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6. aprillil avati Vinni uus puurkaev
6. aprilli päeval, mil Vinni aleviku elanikud pidid vett ammutama eelnevalt
varutud anumatest ja AS Emajõe Veevärk sooritas torustikes läbipesu, tulid
Vinni Vallavalitsuse, AS Emajõe Veevärgi ja AS Schöttli Keskkonnatehni-

ka esindajad korraks uue pumbamaja
juurde kokku, et suursündmust pidulikult tähistada.
Suuremahulise valla veevärgi
uuendamise projekti esimene etapp
hakkab lõpule jõudma – valmis puh-

ta joogivee tarvis uus puurkaev, joogiveepuhastussüsteem, neli puhta
vee reservuaari ja pumpla. Alates 6.
aprillist saab sellest kaevust joogivee
Vinni alevik, aasta lõpuks peab jõudma vesi ka Pajustisse, Kakumäele ja

Viru-Jaagupi.
Esimese etapi tööde sekka kuulub
samuti Vinni aleviku suurima korterelamu ehk niinimetatud veetorni
katusel olevate veemahutite demonteerimine, millega alustatakse lähinä-

dalatel. Heakorratööd jäävad kuivemat perioodi ootama.
Järgmises etapis tegeletakse veeja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepuhastiga.
Koduvalla Sõnumid

AS Emajõe Veevärk juhatuse liige Andres Aruhein ja vallavanem Rauno Võrno linti lõikamas.

Suurjäätmete kogumine Vinni vallas
Valla territooriumil on kohti, mis jäävad jäätmejaamast kaugemale ning
seetõttu on vallavalitsus otsustanud
korraldada valla kaugemates piirkondades suurjäätmete kogumisringe,
mille käigus saavad eraisikud ära anda
suurjäätmeid.
Suurjäätmed on suuremõõtmelised
jäätmed, mis ei mahu oma mõõtmete
tõttu olmejäätmete konteinerisse nagu
näiteks:
• vana mööbel (diivanid, lauad,
kapid, riiulid, toolid, voodid,
madratsid, vaibad, kardinapuud,

aknaraamid jms);
• sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, WC-potid, kraanid,
segistid);
• erinevad mahutid (va ohtlike ainetega kokku puutunud mahutid).
Vinni Vallavalitsus annab teada, et
suurjäätmeid kogutakse kuupäevadel
7.05-9.05.2021 järgmistes kohtades:
• Laekvere alevikus (Töökoja tee
2);
• Muuga külas (Allee tee, poe vastas);

Korralduslikud küsimused haldusjuht Andrus Läll, 504 6009
• Ulvi külas (Mõisa tee 5 parklas);
• Kadila külas (Pärna tn 4 platsil);
Korralduslikud küsimused haldusjuht Virgo Koppel, 5783 3232
• Roela alevikus (Aida tn 1 platsil);
• Viru-Jaagupi alevikus (Kesk tn 3
platsil);
• Tudu alevikus (Rakvere mnt 5,
kaupluse juures).
Korralduslikud küsimused: haldusjuht Nele Aart, 5886 6370.
Täiendav teave valla kodulehel

www.vinnivald.ee.
Lisainfo: katlyn@vinnivald.ee;
53040597.

Olemegi jõudnud taas kevadesse.
Sirvisin vanu märkmeid ja vaatasin,
millest kirjutasin vallavanema veerus
täpselt aasta tagasi. Ega olukord suurt
muutunud ei ole – peaaegu samad
koroonapiirangud kehtivad ka täna.
Riigina oleme oma koroonanäitajatega käinud ära üsna põhjas, kui aasta
alguses trügisid nakatumisnäitajad ja
haiglaravil olijate arv kõrgustesse. Viimasel ajal on olukord õnneks paranemas, ehkki rõõmustada on veel vara.
Aitäh teile kõigile, kes olete hoolsalt
piiranguid järginud, tuues sageli ohvriks oma isikliku mugavuse ja heaolu!

Praegu lasub suur osa riigi tähelepanust tervishoiukoormuse vähendamisel, mille parimaks meetodiks on
võimalikult kiire elanikkonna vaktsineerimine. Nagu saame tänasest lehest
lugeda, käib kaitsepookimine ka meie
vallas plaanipäraselt. Vastavalt regionaalse kriisikomisjoni nõupidamistel
saadud soovitustele oleme vajadusel
valmis vallas läbi viima ka massvaktsineerimist ning aitama transpordi korraldamisel, et keegi ei jääks vajalikust
kaitsesüstist ilma. „Ülevaltpoolt“ anti
lootust, et suuremad vaktsiinikogused võivad Eestisse saabuda mai- või

juunikuus; kui seejärel leitakse kõige
efektiivsemaks meetodiks omavalitsustes toimuvad „vaktsineerimistalgud“, oleme meie valmis. Ühinen üleskutsega varuda noorematel inimestel
kannatust, kuniks vaktsineerimise järjekord nende vanusegrupi elanikkonnani jõuab ning käituda seni vastutustundlikult.
Aga ka muu elu pole seisma jäänud! Suurim tegu sel kuul, mille üle
võime uhkust tunda, on uue puurkaevu
avamine - Vinni aleviku rahvas saab
nüüd lõpuks kraanist kauaoodatud puhast vett. Peagi jõuab järg ka Pajusti,

Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud või
nende osad (sealhulgas vanarehvid),
ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas
pesumasinad, telerid, külmkapid,
elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid. Samuti
ei koguta selle kampaania raames

ohtlikke jäätmeid, elektroonikat,
paberit-pappi, biolagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid ja metalli.
Need jäätmed vii Lääne-Viru Jäätmekeskusesse (aadressil Piira küla,
Vinni vald, www.lvjk.ee), mis on
avatud E-R 8.00-18.00, L kella 9.0017.00.
Elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid
(valla elanik kuni 20 kg aastas) saad
üle anda tasuta!
Kätlyn Kangur
Keskkonna- ja kommunaalnõunik

VALLAVANEMA VEERG
Kakumäe ja Viru-Jaagupi kodudeni.
Täna voolab vesi minema veel mööda
vana kanalisatsioonitorustikku, kuid
KIKi toetatud suurprojekti raames vahetatakse ka see välja, kui tööde järg
nii kaugele jõuab.
Puhas vesi teeb haigusele häda –
nii ütleb vene vanasõna. Loodame, et
meie uue kaevu vesi aitab ka koroona
vastu! Hoidkem oma tervist, palju kannatlikkust kõigile, ja loodan, et järgmisel kuul saame juba rõõmsalt suvele
vastu astuda!
Rauno Võrno
vallavanem
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Käimas on KOP kevadvoor

Vinni valla kaasav eelarve
toob Laekverre rulapargi
Vinni vallas toimus veebruarikuu jooksul kaasava eelarve hääletus, milles ütlesid sõna sekka 352 inimest. Kolmest hääletusele pandud
ettepanekust sai enim hääli Laekvere rulapargi
rajamise projekt, mille poolt oli 172 hääletusel
osalejat. Teiseks jäänud Tudu keskväljaku ja
peatänava kaasajastamise projekt sai 111 häält.
Tänavu on Vinni valla eelarves kaasava eelarve võiduprojekti tarvis 25 000 eurot ning val-

lavalitsus teostab projekti 2021. aasta jooksul.
„Mullu rajasime kaasava eelarve tulemusel Viru-Jaagupisse 18 korviga discgolf’i park,
mis on aktiivset kasutust leidnud. Vinni vald on
sportlik vald, nagu näitab ka tänavune hääletustulemus,“ kommenteeris vallavanem Rauno
Võrno, tundes võiduprojekti üle heameelt.

Rahandusministeeriumi pressiteade
31.03.2021
1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused
saavad taas oma tegevuseks toetust küsida.
Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot
ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.
„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga,
mis on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et
korraldada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära mõni kaua
oodatud väikeinvesteering - näiteks rajada külaplats või mänguväljak,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Arvestades COVID olukorda
võiks sel aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt
rohkem sellistele projektiideedele, mis aitaksid
tugevaid kogukondi hoida ja arendada ka ilma
füüsiliselt kokku saamata.“
Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panusta-

takse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne
toetussumma on 2500 eurot.
Investeeringute ja kogukonnateenuste
arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse,
maksimaalne toetus on 4000 eurot.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta
on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning
omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi
esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.
Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud
arendusorganisatsioonid, Lääne-Virumaal MTÜ
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

PILTUUDIS: 6. APRILLIL KOHTUSID VIDEOSILLA
VAHENDUSEL VALLA KULTUURITÖÖTAJAD

Tiina Mäesepp
finantsjuht

Täiendav tasuta juriidiline
nõustamine lapsevanematele
Alates aprillist toimuvad tasuta juriidilised
nõustamised projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames igal nädalal, nii eesti kui vene keeles.
Nõustamised toimuvad telefoni teel kolmapäeviti kell 15.00-18.00, eelregistreerimisega
tööpäeviti 631 1128 või liit@lastekaitseliit.ee
Lastekaitse Liit on tänulik Eesti Advokatuurile ja projektis „Hea nõu lastega peredele“
nõustavatele advokaatidele, kes tulid kaasa
liidu üleskutsega toetada täiendavalt lapsevanemaid keerulisel COVID-19 perioodil ja on
valmis ajavahemikul aprill-juuni tõstma tasuta
nõustamiste mahtu iganädalaseks.
Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigu-

sed suhetes vanematega, vanemate kohustused
suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne. Nõustamine
hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust
ja pakutavaid võimalusi.
Kui vajad ise või tead kedagi, kellel oleks
vaja tasuta kvaliteetset õigusabi perekonnaõiguse teemadel, siis võta ühendust!
Loe projekti ja abi saamise kohta lähemalt Lastekaitse Liidu koduleheküljelt
www.lastekaitseliit.ee
Gaidi Kasu
lasteheaoluspetsialist

Lõket tee vastutustundlikult!
Kevade saabudes tõstatub taas teemaks prügipõletamine lõkkes. Juhime tähelepanu, et
lõkkes võib põletada ainult puhast puitu (nt
oksad), tehes seda nii, et ei häiri naabreid ja
järgides tuleohutust. Lehtede ja muude aiajäätmete põletamine saastab keskkonda ja häirib
naabreid. Sama kehtib ka ühiskasutatavate

aiamaade kohta. Kõik jäätmeliigid, mis ei sobi
konteinerisse vii jäätmejaama (www.lvjk.ee)
või komposti biolagunevad jäätmed võimalusel kohapeal.
Kätlyn Kangur

MTÜ-d soovivad vallaga
tihedamat koostööd
13. aprillil toimus Vinni valla kogukondade ja
MTÜde infopäev, kus sõna said nii kogukondade ja vabaühenduste esindajad kui ka vallaametnikud, kes igapäevatöös vabaühenduste tegevusega rohkem kokku puutuvad.
Veebikoosolekul said mittetulundusühingud
teavet, mis moel saaksid nad end teha nähtavamaks ja kuuldavamaks, seda nii ürituste korraldamise ja reklaamimise teel kui ka kommunikatsiooni tihendamisel ja turismi arendamisel
kaasalöömisel. Valla esindajad said kuulata ära
vabaühenduste murekohad, soovid ja ettepanekud. Üheskoos vaadati ka üle suvised planeeri-

tavad suuremad üritused.
„Infopäevast osavõtt oli meeldivalt rohkearvuline,“ rõõmustas üle 30 osalejaga ürituse
korraldanud Urmas Lindlo. „Ootuspäraselt tunti
huvi vallapoolse rahastamise tingimuste vastu,
aga aktiivselt tehti ka erinevaid ettepanekuid ja
esitati küsimusi,“ lisas Lindlo, lootes, et valla ja
mittetulundusühingute vaheline koostöö suurema hoo sisse saab.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

keskkonna- ja kommunaalnõunik

Vallas toimus rohepööre

TEAVITUS: VÕIMALIKUD VEEKATKESTUSED
Seoses suuremahuliste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Vinnis, Pajustis, Kakumäel ja Viru-Jaagupis võib esineda ajutisi
avariilisi veekatkestusi. Vabandame ette tekkivate ebamugavuste pärast ja palume mõistavat
suhtumist! Avariide likvideerimisel tegutsetakse operatiivselt, küll aga vanade rajatiste seisukorrad võivad põhjustada siiski tööde venimist.
Ehitustöid piirkonnas teostab AS Viimsi Keevitus ja ehitustöödega seotud küsimustega võib
kontakteeruda otse projektijuht Filipp Tšumbaroviga telefonil 5322 6169. Veekatkestuste osas
võib pöörduda otse AS Emajõe Veevärk avariitelefonile 515 5077.
Planeeritud veekatkestustest teavitatakse

Tänapäevaajastu hõnguline koosolek 6. aprillil.

elanikke aegsasti ette ja info on leitav ka AS
Emajõe Veevärk kodulehel www.evv.ee
Veekatkestuste järgselt võib esineda kõikumisi veekvaliteedis. Juhime tähelepanu, et
oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud
filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada. Ka
peale veekatkestust võib olla vajalik lasta kraanist veel voolata, et puhastada kinnistusisene
torustik ja filtrid sinna kogunenud võimalikest
setetest.
Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!
Koduvalla Sõnumid

23. märtsil lisandus vallavalitsusse 150 uut ja tragit töötajat. Töö
sisuks on biojäätmete töötlemine
rammusaks mullaks ning lillede
kastmise veeks.
„Tänase teoga saab alguse suur
ülevallaline rohepööre,“ lubas vallavanem Rauno Võrno tutvustades
kolleegidele komposterit koos 150
ussikesega. Esimesed kaks nädalat
kulus ussikestel sisseelamiseks ja
uue koduga harjumiseks, kuid täna
teevad nad juba oma tööd ning söövad isuga vallavalitsuses tekkivaid
biojäätmeid.

Kätlyn Kangur, Irina Kuhlbach ja Inga Saar uute kolleegidega tutvumas.
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Õppimine avardab võimalusi!
On hea meel tõdeda, et meil on maakonnas neid
inimesi, kes on valmis igapäevaelu kõrvalt õppima. Oma lugu jagab Signe Puusepp, kes on
naine nagu orkester - tegeleb koolis igapäevaselt
õpilastega, samal ajal õpib ise ning on ka pereinimene.
Signe on Roela Põhikoolis klassijuhataja,
ringijuht ja tugiisik erivajadustega lastele.
Kõrvaltvaatajatele võib tunduda, et kõik on
sujunud suurepäraselt, kuid edu taga on olnud
pealahakkamine, pingutused, enesedistsipliin.
Signe, milline oli Sinu varasem
haridus, töökogemus?
Põhihariduse omandasin Jõgeva Gümnaasiumis. Peale põhikooli asusin Rakvere Ametikooli
kokaks õppima, aga kool jäi lõpetamata, kuna
sündis mu esimene poeg ning kolm aastat
hiljem teine poeg. Kui noorem laps oli saanud
kaheaastaseks, läksin Töötukassa kaudu klienditeenindaja kursusele, peale mida töötasin kaks
aastat klineidteenindajana.

Robootika.

Kuidas sattusid praegusele töökohale?
Kui kaua oled antud töökohal töötanud?
Praegusele töökohale sattusin tänu töökaaslase
vihjele, et Roela kool otsib majahoidjat. Otsustasin kandideerida, koostasin vajalikud dokumendid, seejärel toimus töövestlus kooli ja valla
juhtkonnaga. Intervjuu osutus edukaks, mulle
pakuti ka robootikaringi juhendamist koos kooli
poolt organiseeritud väljaõppega.
Signe, kuidas Sulle veel nii palju
tööülesandeid juurde on tulnud?
Maapiirkonnas on kahjuks puudus pädevatest
inimestest. Minuga on tehtud lühiajaline leping,
kus on sees klausel, et teatud aja jooksul peab
mul vastav pädevus olemas olema.
Nagu mainisin, meeldib mulle väga lastega töötada. Ehk paistis see välja ja minus nähti potentsiaali. Kooli poolt suunati mind lisaks
pooleaastasele tugiisiku koolitusele, mille olen
tänaseks läbinud, oman vastavat tunnistust ning

Klassiekskursioon looduses.
see on võimaldanud mul ka lisatöökoha samas
asutuses. Olen Roela koolis töötanud üle viie
aasta. Ma armastan töötada lastega ning mul on
vedanud, et mulle on see võimalus antud!
Sa ju õpid ise ka?
Hetkel omandan Rakvere Ametikoolis üldharidust gümnaasiumiastmes. Olen lõpetamas 11.
klassi, seega üks aasta on veel jäänud. Koolis
käin igakuiselt kahel päeval, ülejäänud õppetöö

Linnugripp. Mida teha,
kui leiad hukkunud linnu
Märtsis jõudis Eestisse ning levib siin jõudsalt linnugripi viiruse tüvi
H5N8, mille puhul on tegu eriti ohtliku loomataudiga. Märtsi lõpu
seisuga on Põllumajandus- ja Toiduameti andmetel tuvastatud lindude gripp veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal,
Läänemaal, Hiiumaal ja Pärnumaal.
Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti
surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, tuleb
sellest teavitada, helistades infotelefonil +372 605 4767.
Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi
toimetada, sellega võib viiruse levikut suurendada ning viia nakkuse kodulindude sekka.
Lindude gripi levimise tõenäosus inimeselt inimesele on Terviseameti sõnul õnneks väga väike.

on mahukad, tööde esitamine käib läbi erinevate
keskkondade ning arvutite-tahvelarvutite ja telefonide kasutamine on kujunenud peamisteks
õppevahenditeks. Kõige lihtsamaks õpikeskkonnaks pean Moodle keskkonda. Õpetajad panevad sinna kõik vajalikud materjalid, õpilased
laevad üles oma tehtud tööd ja õpetajad saavad
anda tagasisidet.
Tööl kasutan digipädevusi igapäevaselt,
kuna üheks minu tööülesandeks on laste robootika huviringi vedamine. Lisaks tegelen kooli
facebooki lehega ning e-kooli täitmisega.
Viiruse levik on mõjutanud minu õppimist
nii positiivselt kui ka negatiivselt. Negatiivselt
selle poole pealt, et jääb ära silmast- silma õpetajaga kohtumine. Õnneks on võimalus videosilla
vahendusel kontakteeruda.

toimub Moodle keskkonnas. Ma õpin mittestatsionaares õppes (e-õpe). Eesmärkideks on mul
olla oma lastele eeskujuks hariduse omandamises ning muidugi soovin ka oma elukvaliteeti
parandada ning olla avatud parematele töövõimalustele. Kui gümnaasiumiharidus käes, plaanin minna veel edasi õppima - midagi haridusvaldkonna alal.

Millist väärtust omab õppimine?

Kuidas oled suutnud pere, tööelu ning
õppimised ühildada?

Kas julgustad ka teisi õppima?

Pereliikmed on mu õppimisega kohanenud.
Lapsed on küll vahel veidi nukrad ja küsivad,
“kas sa pead täna õhtul ka õppima?” Lisaks on
olnud perioode, kus õppetöid on palju. See kõik
on nõudnud väga suurt organiseerimist, et selle
kõigega toime tulla. Aga kui on olemas toetus
nii pere kui töökaaslaste poolt ning juurde lisada rutiin, saab hakkama. Ma võin öelda, et mul
on vedanud, et mul on nii toetavad töökaaslased
ja väga hea tööandja, kes on igati selle poolt, et
ma end arendan ja õpin.
Millised on suuremad muutused õppimise
juures, infotehnoloogia jms? Kas viiruse
levik on mõjutanud õppimist?

Iga koolituse või kooli lõpetamine tekitab tunde,
et ma saan hakkama. Enesehinnang tõuseb ning
tekib motivatsioon edasi pürgida. Tekivad uued
suhted ja tööalased võimalused. Tunnen ühtekuuluvustunnet oma õpikaaslastega. Tekivad
uued väärtushinnangud, laieneb silmaring.

Kindlasti ei ole õppimine kerge, eriti vanemas
eas, kus teadmiste omandamiseks on vaja rohkem kui lihtsalt õppimist - on vaja leida aega,
püsivust ning tahtejõudu pere ja töö kõrvalt, aga
tulemus on seda väärt. Julgustan kõiki õppima!
Tegeled Sa mõne hobiga?
Mulle meeldib väga käia jalutamas, see maandab pingeid ja tekitab hea enesetunde. Sageli
haaran kaasa ka fotokaamera ja pildistan oma
kodukanti, linde ja metsloomi. Enda jaoks aja
leidmine on oluline, et ennast laadida.
Tiiu Säbel
TKH koordinaator maakonnas

Võrreldes minu põhikooli ajaga on digipädevused arenenud meeletu kiirusega. Õppematerjalid

Vinni valla

Loome Minecrafti
Vinni valla!

15. aprillist kuni 15. maini toimub vallaelanikele
Minecrafti võistlus, kus osalejaid oodatakse ehitama Vinni valla objekte.
„Enne koolide, noortekeskuste ja muu elu lukku panekut mängisime Minecrafti tihti noortega
ühes serveris kõik koos. Ehitasime Viru-Jaagupi
aleviku, kus igaüks ehitas oma maja, ehitasime
Võistlus toimub 15.aprill - 15.mai
kiriku, koolimaja, rajasime kõnniteed,“ rääkis
võistluse korraldaja, Viru-Jaagupi noortekeskuse
Vali nimekirjast Vinni vallas asuv hoone või rajatis, mida juhataja Valentin Kurka, kuidas idee sündis. „Kui
soovid ehitada (nimekiri noorteka kodulehel)
elu lukku pandi, jätkas „ehitamist“ igaüks oma
kodus. Siit sündis mõte kuulutada välja võistlus
kõigile vallaelanikele, sest Minecraft pole pelgalt
Saada tehtud tööst pilt meilile:
noorte pärusmaa,“ teab Kurka. Kuu aega kestval
virujaagupinoortetuba@gmail.com
võistlusel oodatakse võistlustöid, kus kujutatud
Täpsem info: www.virujaagupinoortetuba.blogspot.com valla tuntumaid objekte ja hooneid nagu näiteks
kirikud, mõisad, koolimajad, rahvamajad. Kogu
nimekiri 27 objektiga leidub Viru-Jaagupi noortetoa koduleheküljel.
Minecrafti võistluseid on seni korraldatud mõnedes koolides ja huviringides, aga teadaolevalt
on Vinni vallas avapaugu saanud võistlus esimene
omataoline, st ülevallaline. „Loodan, et võistlus
muutub nii populaarseks, et seda saaks korraldada igal aastal,“ on korraldaja lootusrikas, et uudne
võistlus õnnestub.
Minecraft on 2011. aastal loodud arvutimäng.
Mängu maailm koosneb plokkidest, mida saab
valmistada, liigutada ja lõhkuda. Minecraft on üks
populaarsemaid mänge, mida üle maailma mänViru-Jaagupi Noortetuba
gitakse.

innad!

h
Parimatele au

Foto: V. Haugas

MTÜ Viru-Jaagupi Kogukonna Selts

Rahel Lepp
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Mõedaku nimepäeva jooksusarja juhend
• Toimumiskoht
Mõedaku spordibaas, Lääne-Virumaa, Vinni
vald, Mõedaka küla.
• Toimumise aeg
Sari koosneb 5 etapist aprillist kuni septembrini iga kuu üks etapp.
• 25. mai – Liipäev
• 22. juuni – Jaanipäev
• 13. juuli – Erikapäev
• 10. august – Jaanikapäev
• 7. september – Madisepäev
Etapi algus kell 19.00, septembris kell 18.00
ühisstardist
• Võistlusklassid ja distantsid
Lapsed:

• kuni 11 eluaastat (sünniaasta 2010 ja nooremad) – 500 m
• 12-14 eluaastat (sünniaasta 2007, 2008,
2009) – 1000 m
• 15-17 eluaastat (sünniaasta 2004, 2005,
2006) – 3000 m
Täiskasvanud:
• 18-39 eluaastat (sünniaasta 1982 kuni
2003) – mehed, naised 6000 m
Seeniorid:
• 40-49 eluaastat (sünniaasta 1972 kuni
1981) – mehed, naised 6000 m
• 50-59 eluaastat (sünniaasta 1962 kuni
1971) – mehed 6000 m, naised 3000 m
• 60+ eluaastat (sünniaasta 1961 ja vanemad) – mehed, naised 3000 m
Maastikuratas

• Vanuse ja soo piiranguta – 12 km (2x6000 m)
• Osalejate registreerimine
Registreerimine toimub kohapeal enne starti. Osavõtt lastele 1 euro, täiskasvanutele 3
eurot ja seeniorid 60+ 2 eurot. Nimepäevaga
sama nime omavale võistlejale on registreerimine tasuta.
Osalemistasu sisaldab ettevalmistatud
rada, ajavõttu, pesemise võimalust, paremusjärjestuse pidamist ja hooaja kokkuvõttes parimate autasustamist.
• Arvestuse pidamine ja autasustamine
Arvestust peetakse võistlusklasside alusel.
Lapsed kuni 11 eluaastat peetakse ühisarvestust, ülejäänud klassides mehed ja naised

eraldi. Kuuest etapist läheb arvesse 4 etapi
parimad tulemused. Autasustamine toimub
peale viimast etappi. Iga võistlusklassi parimaid premeeritakse karika ja meenega.
• Üldinfo
Ajavõtt – käsitsi. Tulemused avaldatakse
Mõedaku spordibaasi facebooki lehel https://
www.facebook.com/atvmatkad/ ja Lääne-Virumaa spordiliidu kodulehel http://lvsl.ee/
Osavõtt üritusest toimub omal riisikol.
Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või
tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude eest.
Kontakt:
Mart Suursu 516 6009
Rene Metsla 511 7888

VAIMNE TERVIS

Alanud on tervist ja heaolu
toetavate tegevuste ideekonkurss
„Vaimse tervise toetamine
läbi ennetustegevuste minu
kogukonnas ja Lääne-Virumaal!“

Ideekonkursi eesmärgiks on
pakkuda Lääne-Virumaa elanike vaimse tervise toetamiseks tegevusi, mis lahendavad
mõnda elanike jaoks olulist
kitsaskohta ja on suunatud
elanike teadlikkuse tõstmisele.
Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu soovib konkursiga innustada kõiki mõtlema
oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme
ise kodanikualgatuse korras
lahendada.
Konkursil saavad osaleda:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja
vabaühendused;

• Avaliku sektori allasutused (Lääne-Viru maakonna
koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid, sihtasutused jne).
Konkursi tingimused:
• Märkad ja mõistad oma
kogukonnas vaimse tervise
valdkonnas esinevat probleemi.
• Mõtled, kuidas seda lahendada saad.
• Veenad oma konkursitööga,
et Sinu lahenduskäik looks
muutusi ja muudaks kogukonna elu paremaks.
Rohkem infot konkursi kohta Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu kodulehelt www.virol.
ee

USU, LOODA, ARMASTA
Kevad! Pikemad päevad, valguse võit pimeduse üle! Jah! Ülekantud tähenduses
kahjuks mitte…Pimedus, hirm, segadus
meie sees on alles. Miks kordub eelmine
kevad? Kui kaua veel? Kas sellest saabki
uus normaalsus? Mis ootab ees? Olen ma
piisavalt tugev, et vastuseid kuulda?
Alati ei ole vaja vastuseid oodata, otsida mujalt, vahel on need meis endis olemas. Mõeldes kolmele olulisele asjale elus,
leiame rahu ja tasakaalu ehk ka vastuseid.
Elu ei anna ainult põhjust muretsemiseks,
vaid ka uskumiseks, lootmiseks ja armastamiseks.
USU
Usu iseendasse!
Usu oma tugevusse, sest sa oled tugevam kui sa arvad! Usu, et see, mida teed on
õige, otsused, mida langetad, teevad sulle
head!
Usu inimeste headusesse, vaid nii vähendad üleliigset stressi ja püsid positiivsem!

Usu paremasse homsesse läbi saadud
kogemuste! Usu, et alati tuleb pilve tagant
päike!
LOODA
Looda iseendale!
Looda ikka parimat, siis ei tundu ka
väikesed tagasilöögid nii valusad!
Looda oma sisemisele tugevusele, kui
väliselt oled kokku kukkumas! Looda, et
tunneli lõpus on alati valgus!
ARMASTA
Armasta iseennast!
Armasta oma lähedasi, sest nemad on
sinuga heas ja halvas!
Armasta oma sõpru, sest nendega saad
sa olla sina ise- naerda ja nutta ennast tühjaks! Sõber ei väsi sind kuulamast!
Armasta oma kolleege, sest te olete
ühes paadis ja vaid ühes rütmis aerutamine
ei lase paadil uppuda!
Armasta loodust, sest ta saab sulle pakkuda palju lohutust ja rahu, kui oskad seda
paluda ja tunda! Armasta päikest, sest see

on meie energiaallikas, õnnetunde suurendaja!
Kiirga armastust ja saad seda kordades
rohkem tagasi! Armasta elu, siis elu armastab sind!
Mis tunded teis tekkisid? Kas tekkis
selgus, kus on võimalused muutusteks?
Me ise saame nii palju muuta mõtte
jõul, kui suuname mõtted õigetele asjadele,
anname neile võimaluse kasvada ja meile
õiget teed juhatada! Lubagem endal sagedamini uskuda, loota ja armastada!
Positiivselt mõtlev inimene näeb võimalust igas takistuses, negatiivselt mõtlev
inimene näeb takistust igas võimaluses.
Positiivne inimene võidab kurja, negatiivne kaotab end kurjale! Valik on sinu!
Optimism ei ole haigus, see on mõtteviis näha kõiki ja kõike heas valguses.
Leidkem endas tasakaal, mis paneb
meid rohkem naeratama! Rõõmu ja päikest
kõikidele ja püsigem terved!
Ly Räpo
VPG sotsiaalpedagoog
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Dr Sirje Korsten: pole paremat kaitset
haigestumise eest kui vaktsineerimine
Uurisime, kuidas edeneb COVID-19
vastu vaktsineerimine Vinni valla perearstide juures ja milliseid muudatusi
on pandeemia levik kaasa toonud inimeste tervises ja perearstikeskustes.
Vinni Tervisekeskuse perearstide
sõnul edeneb vaktsineerimine võimaluste piires, sest vaktsiine riskirühmadele on tänaseni saadud soovitust vähem. ”Vaktsineerimise riskirühmade
nimekirjad on meile koostanud Eesti
Haigekassa. Seni on prioriteediks vanuserühmad 80+ ja 70+, neile järgnevad nooremad, 60+, 50+ jne, eelkõige
koos kaasuvate krooniliste haiguste
ning seisunditega patsiendid,“ kinnitab perearst Sirje Korsten, et kaitsepookimine järgib meil Eestis tavapärast mustrit. Ka muud sihtrühmad,
nagu valla õpetajad, lasteaiatöötajad,
omastehooldajad ning sotsiaaltöötajad
on vähemalt I vaktsiinidoosiga plaanipäraselt kaetud.
Huvi on suur, loobujaid vähe
Siit-sealt on kuulda, et huvi vaktsineerimise vastu kipub Eestis
olema hüplik, a la täna panen
kirja, homme kustutan. Kuidas on
lood Vinni Tervisekeskuses?
”Meie patsientide seas on huvi COVID-19 vastu vaktsineerimise suhtes pigem suur,“ kinnitab dr Korsten.
Noorte inimeste huvi pole olnud võimalust hinnata, kuna neile pole tänaseni vaktsiini pakkuda olnud. Helistamisi ja vihjeid stiilis ”kui keegi
jätab tulemata, kutsuge mind“, tuleb
doktori sõnul küll praktiliselt iga päev
ette, mis lubab arvata, et ka nooremate inimeste seas on vaktsineerimine
oodatud. “Perearstikeskused süstivad
patsientidele kõik vaktsiinidoosid, mis

meile Terviseametist väljastatakse nii
operatiivselt kui võimalik,“ kinnitab
dr Korsten, et vaktsiini jõudmine soovijani perearstikeskuse taha kindlasti
pidama ei jää.

täiskasvanute ennetustegevus on osaliselt pausil.

Kõrvaltoimeid napilt

On rõõmustav, et tänu harjumuseks
saanud hoolsale hügieenile ning haigustunnustega varakult töölt-lasteaiast
kojujäämisele märgati sel talvel sarnaselt lasteaedadele ka perearstikeskuses, et üldlevinud talviseid nakkuseid
– nohu, köha, kõhuviirused – esines
palju harvem.
”Samas on kõik COVID-19-ga
kaasnev võimendanud psühhosomaatiliste tervisehäirete süvenemist,“ toob
tohter välja ühiskonnas üha laiemalt
kõlapinda leidva vaimse tervise halvenemise probleemi.

Meie valla vaktsineeritutel on dr Korsteni sõnul kõrvaltoimeid olnud napilt.
”On esinenud süstekoha valulikkust,
gripilaadseid haigustunnuseid, palavikku, mis on 1-2 ööpäeva jooksul
taandunud,“ on perearst optimistlik, et
senine hea kogemus julgustab ka teisi
õiget otsust tegema.
Perearstikeskuse
töö sujub kõige kiuste
Kas COVIDi tõttu on inimestel
olnud keerulisem muude terviseprobleemidega vastuvõtule
pääseda?
Selgub, et mõnevõrra on COVID-19
epidemioloogiline olukord ja vaktsineerimine kindlasti mõjutanud teiste terviseprobleemidega vastuvõtule
pääsemist, kuid kuna tervisekeskuse
personal on vaktsineeritud, taastati
kontaktvastuvõtud juba päris ammu.
Muidugi peavad patsiendid keskuse
uksel desinfitseerima käed ning panema ette kaitsemaski ning palaviku
ja hingamisteede sümptomitega patsiendid pole jätkuvalt nakkusohu vältimiseks perearstikeskusesse oodatud.
”Pereõed teostavad patsientide nõustamisi, registreerimisi ja vaktsineerimisi
oma muu igapäevatöö, kõrvalt, mis
paneb nii õdedele kui telefoniliinidele, ülisuure koormuse,“ soovitab tohter
arstile soovijatel kannatlikkust varuda.
Krooniliste haiguste jälgimine ja

Muid nakkuseid
tavapärasest vähem

Esimesel võimalusel!
”Tähtis on vaktsineerida esimesel võimalusel, mitte jääda ootama kuudeks
üht kindlat vaktsiini, mille riiklik tarne
ebapiisav või olematu (nt. Sputnik V),“
paneb perearst inimestele südamele.
Praeguseni puuduvad kogemused eri
tüüpi vaktsiinide kombineerimisest,
seega soovitatakse vaktsinatsioon lõpetada (st manustada teine vaktsiinidoos) sama firma vaktsiiniga, millega
saadi esimene sutsakas. Kui peale esimese doosi kõrvaltoimeid ei tekkinud,
siis peale teist doosi on see veel vähem
tõenäoline.
Kergemaks ei ole teinud meedikute olukorda spekuleerimine erinevate
vaktsiinide, eriti Astra Zeneca vaktsiini
ümber. ”Meditsiin pole kunagi olnud
olukorras, kus vaktsiinid töötatakse
välja nii kiiresti, kus on napp ajaressurss põhjalikeks teadusuuringuteks,
mis selgitaks kõik võimalikud kõr-

valtoimed välja juba enne preparaadi
kasutuselevõttu. Omamoodi oleme me
kõik praeguses olukorras, COVID-19
vastu vaktsineerides, osake maailma
teadusest,“ soovitab dr Korsten näha
vaktsineerimises võimalust anda oma
panus teaduse hüvanguks, seda enam,
et vaktsineeritute kogemused on valdavalt positiivsed (loe altpoolt).
Uurisime vallavolikogu
liikmetelt kaitsepookimise
kogemusi ja meelsust
Meelis Maine: ”Saime koos abikaasaga märtsi alguses perearsti juures I
süsti Astra Zeneca vaktsiini. Pean rõõmuga tunnistama, et tervis ei ole mul
ammu nii hea olnud, kui vaktsiinijärgselt. Peale süsti ei olnud mingeid kõrvalmõjusid, lisaks kadusid ära mind
igal kevadel kimbutanud liigesevalud,
mille põhjustas aastaid tagasi põetud
puukborrelioos. Samuti sain hakata
muretsemata suhtlema lastelastega.
Soovin oma positiivset vaktsineerimiskogemust inimestega jagada selleks, et peletada skepsist ja soovitan
kõigil vaktsineerida kohe, kui võimalus avaneb!“
Indrek Klammer: ”Olen seoses
riskigruppi kuulumisega mõlemad
vaktsiinidoosid kätte saanud ja mitte
vähimaidki kõrvalnähtusid ega tervisehäireid peale süstide saamist ei
tundnud. Otsuse vaktsineerida tegin
ilma igasuguse kahtluseta ja soovitan
seda kõigile esimesel võimalusel kui
see avaneb. Varem ma end gripi vastu
vaktsineerida ei lasknud, vaid eelistasin selle asemel keha karastamist, kuid
COVID-19 tundub olema midagi kordades hullemat ja meile veel paljuski
tundmatu. Olen ka kõiki töökaaslasi
julgustanud laskma ennast vaktsinee-

rida, sest keegi ei ole seni veel eelteadet saanud selle kohta, kui raskelt
see haigus just teda nakatumise korral
raputab.“
Ülle Allika: ”Olen vaktsineeritud
kahe doosiga koos hooldekodu elanike ja töötajatega. Alles teisel süstimisel tekkis paaril meie töötajal väike
palavik 1-2 päevaks. Eakatel endil ja
enamusel töötajatest, sealhulgas minul ei esinenud mingeid kõrvalnähte.
Peale kahe vaktsiinidoosi kättesaamist
tekkis kuidagi rahulikum tunne, nagu
oleks suur vastutuse koorem hooldekodu eakate ees õlgadelt ära langenud.
Ka ise saan laste ja lastelastega normaalsalt suhelda. Avalikes kohtades
kannan maski ikkagi ja käte desinfitseerimise eest hoolitsen ka edasi. Soovitan kõigil lasta end vaktsineerida!
Toomas Väinaste: ”Oleme koos
abikaasa Annega esimese vaktsiinidoosi kätte saanud. Mingeid kõrvalnähtusid ei ole.“
Maarika Koppel: ”Olen mõlemad
Pfizeri kaitsesüstid saanud. Esimesel
päeval oli kõrge palavik, süstekoha
valu ja väsimuse tunne. Natuke on
vaimne pinge vähenenud ja arvan, et
toimisin õigesti. Süstimine on võimalus kaitsta end ja ka teisi haiguse vastu,
ja minul on, keda kaitsta. ”
Vello Tafenau: ”Olen esimese
doosi Astra Zeneca vaktsiini saanud.
5 tunni möödudes tekkis väsimustunne
ja uimasus peas, aga juba järgmiseks
hommikuks oli enesetunne korras.
Soovitan kõigil esimesel võimalusel
vaktsineerida. Olgem terved!“
Margo Klaasmägi: Olen vaktsineerimise suhtes positiivselt meelestatud ja ootan pikisilmi, millal järjekord
minuvanusteni jõuab.
Rahel Lepp

Kuidas edeneb vaktsineerimine Rägavere Perearstikeskuses?
Räägib perearst Ruth Pulk:
Vaktsineerimine on meil algusest
peale olnud oodatud - kuidas muidu SARS 2 koroonaviirust, mis
COVID-19 haigust põhjustab, piirata!
Jaanuaris, kui esimene vaktsiin
Eestisse jõudis, milleks oli Pfizer- i
vaktsiin, kaitsepoogiti kõik meditsiinitöötajad, kes selleks soovi avaldasid.
Vaktsiin oli uus, ainulaadse toimemehhanismiga mRNA vaktsiin. Sarnaselt toimiva vaktsiiniga olid teadlased
küll juba 20 aastat vaeva näinud, kuid
vaktsineerimiseks valmis sai see pandeemiast tingituna.
Meie perearstikeskuses ei kahelnud töötajatest keegi vaktsineerimise

vajalikkuses. Jaanuari lõpuks olime
kõik vaktsineeritud - tagantjärele tarkusega õigeks ajaks.
Jaanuari lõpus, veebruaris ja märtsis haigestusid mitmed sajad meie nimistus olevad inimesed. Kümned inimesed päevas said COV-19 positiivse
diagnoosi. Oli kergelt põdejaid ja väga
raskelt põdejaid, ka lahkujaid. Kahepoolset viiruspneumooniat ehk kopsupõletikku põdesid ka noored inimesed.
Vaktsiini saamise järjekord jõudis
Lääne-Virumaani veebruari lõpuks,
siis alustasime õpetajate ja lasteaednike vaktsineerimist Astra Zeneca vaktsiiniga nagu siis soovitati. Vaktsiini,
mis järgi jäi, saime kasutada ka oma

nimistu inimeste vaktsineerimiseks.
Tegutseme siiani vaktsiinidefitsiidi
tingimustes. Alguses oli tõesti olukordi, kus vaktsiin saabus eelneval õhtul
kell pool seitse ja järgmiseks päevaks
oli ligi 60 inimest vaktsineerima kutsutud.
Kindel võis olla vaid siis, kui vaktsiin külmkapis olemas oli. Me kõik
pingutasime vaktsineerimise laabumise nimel.
Ajamahukat tööd on teinud pereõed riskirühma inimesteni jõudmiseks, helistamiseks ja nõustamiseks;
riskirühmas on meie nimistus üle 600
inimese.
Paljud inimesed võtsid mõtlemi-

seks aega. Osa inimesi valib vaktsiini
lähtuvalt meediakajastusest, osa inimesi arvab, et on juba meediast piisavalt kuulnud ja „tehke see süst ruttu
ära.“ On ka neid, kes viimasel hetkel
kahtlevad ja lõpuks loobuvad. Neid
aga on õnneks vaid üksikuid. Inimesed
usaldavad oma perearste ja pereõdesid.
Kokku oleme tänaseks (14.04
– toimetaja märkus) teinud ligi 500
vaktsiinisüstet, 36 inimest on saanud
kätte mõlemad süstid. Nemad on küll
olnud elevil, et nüüd ometi saab suhelda laste ja lastelastega, keda saab nüüd
lõpuks maale külla lubada. Lisaks on
vaktsineeritud hooldekodu elanikud.

Teiste haiguste ja muredega inimestega jätkub töö ja vastuvõtt suhteliselt tavapäraselt, muidugi järgides
ohutusnõudeid Ka imikute läbivaatused ja vaktsineerimised pole katkenud.
Ootel on stabiilses seisundis kroonilised haiged, kes on harjunud igal aastal
andma oma analüüse ja kelle raviskeemid on vaja üle vaadata. Ka meie
oleme märganud, et lasteaialapsed on
tervemad ning igal kevadel kimbutanud nohu-köha ja kõrvapõletikku haigestumine vähenenud.
Olgem terved!

enda eraldi elavaid lähedasi ja suhtleme nendega kontaktivabalt. Kaitseme
ennast ja teisi töökohas. Kuna viiruse
levik on ulatuslik, siis nakkus võib
levida nii klientide kui töökaaslaste
kaudu ning tekivad töökohasisesed
nakkuskolded ja nakkuse kiire levik
ettevõttes,“ selgitas Muusikus ning
lisas, et hetkel on Lääne-Virumaal 14
töökohakollet, oluline on neid mitte
juurde tekitada, vaid vähendada.

Vaktsineerimine on ainus tee senise elu normaliseerimiseks. „Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimine. Aitame oma lähedased
eakad vaktsineerima, et kaitsta neid
raske haigestumise eest ja laseme ennast vaktsineerida, kui järjekord meieni jõuab,“ lisas Muusikus.

Langevate numbrite valguses ei tohi kaotada valvsust
Me kõik loodame, et koroonaviiruse
leviku kõrgpunkt on möödas. Koroonanäitajad on langustrendis, nakatumiskordaja väheneb. See aga ei tähenda, et võiksime muutuda hooletuks ja
kaotada valvsust.
Veel hiljuti kogesime Lääne-Virumaal ebameeldivat trendi, kus lühikese ajaga tõusime nakatumisnäidu osas
100 000 elaniku kohta Eesti eelviimaselt paigutuselt teisele kohale. Märtsi-

kuus tõusis näitaja maakonnas 2000ni.
Tänase seisuga (19.04 – toim) on nakatumisnäit 555,5. Nüüd on oluline
raskelt saavutatud edusamme hoida ja
liikuda jätkuvalt langustrendis.
Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul ei
ole väga kõrgete numbrite juures edu
saavutamine lihtne ega kiire protsess.
„Meie põhilised nakatumiskohad on
olnud pereringis, kuhu jõuab nakkus

kas töökohast, lähisugulaste või sõpradega suhtlemisel, lasteasutustest ja sissetoodud juhtumid reisil või töö tõttu
teistes riikides viibimisel. Nakatumine
töökohtades toob kohe kaasa uue laine
perekondades haigestumisele ja vastupidi,“ kinnitab Muusikus statistilisi
näitajaid.
Väga oluline on jätkuvalt jälgida
piiranguid ja aidata igati kaasa nakkuse leviku tõkestamisele. „Hoiame
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Nõukogude Liidu kosmonaudid (vasakult teine V.Bõkovski)
Heino Kallastega Tiigi tänaval alevikuga tutvumas.

Kõrgete külalistega Kiige tänaval.

Fotod: vallamuuseumi kogu

Vorsti, mune, võid ja pekki –
nõnda Vinni korda tehti
Soodsa toidukraami eest
rahvas riisus Vinni NST-s,
et neid korras uulitsaid
imetleksid vaatajad….

Jah, just nii see näidissovhoosis käis.
Kevadel, mil rehad-luuad taas majaomanikku koduümbruse korrastamisel truult teenivad, tasub heita pilk
aastakümnete taha, mis nipiga toona
rahvas rehadele aeti ja näidissovhoosi
keskasula Vinni korda tehti.
1962. a nimetati Vinni sovhoos
näidissovhoosiks ülesandega juurutada ja levitada laiemalt eesrindlikke
töökogemusi. Vinni elu-oluga hakkasid tutvumas käima delegatsioonid

mujalt Eestist ja välismaalt. See nõudis korralikku välisilmet nii keskuses
kui tootmishoonete ümbruses. Vahetult enne võõramaiste delegatsioonide
võõrustamist olid Vinni NST keskasula tänavad ja lautade ümbrused saanud
asfaltkatte, et lõppeks ometi kord see
aastakümnete pikkune poole sääreni
ulatuvas poris ja sitkes savis müttamine, mis kiskus kummiku jalast ja muutis liikumise pea võimatuks.
Vinni aleviku kauaaegsed elanikud mäletavad, kui suurt tähelepanu
pöörati Vinnis heakorrale. Kaks korda
kuus peale tööd toimusid heakorraõhtud. Töölised ja elanikud aeti välja
korda looma. Töövahendeid jagati

kontorist. Tiigi tänav pühiti luudadega
üle. Tänavad olid tolmuvabad, muruplatsid hooldatud. Kui heakorratöödel osalenud olid aleviku vahel korra
majja löönud, siis saadeti nad lautade
ümbruseid puhastama. Direktor Heino
Kallaste kontrollis isiklikult, kes võttis osa, kes mitte. Üldiselt võeti, sest
ka sellest olenes, kas töötaja saab osta
majandi müügipunktist liha, piima,
mune, vorsti jm majandis toodetut
soodsa hinnaga või mitte. Poest ju tollal midagi eriti võtta polnud.
August Kondoja massürituste päeviku andmetel toimus näiteks 1965. a
16.aprillil ülesovhoosiline hoogtööpäevak koduümbruse korrastamiseks

350 inimese osavõtul. Edaspidi hakkas heakorrastusalane hoogtööpäevak
toimuma reedeti, nende eest vastutas
agronoom Ivar Voites. 29. aprillil osales selles 450 inimest, 14. mail 350
inimest. 27. mail toimus komsomoli
hoogtööpäev Vinni pargi korrastamiseks 20 inimese osavõtul. 16. juunil
heakorrastuse hoogtööõhtu 450 inimesega jne. 1970ndate lõpus - 1980ndate
algul töötasid Vinnis ka iluaia- ja haljastusbrigaadid, kes hoolitsesid samuti
kauni väljanägemisega Vinni aleviku
kujundamise ja korrashoiu eest.
Pingutati koguni sedavõrd, et Vinni keskuse hoonestus ja heakorrastus
pälvis 1971. a üleliidulise sovhoosi- ja

Registreerimisel tuleb kindlasti teada
anda, kas talu on avatud lisaks pühapäevale ka laupäeval. Samas tuleb
meeles pidada, et avatud talude päeva
põhipäev on pühapäev, 25. juuli ning
sel päeval on külastajatele avatud kõik
registreerunud talud.
2020. aastal oli üle Eesti avatud
281 talu, kuhu tehti nädalavahetusel
kokku üle 213 000 külastuse. Vinni
vallas avasid külalistele uksed viis
talu. „Loodan, et ka sel aastal leidub
julgeid talupidajaid, kes soovivad huvilisi enda taluväravast sisse lasta. See
on parim reklaam talule, Vinni vallale ja maaelule,“ julgustab vallavanem
Rauno Võrno aktsioonis kaasa lööma.
Koduvalla Sõnumid

Väikesed külalised eelmisel suvel sammumas Põdra talu kodusesse ajaloomuuseumisse.
Foto: erakogu

Hilje Pakkanen
Vinni Vallamuuseumi juhataja

Kutse puuetega
inimeste e-infopäevale 6. mail

Käimas on registreerimine
avatud talude päevale
Kõik, kes soovivad ka sel aastal oma
talu külastajatele avada, saavad registreeruda aprilli lõpuni.
Suvine tippsündmus leiab tänavu
aset 25. juulil. Maaeluminister Urmas
Kruuse sõnul tuleb selgi aastal avatud
talude päeva korraldamisel arvestada koroonaviiruse levikust tingitud
piirangutega. Samas näitas mullune
kogemus, et viiruse levik oli suvekuudel pidurdunud, päeva korraldamine
õnnestus taludel edukalt ning pälvis
külastajate suure tähelepanu.
Peale aprilli lõppu registreeruda ei ole enam võimalik, seega, hea
Vinni valla talupidaja – loodame, et
avad oma taluväravad külastajatele
ning registreerud hiljemalt 30. aprillil
sündmuse kodulehel avatudtalud.ee.

kolhoosiasulate ülevaatusel riikliku
preemia kui Eesti üks paremini planeeritud ja moodsamalt väljaaehitatud
majandikeskus.
Kuid elu liikus oma rada ning uute
aegade saabumisel enam nõukaaegsed
„piitsa ja prääniku“ meetodid ei töötanud. Kulus pikki aastaid, enne kui aduti, et ise oled oma ümbruse peremees
ja korrashoidja.
See oli põgus pilk minevikku,
mida ilmestavad kaks vana fotot toonaste külastajatega, kellele majandijuhid uhkusega oma keskasulat näitasid.

Küüditamise mälestusüritus Viru-Jaagupis
Viru-Jaagupi kirikuaias asuva represseeritute mälestusmärgi juures peeti
25. märtsi hommikul mälestusüritus,
kus meenutati küüditamist, mälestati
kannatanuid ja hukkunuid, kuid ka
seati silmad tuleviku poole. „Oleme
suutnud taastada lõhutud külaühiskonna, kogukonna. Oleme taastanud
Eesti riigi, oleme taastanud demokraatia,“ rõhutas vallavanem Rauno
Võrno oma kõnes. „Me ei tohi tunda hirmu, sest hirm on julmuse isa.
Me ei saa elada õnnelikult või luua
edukat riiki, kui väriseme hirmust.
Seepärast soovin – austades küüditamisohvrite mälestust - olgem julged.

Julged nende pärast, julged meie endi
ja meie laste tuleviku pärast.“
72. a tagasi, 25. märtsil 1949 algas Eestis viis päeva kestev märtsiküüditamine. Trellitatud loomavagunitesse pandi 21 570 inimest, kel
algas sõit karmi Siberisse. Väike
Eesti kaotas nende päevadega 2,5%
elanikkonnast. Mõne aasta jooksul
lisandus väljasaadetutele nende uues
kodupaigas vähemalt 400 vangilaagritest vabanenud pereliiget ja 848
represseerituna sündinud last. See
teeb kokku ligi 23 000 inimest.

Eesti Puuetega Inimeste koda kutsub
huvilisi osalema 6. mail kell 12-15
puuetega inimestele suunatud e-infopäeval.
Päevakava:
12.00-12.30 Millist abi ja tuge
pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda
puuetega inimestele ja nende lähedastele? Anneli Habicht, Eesti Puuetega
Inimeste Koja tegevjuht
12.30-13.15 Ülevaade COVID-19
vaktsiinidest ja vaktsineerimise hetkeseisust Alina Terep, Jüri Tervisekeskuse perearst ja juhataja
13.15-13.30 Sirutuspaus
13.30-15.00 Pensioni ABC- kuidas
teadlikult kujundada oma pensioni tulevikus? Laurits Leima, Sotsiaalkindlustusameti pensioninõustaja
Infopäev toimub Zoom videokõnede keskkonnas. Infopäeval on tagatud eesti viipekeele ja kirjutustõlge.
Registreerumine infopäevale kuni
5. maini: bit.ly/3dgqYiv. Infopäeva
otseülekannet on võimalik jälgida ka
EPIKoja Facebooki lehe ja YouTube
kanali kaudu.
Lisainfo ja küsimused: Tauno
Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.
ee, tel: 661 66 14
Tiiu Ivanova

Tekst ja fotod: Rahel Lepp

sotsiaaltööspetsialist
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Taimo Kaldma: „Soovin oma ettevõtte
toodetega inimeste elu mõnusamaks muuta“
Siin-seal Vinni vallas on silmatorkavalt rõõmsa välimusega laste mänguväljakud pilku köitnud ilmselt ka neil
inimestel, kel endal ringitrallivaid
võsukesi pole. Mänguväljakute maaletoojaks on ettevõte K-Wooden Productions, mille juhatuse esimees on
Taimo Kaldma. „Maaletooja“ on öeldud rõõmsa irooniaga, sest tegelikult
asub ettevõte siinsamas meie vallas,
kuid nagu prohvetid pole kuulsad omal
maal, ei tea paljud kohalikud elanikud
ka sellest ettevõttest, mille kontor ja
ladu asuvad siinsamas Vinni alevikus,
Tööstuspargi tänaval.
Räägime Taimo Kaldmaga ettevõttest lähemalt. Vältimaks segadust
tuleb teada, et K-Wooden Productions
müüb oma tooteid kaubamärgi nime
all Gardenistas. Nagu nimigi viitab,
pakutakse lisaks mänguväljakutele teisi aedade ja avalike parkid sisustamise
tooteid ja esemeid. Kodulehel pakutav valik on lai – avalikud ja kodused
mänguväljakud, välijõusaalid, kümblustünnid, saunamajad, moodulmajad
jne.

da saanud, oleme esimesel võimalusel
läinud kohale probleemi lahendama,“
selgitab ettevõtja, kuidas tuleb töötada
ka „kiirreageerijana“.
Koroona-aeg
Nn kohustuslikule küsimusele, kuidas
on hetkel maailma valitsev koroonaviirus mõjutanud ettevõtte tegevust
ja tellimuste hulka, vastab Kaldma,
et mõju on pigem kaudne. „Seoses
olukorraga puiduturul ja toormehinna tõusuga on meie koostööpartnerid
hinda tõstnud. Paraku kajastub see
kõik toote lõpphinnas, mille maksab
kinni klient, ja see on selle aasta üks
kõige hirmutav osa,“ tunnistab Kaldma. Ettevõte tahtlikult hinda tõsta ei
taha, aga toorme ja erinevate materjalide hinnatõusuga ollakse sunnitud
kaasa minema - nagu see turumajanduses käibki.

Mänguväljak Jüri lasteaias.

Suvi moodulmajas?

Haridus, kogemus, pealehakkamine ja juurdeõppimine
„Ettevõte sai alguse viis aastat tagasi,
kui alustasime puidust lastemänguväljakute tootmisega. Tol hetkel turul
midagi uudset ja omapärast parajasti ei
olnud, küll oli aga nõudlust,“ meenutab Taimo Kaldma, kuidas ettevõtmine
alguse sai. Kaldma õppis Luua metsanduskoolis puiduerialal, ka tööpõldu
oli ta varasemalt vaid puidusektoris
kündnud, seega ei olnud valik keeruline ning otsus, millega oma ettevõte
tegelema hakkab, tuli kiiresti. Suurema kogemuse ja kontaktvõrgustiku oli
noormees saanud töötades Hollandi ettevõttes Hapros, mis tarnis Euroopast
laste mänguväljakute detaile. Kindlustunne ja valdkonna tundmine andis Kaldmale energiat asjaga rohkem
tegeleda.
Paljalt töökogemusele noor ettevõtja lootma ei jäänud, vaid asus ka
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandust õppima. „Soovisin ka seda
valdkonda paremini mõista ja kasutan
omandatud teadmisi oma igapäevatöös,“ on Kaldma rahul, et täiskasvanueas töö ja pere kõrvalt õppimine end
igati ära on tasunud.

K-Wooden Productions juhatuse esimees
Taimo Kaldma.

Ettevõtte algusaegadel tehti vaid
avalikke mänguväljakuid ja jõulinnakuid, kuid peagi hakkas sortiment
laienema. „Üsna varsti sündis ka meie
e-pood Gardenistas, kus valikus on kodukasutaja mänguväljakud, omapärased aiamajad, saunamajad, mängumajad, laste mänguasjad ja laste mööbel
ning aiamööbel,“ tutvustab Kaldma.
E-poodi Gardenistas eristab teistest
omataolistest suur ja uudne ning pidevalt täienev tootevalik.
Ligi 90% ulatuses on kaubavalik
imporditud erinevatest Euroopa riikidest, aga ka väljastpoolt Euroopat.
Põhiliselt tehakse koostööd Ukraina,
Tšehhi, Poola, Bulgaaria, Leedu, Läti,
Itaalia ja Prantsusmaa ettevõtjatega.
„Meil on olemas ka tootmisruum, kus
aeg-ajalt teeme ka ise tooteid – nii

Ronimissein ühes Tallinna koolis.

mänguväljakuid kui aiamööblit, kui
koostööpartnerid tarnimisega hätta
on jäänud,“ selgitab Kaldma, kuidas
ettevõte tellimuste õigeaegse täitmise
tagab.
Ettevõttes on aastaringselt tööl neli
inimest, lisaks kaheksa alltöövõtjat,
kes tegelevad üle Eesti erinevate paigaldustöödega.
Mänguväljakud aastaringi
Küsimusele, mis on kõige populaarsem müügiartikkel, vastab Kaldma,
et see sõltub hooajast. Ettevõtte püünele toonud artikleid - avalikke mänguväljakuid ja jõulinnakuid - tehakse
aastaringselt, kuna Eesti talv üldiselt
võimaldab seda. Kevadel lähevad kaubaks rohkem kodused mänguväljakud,

laste aiamööbel ja muud tooted lastele. Aasta lõpu poole rohkem tubane
kraam ehk mänguasjad ja mööbel.
Parim reklaam on toode ise
Kõige parem reklaam kindlasti on
suust suhu soovitused ja valmis tööd,
mida saab ise katsuda. „Me ise panustame palju ka digireklaamile, kus saab
tutvustada uusi tooteid ja anda nõu valiku tegemisel,“ käib ettevõte Kaldma
sõnul digiajastuga ühte sammu.
Oluline tegur on ka toodete hooldus nii garantiiajal kui ka peale seda
– turvalisuse tagamise osas Kaldma
endale mööndusi ei luba. „Oleme
püüdnud olla väga paindlikud. Kui
saame teate, et mänguväljak või jõupark on kellegi kurja käe läbi kannata-

PILTUUDIS: TALVINE KUNST, LÕUENDIKS PUUD. AUTORIKS TRIIN LUMISTE. FOTOD: ERAKOGU

Erinevate aiamajade vastu on inimestel iga aastaga aina rohkem huvi tekkinud ja sellepärast on ettevõte oma
valikusse võtnud just selliseid tooteid,
mis erinevad teiste pakkujate omadest. Väga populaarseks on saanud tehases eelnevalt juba ära värvitud elementaiamajad, mis pannakse kokku
kliendi juures kohapeal. Eestlane on
enda jaoks avastanud ka umbes 20 m2
suurused moodulmajad, kus sees saun
ja valmisköök. Tegemist on täislahendusega majadega, mis ei vaja ehitusluba. Moodulmaja tõstetakse krundile
kraanaga maha ning soovi korral saab
seda ka hiljem transportida.
„Sel suvel saavad kuumimaks kaubaks kindlasti kõik lastele suunatu,“
ennustab Kaldma ettevõtte lähimat
tulevikku. Olgu selleks siis näiteks
ahvirada, ripptelgid, uudsed kiiged,
tasakaalupoom ja trapetsid – kui nimetada vaid mõningaid põnevaid tooteid
ettevõtte kodulehel.
Täiskasvanud soetavad arvatavasti
saunamaju, kümblustünne ja basseine,
kuna piirangutest väsinud inimesed
ihkavad lõõgastuda. „Spaa-mõnusid
saab ka kodus nautida,“ soovib Kaldma oma toodetega inimeste elu mõnusamaks muuta.
Rahel Lepp
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92

Endel Väljaots

91

Enna Viibur

90

Helene Moor
Endel Kruusamäe

89

Alma Darjina
Aime Uustalu
Elvi Harjo
Aili Annus
Linda Truman

Voldemar Guubin

07.12.1946-02.03.2021

Miila küla on kaotanud
ühe oma tubli ja tegusa
mehe, Aado. Siin sündinud, Miila ja Põlula
koolis käinud ning 1994.
aastal kodutallu tagasi
tulnud, oli ta külaseltsi asutajaliige, aktiivne külaelu edendaja ja kaasaaitaja. Tubli mesinik ja üks 1988. aastal loodud Eesti Muinsuskaitse
Seltsi Seppade ühenduse asutaja, kelle arhailised lukud ja toekad sepised
ehivad Miila külamaja uksi. Lisaks oli ta ka tunnustatud jahimees Uhtna jahtkonnas, tema nimel on mitmeid hinnatud trofeesid ja saavutusi.
Aado kaunis kodugi Kurestikul pälvis tunnustust 2004. ja 2006. aastal.
Aado oli aktiivne taidleja ja laulis aastaid Ulvi meesansamblis, viimati
Roela-Ulvi segakooris, millega osales 2019. aasta laulupeol. Tõeline
oma valla ja küla patrioot, kellele avati 7. septembril 2019 Miila külaplatsil Vinni valla sajast nimelisest pingist üks.
Miila küla jääb Aado Tõeveret mäletama kui kuldsete kätega, rõõmsat,
abivalmis ja muhedat meest, kellel oli alati hea sõna või nali varuks.

Ester Ehasalu

30.07.1961-03.03.2021

Helmut Pastarus

08.07.1927-03.03.2021

Valdur Kaja

17.02.1936-11.03.2021

Sirje Kalames

29.05.1960-12.03.2021

Villem Altermann

17.02.1932-15.03.2021

Enn Raik

03.05.1942-23.03.2021

Sirje Nõmm

17.02.1934-24.03.2021

Aado Tõevere

23.11.1939-25.03.2021

Arvi Mooses

31.08.1933-30.03.2021

88

Vilma Benga

87

Vaino Torp
Valve Nõlvak

86

Hilma Võsokova
Evi Käärt
Vilma Pender

85

Milvi Klei
Õie Alliku
Malle Suvi
Aino Maidra
Ly Pärn
Silvi Kuusk

84

Arvi Aru
Mati-Jaagup Rohtsalu
Endla Niinepuu
Eero Paenurme
Maia Liivak

83

Artur-Roomet Vene
Urve Küla
Aita Heiskonen
Laine Kriisa
Mati Rast
Rosa Petrova

82

Magomed Magamedov
Urve Kukk
Aino Oidsalu
Leida Remeküll
Maie Pukk

81

Eha Lehtmets
Milvi Sokk
Ille Leede
Aita Salukivi

Miila Hiiemäe Külaselts

Koduvalla Sõnumid
vabandab seeniorklubi Mõttelõng ja
Urmas Lindlo ees
Tehnilise apsaka tõttu jäi märtsikuu
ajalehest välja seeniorklubi Mõttelõng sünnipäevatervitus klubi president Urmas Lindlole. Toimetus
vabandab asjaosaliste ees ja avaldab
selle nüüd:
URMAS 50! PALJU ÕNNE!
Kui Sa kolm aastat tagasi Pajusti
klubi juhatajaks said, oli see vettehüppamine tundmatus kohas, kuid
Sa pakatasid energiast ja asusid oma
unistusi ellu viima. Midagi olla ja
midagi suuta, midagi liikuma panna
ja muuta (V.Osila) - see mees olid
just Sina!
Tänaseks on Sul kultuuritöötaja kutsetunnistus, oled loominguline ja aktiivne seltskondliku elu
korraldaja. 2019. a pälvisid aasta
tegija tiitli ja nüüd oled juba Vinni valla kultuuritöö koordinaator.
Lisaks kõigele juhid ja koordineerid
seeniorklubi Mõttelõng tegevust,
mille eest meie, eakad (aga mitte vanad!), oleme Sulle tänulikud. Tänulikud kõigi nende elamuste ja üllatuste
eest, mis Sa meie heaks oled välja
nuputanud. Oled mees oma parimais
aastais!

Tänuavaldus
Tuhat tänu kõigile, kes minu
pidupäeva õnnitluste ja lilledega ehtisid!
Tänu Vinni vallale, Roela
kodukandile, rahvamajale,
koolile, klubile Remmelgas!
Aitäh teile, Sõbratarid,
Kanarbik, naisansambel; tänud teile, naabrid Sinilillest
ja Allikast!
Mall Moor

TASEMEKOOLITUSE VASTUVÕTT

2021/22 õppeaastaks

IKKA PALJU ÕNNE, JÕUDU JA
TARMU EDASPIDISEKS!
Seebiorklubi Mõttelõng
nimel Vilve Tombach
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Svetlana Iljašenko
Alide Kalda
Helga Šadeiko
Toini Kereme
Marve Morgen
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Ootame õppima normintellektiga liikumis(keha)puudega isikud,
kes on omandanud põhi- või keskhariduse. Õppimine on tasuta ja
kestab 2,5 aastat. Kool kindlustab õpilased vastavalt vajadusele
arvutite ja tarkvaraprogrammidega kogu õppetöö vältel. Parimatele
makstakse õppetoetust. Õppetöö toimub üheksa kuu vältel e-õppe
vormis. Kord kuus kogunetakse üheks päevaks kontaktõppeks.
Kompenseeritakse transpordikulu. Peale üheksakuulist teooriõpet
asuvad õpilased kaugtöö vormis praktikale 17 kuuks ettevõtete
juurde.

AVALDUSTE vastuvõtt 01.05. – 15.08.2021.
Avalduse saate esitada kooli koduleheküljel: saksatk.ee
või esitada otse ka Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojale
meili teel (parnukoda@gmail.com) – Toomas Mihkelson
Peale avalduse esitamist ootame Teid või teie esindajat kooli, et teha
koopiad dokumentidest (ID kaart või pass, haridusdokumendid, nimemuutuse korral ka vastav tõend, arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise kohta). Vajalik on saata motivatsioonikiri teemal
„Miks tahan seda eriala õppida“ saata e-maili aadressile dts@saksatk.ee
VESTLUS toimub vahemikus 16.08 – 19.08 veebi teel ZOOM keskkonnas.
Täpne kuupäev ja kellaaeg selgub dokumentide esitamisel.
Lisainfo tel 442 0480.

Edvard Floren
21.02.2021
Säde Seljamäe
21.03.2021
Marta- Hermiine Ismael 28.03.2021
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Õnne vanematele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele!

Urmas Lindlo Pajusti klubi ukse ees.
Foto: R. Lepp

Palju õnne!

KES EI SOOVI, ET TEDA AJALEHES ÕNNITLETAKSE, ANDKE
SELLEST TEADA VALLAVALITSUSSE TELEFONIL 325 8665.

Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine. Arvuti abil õpitakse looma graafilisi elemente ekraanidele
ja veebilahendustele. Lõpetajad saavad rakendust organisatsioonide
brändi ja imago loomisel.

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...

Tiiu Tamm
Sven Prees
Maire Tamm
Leo Sarnet
Peeter Kuivjõgi
Imbi Vellema
Maie Mikenberg
Karin Pärnasalu

Õppetöö algus: 1. september 2021

Hilma Perednja

23.11.1939 – 25.03.2021

KUJUNDAJA
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MÄLESTAME LAHKUNUID

AADO TÕEVERE

(Erasmus+ projekti ja meie riiklikul toel)

Maikuu
sünnipäevalapsed

TOIMETAJA RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
VÄLJAANDJA
VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald

Tel: 325 8650
e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075

KÜLJENDUS AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS

Kaastöid ootame iga
kuu 3. kuupäevaks.

