks – mina ei tantsi!” No
tantsis ikka küll.

Laura ja Signe tutvustasid oma töötoas mõisteid „mälu“ ja „tähelepanu“.
Laura ( 11. klass): “Tunni alguses tegime teooriaosa kohta lühikese kokkuvõtte, sellele järgnes kolm mängu. Esimene oli mälutest – jagasime õpilased
kolme gruppi, näitasime igaühele 10
sekundit 30 eset, pärast seda tuli kõik
meelde jäänud esemed kirja panna.
Teises mängus korrati eelmiste mängijate öeldud sõna ja lisati üks juurde.
Sõnakett venis nii pikaks, et lõpuks ei
suudetud sõnu enam meelde tuletada.
Viimases mängus tuli järgemööda
edasi jutustada kuuldud lugu ning oli
lõbus jälgida, mis sellest järele jäi. Põhikooli õpilastega tegeldes kogesime,
et päris õpetajal peab olema suur pagas oskusi, sest hoolimata põnevast
tegevusest kippus ikka mõni liiga lärmakaks muutuma. Meie arvates oli see
päev uut moodi elamus ning väga
meeldiv üllatus.“
Hulganisti lõbu pakkus noortele
robootika, mis Vinni-Pajusti Gümnaasiumis tegutseb ka pideva ringina.
Robootikas kasutatakse spetsiaalselt
selleks loodud Lego komplekte (EV3
ja WeDo tüüpi roboteid). Robotid
koosnevad juhtpaneelist, anduritest ja
mootori(te)st, lisaks loomulikult Lego
klotsidest. Viimastest saab ehitada
auto või näiteks krokodilli, see programmeeritakse arvutis ja pannakse
seejärel liikuma. Seega teeb programmeeritud robot seda, mida tema programmeerija soovib, ja tulemus on vaimustav.
Ilm soosis igati meie ettevõtmist.
Seda nautisid ka need, kes said võimaluse ratsutada. Lepa talli hobused Carolina ja Hagar on imeilusad loomad,
keda lapsed lähemalt tundma õppisid.
11. klassi tüdrukud tutvustasid ratsavarustust ja rääkisid hobustest üldiselt - nende kaalust, tõust ja värvusest
– ning õpetasid lapsi hobustega käituma. Hobuseid sai puhastada, anda
neile porgandeid ja leiba ning loomulikult oli võimalik ratsutada. Selgus, et
kõik ei julgegi nii suure looma selga
istuda, see-eest oli küsimusi palju, näiteks huvituti, kuidas hobused oma
hambaid pesevad. Uuriti ka
ratsatrennis käimise võimaluste kohta. Kerttul oli kaasas lausa isiklik hobune Carolina, kellega ta käib ka võistlustel. Sellel aastal tulid nad tori hobuste noorte grupis teisele kohale.
Kell on 14.15. Allakirjutanu nendib,
et töötubade juhid said hästi hakkama
ja tehtud vigadest on võimalik järgmisel korral õppida. Mida õppisid päris
õpetajad? Et nii mõneski noores, keda
sa arvad tundvat, peitub üllatusi, ja et
sinu pühaks peetud ainetunni võib
veerandi viimasel päeval vabalt gümnaasiumiõpilaste kätesse usaldada.
„Oli toredam, kui on üks tavaline koolipäev,” kiitis 3. klassi Angela. „Parem
on olla õpetaja kui õpilane,” võttis 11.
klassi Artur päeva kokku. Tore! Vaheaeg võib alata.
Marge Guljavin
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpetaja

Johanna keskuses on
kolmapäeviti meestepäev
Kolmapäeva pärastlõuna (mis juhtumisi on rahvusvaheline meestepäev). Johanna keskuse rahval on
käsil igapäevaelu toetamise teenus
ehk tegeldakse jõulude ettevalmistamisega. Naispool kaunistab jõuluküünlaid, meestel on käsil elukestev õpe - meeste puutöö tund. Osa
mehi valmistab puutööpinkidel
meeneid, ülejäänud paigaldavad
laoruumi lakke valgustit ja ette vaheust. Roela koolis 35 aastat poistele tööõpetust õpetanud Enn Roos
õpetab puuetega meestele puutööd
ja teisi eluks vajaminevaid lihtsamaid oskusi. Ruumid, kus mehed
oma töötunde teevad, on meeste
oma kätega osalt juba korda tehtud.
Õpiti küprokit seina panema, aknapõski tegema, pahteldama, lage vär-

vima, kruve keerama, naelu lööma. Terviklikku lähenemist ruumi remontimisel said need mehed kogeda elus esmakordselt.
Enn Roos räägib, et kui vaja, tehakse
korda katkiläinud triikraud, mehed on
ka vooluvõrku ühendamist proovinud.
Mehed meisterdasid näidiste järgi kahed väikesed kangasteljed, millel naised kauneid vöösid ja järjehoidjaid koovad.
„Ohutustehnika nõudeid tuletame
pidevalt meelde. Mul on seda oma
noorpõlve valusa kogemuse põhjal, kui
lõiketera ühe käe sõrmed ühepikkuseks
lõikas, veel kõige lihtsam öelda ja ette
näidata,“ ütleb Enn oma sõrmi näidates.
Inimene on loodud midagi tegema,
see paistab selgesti välja. Kulugu eri-

Kohtuteadused loodusteaduste
tundides ehk kes tappis Roberti?

Vastust sellele küsimusele otsisid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9., 10., ja 12.
klassi loodusteaduste huvilised õpilased kolmapäevasel pärastlõunal, kui
VPG-s oli külas Tartu Ülikooli teadur
Katrin Vaino suure salapärase kohvriga, milles leiduvate vahendite abil lahendatigi probleem. Tegelikult osalesid õpilased uurimusliku õppe projektis. Töö käigus õpiti DNA eraldamist,

elektroforeesi, vereproovi analüüsi ja
tintide analüüsi neeldumisspektrite
järgi. Kaasaegne töömeetod peaks tõhustama õpilaste loodusteaduste alaseid teadmisi ja ühtlasi äratama huvi
ka kriminalistika vastu.
Loodusainete õpetajad
Anneli Vahesalu ja Mare
Hirtentreu

Tudu Kool tähistas isadepäeva
Käesoleval õppeaastal on koolielu Tudus jälle täiesti teistmoodi. Õppetöö
toimub vaid kahes kooliastmes. See
tähendab paljude teiste kohanemisülesannete seas ka traditsiooniliste ürituste jätkamist heal tasemel, seda oluliselt väiksema tegijate arvuga. On tulnud otsida uusi võimalusi, kuidas hakkama saada ilma kevadel koondatud
õpetajate osaluseta, sest mistahes ürituse ettevalmistamine ei ole olnud vaid
1-2 õpetaja töö tulemus. Kõigi õpetajate panus on aidanud pidude korraldamist lihtsamaks ja tulemuslikumaks
muuta. Esimene tõsisem test oli isadepäeva ürituseks valmistumine. Usun,
et mitte keegi meist ei võtnud ülesannet kergelt, kuid enesekindlat veendumust, et ettevõtmine tõepoolest õnnestub, ei olnud ka mitte kellelgi. Kõik oli
täiesti erinev sellest, mis oli olnud varem.
Juba see, et meie seekordsele üritusele oli tulnud märkimisväärselt palju
lapsevanemaid sh just isasid, lõi eriliselt mõnusa atmosfääri. Alustasime tillukese kontserdiga, mille olid ette valmistanud lasteaiaõpetajad Moonika
ning kooliõpetajad Eve Liiv ja Arne
Otsa. Nii lasteaialapsed kui õpilased
esinesid hingestatult ja julgelt. Küllap
aitas sellele kaasa publiku tähelepanelik ja heatahtlik kuulamine, üheskoos
tekkinud sünergia, aga kindlasti ka
eelnevalt tundides ja proovides valitsenud rahulik meeleolu ning õpetajatepoolne uudne ja otsiv lähenemine.
Et laulud ja saade omavahel hästi klapiksid, õppisid poisid-tüdrukud oma

laule erinevate instrumentidega saatma, tausta aitasid täita õpetajad kas
oma lauluhääle või pillimänguga. Tabasin ennast ühel hetkel, kui 4.-6. klassi
poisid pilli mängisid ja laulsid ning
õpetaja Arne neid kitarril saatis ja lauluga toetas, meenutamas kaadrit filmist „Helisev muusika“. Teate küll,
selle tunde pärast, mis tekib siis, kui
näed ja tajud, et muusika on sündinud
südames. Olin sel hetkel väga tänulik
isadele-emadele, kes oma kohalolekuga olid andnud meile võimaluse seda
kogeda. Koolirahvas sai sellest hea annuse positiivset usku ja töörõõmu.
Aga see, et kontsert lõppes kogu koolipere poolt esitatud „Kaera-Jaaniga“,
on omakorda imeline. Selle tantsu õppisime üheskoos selgeks esmaspäeviti toimunud omakultuuri tunnis, mida
lapsevanemad hellitavalt „Kaera-Jaani“ tunniks kutsuvad ning millest ükski õpilane puududa ei taha. Kokatädi
poolt valmistatud eriline õunakook ja
teised suupisted kulusid marjaks ära
pärast kontserti mõnusalt juttu puhudes. Tundus, et olenemata seljataha
jäänud väsitavast tööpäevast keegi
koju ei kiirustanud. Mul on heameel
selle üle, et meie isadepäeva üritus ei
jää oma tähenduselt alla emadepäevale. Aitäh isadele rohke osavõtu eestlastel oli, kellele oma laulud laulda!
Aitäh kõigile peredele, sest tänapäeva
elu ei anna ilmselt palju võimalusi
koos olla. See oli kvaliteetaeg nii teile
kui meile.
Helge Arro
Tudu Kooli direktor

vajadusega inimesel pealegi ühe võtte
omandamiseks kauem aega. Aktiivne
tegevus annab elule suurema rahulolu,
sestap tööst kõrvale ei hoita. Oma kätega tehtu valmistab tegijale ikka rõõmu, teab kodus kõik oma kätega valmis meisterdanud Enn Roos. Nüüd,
kus oma poeg on mööblitisleriks välja
õpetatud-õppinud, vahetuvad kodus
vähehaaval isa tehtud mööblitükid poja
ilusamate vastu. Õpetus on asja ette läinud, kui õpilane õpetajast ette jõuab...
Enn annab Johannas ka loodusaineid. „Tuletame meelde, mida nad
kunagi õppinud on. Lihtsate vahenditega teeme poistele-tüdrukutele (nii
nad endid kutsuvad) meid ümbristeva
looduse ja keskkonna selgemaks. Näiteks õppisime eile mõõtma ja kaaluma,
tegime katseid. Arvutasime põranda
pindala, et teaks, kui palju kulub põrandakatet, kui näiteks vaja poest uut
osta.“ Mõõtmine ja kaalumine meeldis
poistele väga. Kui poisid Johannas koos
süüa teevad, on pärast mõõtmise-kaa-

lumise tundi kergem aru saada retseptist, kus öeldakse, et tuleb võtta
pool kilo jahu, lisada 100 g võid...
„Räägime valgusest ja helist või kasvõi sellest, miks kartulikuhi tuleb
talveks kinni katta. Vaatame loodusfilme, pärast arutleme meeldejäänu
üle.“
Pidevalt tuleb üle korrata asju,
pakkuda tegevusi, et tunnis igav ei
hakkaks. Aga eks seda tuleb teha tavatunniski. “Ehkki eksamiteks meil
siin valmistuda ei tule, peab õpetaja
olema eriti rahulik ja kannatlik,“
muigab rahuliku loomuga Enn Roos.
Ennu tunde kuulavad teisedki, kel
parasjagu aega. Ülle Allika sõnul
oskab Enn keerulistest asjadest lihtsalt rääkida ja huvitavaid seoseid
luua: “Lausa nauding on tema tunde kuulata!”
Kolmapäevad on meeste seas
oodatud. Näpud, mis puutöö järele
sügelevad, saavad siis rakendatud.
Hilje Pakkanen
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Eesti Rahvusmeeskoor, RAM - 70
Jah, meie laulusõbrad on jõudnud tõsise juubelini. Wikipedia ütleb: „See
1944. aastal Gustav Ernesaksa algatusel asutatud koor on teadaolevalt suurim kutseline meeskoor maailmas“.
Oli aasta 1980, kui kuulsa laulukoori ja
Vilde majandi vahel sõlmiti sõprusleping.
Toonane riigi poliitika nägi ette, et linna- ja maarahvast tuleb läbi sefluse ergutada, liita ja harida.
RAM määrati sefiks ühele meie rajooni kolhoosile, kellel oli valida, kas võtta koostööpartneriks Aktuaalne Kaamera või RAM. Edevusest valisid nad
esimese, - “pääseme pildile“! Vilde
rahvas, kellel oli restaureeritud Rägavere mõis ja Valdur Liivi juhtimisel
hästi töötav kultuuriosakond, „noppis“
kuulsa laulukoori üles nagu tõelise kingituse! Pärast selgus – ka RAM oli õnnelik(-um)!
Esimesel kokkusaamisel ja lepingu
sõlmimisel sammuti ühises rongkäigus klubi eest lauluväljakule. Oli jaanikuu, oldi väga rõõmsad, lauldi ja
korraldati võistlusi. Vikatiga heina niitmise võitis maamees / tööilu ja puhas
pargialune/. Publiku ees frakki riietumises aga kaotasime,- maamehel jäi osa
detaile lihtsalt üle! Muidugi oli lepingute sõlmimistel alati kohal Gustav
Ernesaks – sõbralik ja seltsiv rahvamees. Traditsioonilisteks ja kuulsaks
said RAM-i Rägavere jõulukontserdid.
Seda teist, 1984. aastal toimunud lepingu uuendamist mäletatakse ka hästi. Siinne rahvas kogunes laulumeeste
vastuvõtuks Pajusti piirile. Agronoomid olid klaveri ka kohale toonud! Suured bussid peatusid ja sõbrad said taas
kokku. Laulumehed olid esmakordselt
uutes vormiriietes, kuulsad põlvpüksid–kaabu variant. Samas, väljade vahel lauldi võimas ühislaul, ikka taoline, mida maarahvas ka teab! Kaks juhti sõidutati laululavani hobukaarikul.

Teised kõik sammusime riburada pidi
järgi. Kogu Pajusti vahe oli rahvast täis.
Näis, et igal perel olid juba oma „kodustatud“ laulumehed.
Kuna seoses vahepealsete reformidega pole meie leppe tühistamisest teada
antud, kehtib see ehk tänagi ja „aegade lõpuni“? Taolise järelduseni jõudsime eelmisel nädalal vestluses RAM
kunagise direktori ja hea koostööpartneri Vello Mäeotsaga. Aitasin teda olemasolevate materjalidega praeguse
juubelinäituse korraldamisel. Lisasin
sinna ka laulupeo „voorimeeste“ Hans
Kivimäe ja Jüri Tisleri foto, kui nad läinud suvel Pajustis sini-mustvalge all
seisid ja laulupeo tuld vastu võtsid.
Oma 1983. aastal ilmunud raamatus
„Laine tõuseb“, kirjeldab Gustav
Ernesaks oma RAM eellase, Kaama
kraavihallide koori esimest proovi nii:
„Hakkasime septembris heinakuhja
ääres meeste hääli proovima. Esimene
harjutus oli 28. septembril 1941. Koori
sai pärast hääleproovi tosinast mehest
üks ja koori ennast hakkasime hüüdma Kaama kraavihallide meeskooriks.
Meid ühendas labidas ja laul... Aga laule “Ma tahaksin kodus olla“ ja „Kaugel kaugel, kus on minu kodu“ lauldi
juba kaubavagunites ja muldonnides.“
Mobiliseeritud, kelle hulgas oli palju
tulevasi kultuuritegelasi, suunati
1941.aasta juulikuus Kaama kaldale
naftajuhtmeid paigaldama. Nendest
meestest saigi tulevase RAM südamik.
Väike remark: Veel loen, et tulevane
dirigent, istunud tookord Kaama sadamas palgivirnal ja joonud erilise mõnuga kohvi, tammetõrudest „vaaritatud“ maiust.
Tänavu suvest alates on Pajusti kirjarahva pargis sõpruse ja koostöö mäletamiseks antud tammepuu ka RAMle ja Gustav Ernesaksale, puu number
42. Üks ja ühine – nii nagu neid teame.
Nad vaatavad jaanitule poole...
Ilme Post

Johanna osutab igapäevaelu
toetamise teenust
Vinni vallas Rasivere ristis Lepiku külas asuvas Vinni vallale kuuluvas kahekorruselise kortermaja
EL Leader programmist rahastatud
ja Vinni Vallavalitsuse poolt kaasfinantseeritud rekonstrueeritud
keldris osutab MTÜ Johanna erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenust.
Igapäevaelu toetamise teenus
õpetab ja juhendab erivajadustega
inimesi igapäevaeluga hakkama
saama ja võimaldama minekut
omaette igapäevaellu elama. Et tegemist on ühe suure riskigrupiga,
siis on teenuse loojaks Sotsiaalkindlustusamet, kes panustab teenuse
kasutajate igakuisele pearahale alla
100 euro. Ehkki Johanna keskuses
on teenuse saajatele litsentseeritud
kohti 20 ja kõik neist ka täidetud
ning riiklikult rahastatud, ei jätku
sellest pearahast siiski kogu teenuse osutamiseks. Peale Kodanikuühiskonna ja Sveitsi Vabaühenduste Fondi toetuse lõppemist erivajadustega inimeste igapäevaelu toeEnn Roosi puutöötunnid on oodatud
tamise teenuse osutamiseks ja arentunnid. Hilje Pakkaneni foto
damiseks Johanna keskuses ei piisa teenuse edasiseks osutamiseks ainult ki tagama igapäevaelu toetamise teenuSotsiaalkindlustusameti pearahadest. se. Meie piirkonnas on Johanna keskus
Kliendilepingute teiseks osapooleks on mingil määral ka piirkonna päevakesomavalitsused, sh Vinni Vallavalitsus kus, sest seal võivad käia tegevustel ka
enamuse klientide kohamaksumuse piirkonna pensioniealised ja teised kespearahade täiendajana ja teenusekasu- kuse tegevustest huvitatud inimesed.
tajad ise omaosalustasudega. Palju on Need on inimesed, kes ei karda teenutekitanud rahulolematust see, et riikli- sel osalevaid erivajadustega inimesi.
ku teenuse peaks kinni maksma riik ise. Teenusel käivad inimesed on elurõõmParaku see nii veel ei ole. Uuel aastal sad, heasoovlikud, õpihimulised ja tatõstetakse küll teenusekasutajate pea- havad end ühiskonnas kasulikuna tunraha u. 8 euro võrra, mis vähendab da.
Igapäevaelu toetamise teenuse osuomavalitsuste toetust just selle summa
võrra. Suuresti hakkab Sotsiaalkindlus- tamiseks õpetavad erinevate alade tetusamet panustama toetatud elamise gevusjuhendajad keskuse inimestele
teenuse peale. Need korterid valmivad toidutegemist, kodundust, koristamist,
kunagi erivajadustega inimeste kesku- aiandust, käsitööd, õmblemist, keraase 1. ja 2. korrusele, kokku 12 korterit mikat, arvutiõpetust, laulmist, meestetöid, sh puutööd jms. Et igapäevaelu
24 toaga.
Mida kujutab endast igapäevaelu toetamine pole ainult tegevus, mis lõtoetamise teenus? Meie mõistes eriva- puks väga rutiinseks kujuneb, siis Hajadustega inimeste päevakeskus peab- sartmängumaksu nõukogu kiitis heaks
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Mall Moor on Roelas rahvatantsu
õpetanud 60 aastat!
Kui Mall Moor plikast peast esimesse rahvatantsuproovi läks ja tantsima
hakkas, polnud tal vähimatki aimu,
et ta ka ise tulevikus teistele rahvatantsu õpetama hakkab ja seda koguni kuus pikka aatakümmet.
Tantsima hakates mõtles Mall vaid
tantsust. Teiste juhendamine tuli ja jäi
pigem asjaolude kokkusattumisena.
Milline distsipliin, kohusetunne, tervis ja tahtmine on tema tantsimise taga
– 60 aasta jooksul on Mallest olenevalt
ära jäänud vaid üks tantsuproov! Siis
oli ta tõesti raskesti haige. Sageli juhtub, et vestlus vanema inimesega jõuab
varem või hiljem haiguste juurde. Mall
aga haigustest pikka juttu ei aja – ta ei
armasta voodis lebada ega haige olla.
„Doktor Nurk kord päris minult haiguste kohta, aga mis ma oskasin talle
ütelda!“ muigab 78aastane Mall.
Malle esimene tantsuõpetaja tütarlaste rühmas oli Roela õpetaja Vireni
Moor, keda paljud mäletavad Rakvere
notari Vireni Hahona. „Kui tema ära
läks, siis tahtsime ikka edasi tantsida.
Koos Nõlvaku Valvega mõnda aega juhendasime teisigi. Siis läks ka tema ära
ja jäin mina üksi.“
Mall käis vahepeal Amblas koolis ja
tantsis sealgi. Tuli Roelasse tagasi, tegi
kaheksa paariga segarühma. Tantsuõpetamise oskusi käis lihvimas Tallinnas tantsujuhtide kursustel.
Mall on juhendanud Roelas nii segarühmi kui naisrühmi. Segarühmadega
on ta käinud tantsimas kolmel üldtantsupeol. Naisrühmadega on olnud keerulisem suurele peole saada - neid on
üle Eesti ajast aega palju olnud ja nemad pääsevad peole läbi väga tugeva
konkursisõela. Rahvatantsumeeste
põud on pea igal ajal valitsenud ja nii
pääsevad segarühmad naisrühmadest
pisut kergemini tantsupeole.
„Remmelga“ klubi pensionäre hakkas ta juhendama 1992. aastast, algul
Neida Jalakasega paralleelselt, edasi jäi
Mall üksinda. Pensionäride tantsuind
pole raugenud tänaseni, vahetpidamata on koos käidnud. Nende arvates on
nii, et kes pole iial kodus istunud, see
ei taha seal ka istuda. Tänapäeval ei
ole vaja teleri ees enam õhtuti istuda,
kes tahab, saab lemmiksaateid kordusest järele vaadata.
Eriti viljakas periood oli Mallele 90ndad, mil rahvamajas tegutses kõige
arvukam tegijaskond: kaks laste rahvatantsurühma, täiskasvanute sega-, naisja memmede rühm.
Koolilastest oli väga tore rühm see,
kus tantsis tema lapselasps. Selle rühmaga käidi ära ka Rootsis hambo tantsu MM-võistlustel.
Rahvatantsupisikuga on nakatanud
Mall ka oma poja Aivari, kes on tantsi-

nud rahvatantsu paarkümmend aastat.
Kellest saab hea tantsija? Ikka sellest, kes on
varem tantsinud, kellele meeldib tantsida. Elu
on näidanud, et need,
kes pole varem tantsinud, langevad varemhiljem välja, neist pole
asja saanud. Tantsijal
peab olema muusikaline kuulmine, meeldima
end muusika rütmis liigutada. Sportlased on
Malle arvates rahvatantsu jaoks liiga kandilised.
Ja nii nagu ühtedel tuleb hästi välja laulmine,
teistel joonistamine, on
ka inimesi, kel tulevad
liigutused iseenesest,
nad on sündinud tantsima.
„Ma poleks isegi niikaua vastu pidanud, kui mulle poleks tantsimine meeldinud. Mäletan varasest lapsepõlvest
üht pilti, kus ma keerutan end peegli
ees, rahvariided seljas. Mulle meeldis
see nii väga.“
Mall ei ole ainult tantsuinimene, tema
sees on ka paras annus laululembust.
Terve elu on ta laulnud ansamblites.
Laulmise ja tantsimisega on olnud isegi nii, et Mall hoiatanud oma pulmapäeval veel tund aega enne paaripanekut oma tulevast: arvestagu mees sellega, et tantsimist ja laulmist tema ei
jäta. „Pead võtma mind koos laulu ja
tantsuga!“ Mis mehel üle jäi! Ehkki
Malle elus on olnud aegu, kus kodus
sai vähem oldud kui klubis, leiab ta, et
kõike on jõutud - lapsed (kaks poissi)
üles kasvatada ja kodu korras hoida.
Laulmine-tantsimine on aidanud hoida Mallel terve elu rahulikku meelt.
Keegi ei mäleta, et ta oleks kunagi kellegi või millegi peale häält tõstnud. Ise
on ta laulmise ajal pabistanud küll. Et
seda mitte välja näidata, oli tal kombeks
suruda küüned nii kõvasti pihkudesse, et esinemast tulles peod teinekord
lausa veritsenud.
Kogu seda aastakümnete pikkust
tantsmist-laulmist on Mall teinud põhitöö kõrvalt, milleks oli töö sidejaoskonna abina ja seejärel ligemale 30 aastat tööd Roela hoiupangas. Ja et seegi
veel kõik ei ole, mainigem, et Mall Moor
krooniti 1997. aastal kodurahva silme
all Viru Memme-Taadi valimistel Viru
Memme tiitliga.
Võib ju mõelda, mis see tantsujuhendamine ikka nii väga ära ei ole. Aga
selleks, et võiks õhtul proovi minna,
kulub tal terve päev ettevalmistamiseks. „Otsin, kuidas muusikat ja tant-

ka MTÜ Johanna projekti „Erivajadustega inimeste elukestev õpe“. Elukestev õpe ei pea olema ainult tervete inimeste pärusmaa, vaid võib olla arendavaks õppeks ka erivajadustega inimestele. Nii on Johanna keskuses elukestva õppe aineteks üldõpe (arvutamine, võimlemine, tähtpäevad, eneseväljendus, näidendiõpe jms) Eevi Eeriku
käe all, loodusained (füüsika, keemia,
loodusõpetus, geograafia) Enn Roosi
õpetamisel ja jätkuv lihtsustatud inglise keele õppimine Ilmo Jaanimägi õpetamisel.
Johanna keskuses on igapäevaelu
toetamise teenuse osutajatena ametis
kahe põhikoha raames väikeste koor-

mustega tegevusjuhendajad: Enn Roos
(meestetöö-puutöö), käsitöö-õmblemine Virge Taurafeldt, Silvi Kübarsepp
(keraamika, klaas), Jana Salumäe (käsitöö), Ailar Allika (arvutiõpetus), Riina Aruväli ja Heino Preinvalts (muusika). Hooldaja-perenaine Maire Sepp juhendab enamasti hoolealuseid õppeköögis, aias ja puhastustöödel, tema
hoolitseb ka keskuse üldkorra eest.
Igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kõrvalises kohas on vaja veel
invabussijuhti Valter Allikat, kes toob
paaril päeval nädalas inimesed keskusesse kohale (teistel päevadel sõidetakse kohale liinibussiga) ja viib ka kord
kuus Vinni Spordikompleksi, raama-

Detailplaneeringu avalikustamine
Piira küla Riki kinnistu ja selle
lähialade detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 17.11.2014 kuni
30.11. 2014 Piiral, C.T. von Neffi tn 2
- Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse
fuajees ja Pajustis, Tartu mnt 2 vallamaja II korrusel.
Planeeritava ala suurus on 4 ha. Planeeringu eesmärgid on: piiritleda hoonestatavad alad ning moodustada
Riki kinnistu piirides kaks krunti tehno-

rajatistele, kaks metsamaa kinnistut ning
kuus eramukrunti, määrata kruntide ehitusõigused, teenindavate tehnovõrkude ja
-rajatiste asukohad, vajalikud kujad ning
selgitada teest ja tehnorajatistest
tingitud kitsenduste vajalikkus ja ulatus.
Ehitusõigused lubavad igale krundile
kuni 3 hoonet. Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele nähakse ette olemasoleva Pähklimäe tee rekonstrueerimine.
Detailplaneering on
vastavuses

simist siduda, tantsuseadet teha. Muusikat kuulates tekib mul peas tantsuseade iseenesest.“ Peas kokku pandud
tantsuseade tuleb ju ka kirja panna.
Näiteks näeb tants ette kaheksa vahetussammu. Mall näitab kergejalgselt
„puust“ ette, kuidas vahetussammud
põrandal välja näevad. Oma tantsuteekonna alguses pidas Mallgi tantsuõpiku tantsujooniseid mõistmatuks hiina
keeleks. Mallel on koolitustest on just
ses osas palju kasu olnud.
Tänapäeval tantsuõpetamine muutunud sellevõrra lihtsamaks, et saadaval on tantsuraamatud koos muusika
CD-dega. Kui muusikakeskusi ja plaate veel polnud, pidi juhendaja kõrval
proovis tantsuks pilli mängima pillimees. Alguses tantsitigi Alavere Tõnu
akordionimängu saatel, edasi tuli Põllu Kärt klaveril tantsijaid saatma.
Tantsimise juurde kuuluvad olulise
komponendina riided. Malle mäletamise järgi õmbles esimene naisrühm
endale riided valgetest voodilinadest.
Rahvariided said nad endale 70-ndatel.
Viimased rahvariided on aastat 2005.
Sel aastal tähistas Roela Rahva Maja
memmede tantsurühm Kanarbik oma
35. tantsuaastat. Vahvad tantsud olid
naised selgeks õppinud – keerukate
sammudega, hoogsad, särtsu ja sisuga.
Ei olnud puusa- ega põlvevalu neis
memmedeski. Miks peakski? Selleks ju
tantsitaksegi, et hing, vaim ja keha püsiksid noored.
Siiski, niipalju võtab Mall nüüd vanemas eas aega ka endale, et sellest sügisest ta Sõbrataride naisrühma enam ei
juhenda. Kes tunneb jõudu ja tahtmist
asuda naisrühma juhendama, on teretulnud. Ühendust tuleb võtta rahvamaja juhataja Reet Alaverega. Naised on
hakkamist täis.
Hilje Pakkanen
tupidajat Eda Laurit, kes kõik rahad
oma lahtritesse paigutaks ja eelarve tasakaalus hoiaks ning juhatajat-koordinaatorit Ülle Allikat, kes korraldab, et
igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega inimestele sujuv ja
jätkusuutlik oleks.
Loodame, et kogu erivajadustega inimeste keskus Rasivere ristis kunagi rekonstrueeritud saab. Siis on võimalik
kogu see kant heakorrastatuks teha.
Hea on teha tööd, millel on palju
pooldajaid ja mille kasutegur pidevalt
tõuseb.
Hoidkem üksteist, siis on kõigil parem olla!
Ülle Allika

25.02.2010 kehtestatud Vinni valla üldplaneeringuga.
Märkused ja ettepanekud planeeringu
kohta palume esitada Vinni Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 30. novembriks 2014 postiaadressil 46603 Tartu mnt
2 Pajusti, Läne-Virumaa või e-postiga
aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Märkuste ja ettepanekute laekumisel
toimub detailplaneeringu avalik arutelu 3. detsembril 2014 kell 16.00 Pajustis,
vallamaja III korruse saalis.
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Haridusüritused
detsembrikuus
1.detsembril kell 8.00 päkapikk piilub lapsi, kell 8.50 advendihommik
Pajusti lasteaias.
1.detsembril kell 8.00 päkapikk piilub lapsi, kell 15.15 I advendiküünla
süütamine Vinni lasteaias.
1.detsembril kell 12.00 õpilasuurimuste konverents Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
1.detsembril kell 16.30 jõulutule süütamine Kulina lasteaias.
1.detsembril Roela lasteaialapsed
Roela käbimajas.
3.detsembril Vinni lasteaia Jänkupere rühm Roela käbimajas.
4.detsembril jõulurahu väljakuulutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
4.detsembril Vinni lasteaia Lepatriinude rühm Rakvere Linnakodaniku
Muuseumi “Jõuluime” programmis.
4.detsembril kell 10.00 Kulina lasteaed külastab Roela käbimaja jõulumaad.
5.detsembril kell 10.00 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm Roela käbimajas.
6.detsembril kell 9.00 VPG matkaringi matk Nõmmeveski-Viru rabasse.
Info ja reg. Maiu Vahkal 522 1565.
8.-12.detsembril ”Terve VPG” veepall
1.-3.klassi õpilastele.
8.detsembril Vinni lasteaias II advendiküünla süütamine.
8.detsembril jõululaat Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
11.detsembril 11.00 Vinni lasteaia
Lepatriinud “Lumehelbekese” etendusel Rakvere Teatris.
12.detsembril 12.00 päkapiku meistrituba Tudu koolimajas.
15.-19.detsembril “Terve VPG” teatevõistlused 1.-3.klassi õpilastele.
15.detsembril Vinni lasteaias III advendiküünla süütamine.
15.detsembril piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias.
15.detsembril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-5.klasside jõulupidu.
16.detsembril kell 9.30 piparkookide
küpsetamine Pajusti lasteaia Lepatriinude ja Mesimummude rühmas.
16.detsembril kell 11.00 Roela kooli
1.-5.klass “Lumehelbekese” etendusel Rakvere Teatris.
16.detsembril kell 16.00 Vinni lasteaias Sipsiku rühma jõulupidu.
16.detsembril 17.00 Vinni lasteaias
Mesimummu rühma jõulupidu.
17.detsembril 15.30 Vinni lasteaias
Oravapere rühma jõulupidu.
17.detsembril 17.00 Vinni lasteaias
Jänkupere rühma jõulupidu.
18.detsembril Roela lasteaias piparkookide küpsetamine, pidulik jõululõuna kooli- ja lasteaialastele. Õhtul
viivad lasteaialapsed metsloomadele süüa.
18.detsembril 16.00 Kulina lasteaia
jõulupidu Kulina mõisahoones, osalevad ka kodused lapsed.
18.detsembril 17.00 Pajusti lasteaia
jõulupidu Pajusti klubis.
18.detsembril 17.00 jõulupidu Tudu
koolimajas.
18.detsembril 18.00 Roela koolilaste
jõulupidu Roela rahva majas.
18.detsembril 6.-12.klasside jõulupidu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
19.detsembril 10.30 jõululõuna Tudu
koolimajas.
19.detsembril 11.00 Vinni lasteaia
Mesimummu rühm “Lumehelbekese” etendusel Rakvere Teatris.•g.
19.detsembril jõuluvana külastab
Roela lasteaeda, kaasatud ka kodused koolieelikud.
19. detsembril 16.00 Vinni lasteaias
Mõmmi rühma jõulupidu.
19.detsembril kell 17.30 Vinni lasteaias Lepatriinu rühma jõulupidu.
19.detsembril II õppeveerandi lõpetamine valla koolides.
Koostanud haridusasutuste
andmetel Margit Diits

P.S Jõuluvana toob kommipaki
kõikidele Vinni valla haridusasutustes käivatele (õpi)lastele ja neile kodustele koolieelikutele, kes
15. novembril elasid Vinni vallas.

Kultuurikalender
PAJUSTI KLUBIS:
5.- 7. dets. kell 13-16 jõulueelne käsitöönäitus. Näituse esemed palun
klubisse tuua 1.- 4. detsembril. Info:
tel.505 7645 klubi juhataja Inge Arula.
5.dets. - kuu lõpuni postkaartide
näitus “Meeleolukad jõulukaardid
enne ja nüüd”.
6.dets. Pajusti klubi naisrahvatantsurühm Tantsu-Triinud esinevad ajalooliste tantsudega Rakveres seeniortantsijate aastalõpu peol.
14.dets. kell 13 eelkooliealiste koduste laste jõulupidu Vinni, Pajusti,
Inju, Veadla, Kadila, Koeravere, VanaVinni, Piira, Mäetaguse, Vetiku,
Mõdriku ja Kakumäe piirkonna lastele.
18.dets. kell 17 Pajusti Lasteaia jõulupidu klubis.
19.dets. kell 12 Pajusti Klubi meesansambel esineb Rakveres Memento ühingu jõulupeol.
19.dets. kell 19 Pajusti Klubi jõulupidu. Lauad ettetellimisel. Peo programmis etteasted klubi huumori-satiiriringilt ja teistelt klubi ringidelt. Tantsuks ans. Mahe. Pääse 5, peopäeval 7
eurot. Info: tel. 505 7645 Inge Arula.
21.dets. kell 13 Mõttelõnga seltsingu jõulupidu. Info tel. 5646 3949 Vilve Tombach.
ROELA RAHVA MAJAS:
30. nov. kell 14.00 Vinni valla
24.aastapäeva tähistamine Roela
Rahva Majas. Advenditule süütamine koos Roela koolilastega, peokõne,
tublide vallakodanike tunnustamine,

kontsert valla taidlejatelt, sünnipäevatort. Tere tulemast pidustustele!
Valla buss peatub kell 13.15 Kadila,
13.25 Pajusti, 13.30 Vinni, 13.35 ViruJaagupi, 13.45 Kulina, 13.50 Roelas.
7. dets. kell 14 kutsub eakate klubi
„Remmelgas“ kõiki eakaaslasi jõulupeole! Mängib Kehala kapell, tuleb
jõuluvana…
14. dets. kell 12 jõululaat. Kell 14
näiteringi „Kartoffel“ (juht Urmas
Lindlo) ja Roela segakoori (dirigent
Terje Andresson) esituses Andrus Kivirähki „Kakand“. Info: Kärt Põllu, tel
59127100.
18.detsembril Roela Lasteaed-Põhikooli jõulupidu Roela Rahva Majas.
26.dets. kell 18 Roela Rahva Maja
– 45: pidulik aastalõpupidu. Taimo
Uuetalu bareljeefi avamine klubi seinal. Meelelahutuseks Teater Vanemuine: Karmen Puis, Jaan Willem Sibul,
Ragne Jõgeva kavaga “Ah, ilma naisteta...” Uku Suvistge soolokontsert
“Ilus ja rahulik”.Vertiga võistlustantsupaar. Ansambel Taas. Laudade broneerimine ja pääsmete müük kuni
19.dets. ainult eelmüügist. Hind 4.50.
Info: 5273878. Jälgige ka erireklaame!

TUDU RAHVAMAJAS:
26. dets kell 20 Tudu aastalõpu pidu,
esinevad ans. Kõrsikud ja Tudu kohalikud talendid. Seltskondlikud mängud, oksjon. Töötab Jaama Trahteri
puhvet. Piletihind eelmüügist (kuni
20. dets) 5, kohapeal 7 eurot. Laudade broneerimine, piletite eelmüük tel
516 6698 Info: Uno Muruvee, tel 527
3874.

See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
83 Elvi Leede
82 Helene Allikalt
82 Villem Altermann
81 Rauli-Elmar Potti
81 Anton Floren
81 Uno-Heinrich Neelokse
81 Linda Kello
81 Silvia Põldme
80 Valentina Saar
80 Immi Õun
80 Anastasia Leiten
75 Kalju Kreutzwald
75 Elvi Teesalu
75 Elma Foudi
75 Salme Vitung
70 Aino Raja

93 Leida Nurk
93 Hilda Eliste
89 Väino Kasearu
88 Valda Allmäe
87 Vaike Aru
86 Lilian Kaasikmäe
86 Eha Kuusik
86 Luule-Rita Renel
85 Helgi Moor
85 Liidia Lass
85 Maimu Leht
85 Irenja Kosnikova
85 Aino Käis
84 Liidia Pitke
84 Helga Lest
83 Aino Nõlvak

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...
Silver Soolep - 22. oktoobril
Hubert Mathias Alt - 23. oktoobril
Melissa Eller - 24. oktoobril
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Vinni spordikohvik kutsub
külastama
2008.a uue jaapanipärase kuue
saanud kohvik on jätkuvalt hubane ja õdus paik, kus pärast ujumist, saunaskäiku või trennist
tulles läbi astuda ja keha kinnitada. Seda võimalust kasutatakse meelsasti. Hea on korraks
maha istuda ja veidi maha jahtuda, et mitte kuuma ja higise nahaga õue külma kätte minna.
Spordikompleksi kohviku kõige suuremad kliendid on spordikompleksis majutuvad spordilaagrid. Vinni spordikompleks
on teinud head müügitööd Venemaa suunal. Peterburist ja Moskvast käib noori sportlasi, eeskätt
noori ujujaid ja korvpallureid
lausa laagritäite kaupa. Vinni
spordikompleksi on üheks treeningpaigaks valinud iluvõimlejad, tantsijad ja võitluskunstide
harrastajad Tallinnast jm Eestist.
Sportlaste toitlustamise spordilaagrite ja võistluste ajal muudabki mugavaks oma köögi olemasolu. See võimaldab valmistada just sellist toitu,
mida treenerid sportlastele soovitavad. Koos kohvikuga uuenes seitsme
aasta eest ka hotelliosa, mis võimaldab mitmekesise treenimispaikade
kõrval pakkuda kompleksselt, ühe katuse all majutust-toitlustust.
Kohviku igapäevased kunded on
veel mitmete ettevõtete töötajad, kes
majutuvad spordikompleksi hotellis.
Spordikompleksi kohvik teenindab
samuti Vinnis tegutseva Vinni hosteli
kliente.
Kohviku köögis töötab kokku neli
kokka ja kaks baaridaami. Vinni spordikompleksi kohviku köök valmistab
kõik toidud ise. Menüüs on inimeste
maitse-eelistusi arvestades kodused
traditsioonilised eesti toidud.
Vinni spordikompleksi kohvikut
saab üürida perekondlike ja asutusteettevõtete tähtpäevade pidamiseks.
Kohvikuruumid on avarad – kahel
korrusel asuv neljaosaline kohvik on
mõeldud 84 inimesele. Kohviku rendihind algab 25 eurost ühe tunni eest.
Hind oleneb ajast, inimeste arvust,
mida täpselt renditakse jne. Kohvikul
on olemas ürituste tarvis rikkalikus
valikus näidismenüü. Kõige enam tel-

Õnnitleme
detsembrikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

Ostan nõukaaja kuuseehteid,
vana aisakella ja kuljused.
Tel: 5665 5551

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Lembit Jakobson
Väino Kiil
Leida-Helene Kaljusaar
Voldemar Aitsar
Aino Rajamart
Laine-Elviine Talkis
Tiina Kullik
Liivia Üidik
Lorete Zenjova

01.05.1935
10.10.1946
02.01.1914
02.05.1927
25.01.1932
05.03.1941
06.08.1945
16.05.1962
17.05.1941

Tel:
32 44 444
E-post: klg@klg.ee
Koduleht: www.klg.ee
litakse traditsioonilise eesti peolaua
toite: kartulisalatit ja rosoljet, seapraadi, marineeritud liha, täidetud singirulle ja mune jne. Kliendiga saab kõiges kokku leppida.
Kohvik sobib hästi ka laste sünnipäevade jm perekondlike tähtpäevade pidamiseks. Sünnipäeva pidamiseks saab kokku kena paketi nii ujumisest-veeatraktsioonide kasutamisest kui pärastisest ühisest keha kinnitamisest kohvikus. “Seesugused laste sünnipäeva pidamised on populaarsed Rakveres Aqvas, Tallinnas Kalevi Spas jm, miks ei võiks meil siin
samamoodi olla,“ julgustab Jane Paberit kohalikku rahvast. Ta lisab, et
pered võiksid vahetevahel käia koos
lastega väljas söömas. Ta on teinud
seda isegi, kui lapsed nooremad olid,
et lapsed omandaksid paremini väljas söömise kombeid.
Alanud on aastavahetuse ja jõuludeaegne kohvikruumide ettetellimine.
Siinkohal teadmiseks - aasta lõpul (al.
20.detsembrist) võõrustab spordikompleks taas spordilaagreid. Kes
ees, see mees, nagu öeldakse.
“Kohviku töökas kollektiiv on valmis
täitma teie soove ja ootab kõiki kohvikut külastama!” kutsub Jane Paberit.
Kohvik on avatud iga päev kella 12st20ni.
Hilje Pakkanen

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,

– 17.10.2014
– 17.10.2014
– 19.10.2014
– 21.10.2014
– 03.11.2014
- 13.11.2014
- 16.11.2014
- 18.11.2014
- 19.11.2014

KOLIMISTEENUS
VIRUMAAL!
Eraisikute kolimine
Rahvusvaheline kolimine
Kunsti transport
Kontorite ja büroode kolimine
Raskete esemete kolimine
Vara ladustamine

e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
8. detsembriks 2014.a.

