Koduvalla Sõnumid
TASUTA

Vinni valla infoleht

Pajusti huumori- ja
satiiritrupp kaitses Väätsal
edukalt oma tiitlit

www.vinnivald.ee

Vinni vald korraldab avaliku
konkursi haridusfondi
preemiatele
Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
Vinni valla haridusfondi
preemiatele, millele saavad
kandideerida Vinni valla
munitsipaalkoolis õppivad
õppurid.
Vallavalitsus ootab hiljemalt
5. maiks koolide esitatud
põhjendatud ettepanekuid,
milles on ära toodud andmed
õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses
osalemise jms kohta ning mis
on komisjonile otsuse tegemisel aluseks. Otsuse tegemisel
on esmaseks kriteeriumiks
õpitulemus.

Konkurss toimub kolmes
vanusegrupis: 1.-6.klassi vanusegrupis jagatakse kolm
50 euro suurust preemiat,
7.-9.klassis kaks 100 euro
suurust preemiat ning gümnaasiumiastmes üks 250 euro
suurune preemia.
Vallavalitsus võib fondi
mahu ulatuses teha sobivate
kandidaatide korral preemia
jagamises muutusi.
Vallavalitsus annab haridusfondi preemiad üle vallavanema vastuvõtul vallamajas
24. mail.
Info: Margit Diits
tel 325 8655

Vinni noorrobootikud
esitlesid oma loomingut

Pajusti huumori- ja satiiritrupp: ees juhendaja Ülle Rajamart,
taga: Tõnu Vilu, kes on sel hooajal õpingute tõttu vähe osalenud ning Väätsal esinenud Hellja Borozdina, Jaan Lõõnik ja
Age Uustalu. Hilje Pakkaneni foto.

1. aprillil toimus Eestimaa naljapealinnaks nimetatud Väätsal
taas huumoripäev „Maamees
muigab“. Sedakorda juba 21.
korda, mis teeb üritusest kõige
kauem kestnud järjepideva
huumoriürituse Eestis.
Osavõtjatest üksikesinejate ja huumoriklubide ning
-seltsingute enamik tuli taas
Lõuna-Eestist.
Huumoripäeva väärikas
žürii eesotsas Eesti Huumori
Liidu esimehe ja ajakirja Pilkaja
peatoimetaja Andrus Tammega sai hinnanguid anda 27
etteastele. Nagu ikka: hea nali
on lühike, lööv ja püändikas.
Peapreemia auhinnakarikas
„Parim estraad“ läks taas Pajusti huumori- ja satiiritrupile,
kes pälvis ürituse peaauhinna
Väätsalt juba 10. korda!
Pajustilased igal aastal ei
osale ja ka selle aasta etteaste valmis praktiliselt viimasel minutil. Peaauhinna tõi
muusikaline pantomiimikava
„Mitmenaisepidamine Eestimaa moodi“, mille autoriks ja
lavale seadjaks on trupi juht

Ülle Rajamart. Aktuaalse teema peegeldamiseks kasutati
groteskseid maske, tempokat
muusikat, tantsulist liikumist
ja minimalistlikku lavaatribuutikat. Publik avaldas poolehoidu kaasaplaksutamisega.
Ka teine Pajusti trupi esitatud
lugu „Minu Pitsu proua Loreida“ pani saali laginal naerma ja
tõi trupi kauaaegsele meesnäitlejale Jaan Lõõnikule parima
meesnäitleja tiitli. Poliitilise
nalja eriauhinna pälvis Tõrva
Tilde Tartust.
Pajusti huumoritrupp on
Pajusti klubis naistepäeva
paiku korraldanud ise juba
üle kümne korra maakondlikku huumoripäeva „Aadama
küljeluu“.
Järgmisel aastal toimuvale
üritusele on lubanud esinema
tulla ka Väätsa huumoripäeva
staažikaimad naljategijad Tõrvast ja Tartust.
Pajusti klubi huumoritegijate
eesmärgiks on kohapealset
huumoritegemise traditsiooni
jätkata, elavdada ja propageerida ka noorte seas.
Ülle Rajamart

Laste suvine tööja puhkelaager ootab
kirja panema
Suvine töö- ja puhkelaager
Vinni valla lastele alates 13.
eluaastast toimub ajavahemikul 7.-22. juunini.
Laagripäev kestab kella
8-13-ni.
Laagris tehakse heakorratöid
Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis,
Vinnis, Pajustis ja Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd,
mänge ja lõunasööki. Laagri
lõpus toimub ekskursioon
Avalduse blankett Vinni valla kodulehel www.vinnivald.

ee/hariduse-ja noorsootööalased blanketid, töö-ja puhkelaagri avaldus. Täidetud
avaldusi ootab vallavalitsus
27. maiks e-posti aadressil
uno.muruvee@vinnivald.ee
või paberkandjal Vinni vallavalitsuse aadressil Tartu mnt
2 Pajusti 46603.
Kontaktisik: Uno Muruvee
noorsoo- ja sporditöö
spetsialist
tel. 5273874; 3258664
uno.muruvee@vinnivald.ee

Et robootikaga tegelemist
saaks alustada juba maast
madalast, loodi mõned aastad tagasi lisaks ülipopulaarsele FLLle (ehk First Lego
League) ka projekt nooremate
jaoks FLL jr. See on praktiliste
oskuste programm lastele
vanuses 6-9, mille eesmärk
on tekitada ja arendada huvi
teaduse ja ehitamise vastu.
Programmi ülesehitus võimaldab köita noorte laste
uudishimu ja suunata neid
avastama teaduse ja tehnoloogia mõju meid ümbritsevale
maailmale.
Sellest projektist võtavad
aktiivselt osa ka Vinni-Pajusti
gümnaasiumi noored robootikud. Selle aasta poolfinaalis
2.aprillil Tallinnas osales kolm
võistkonda: Vinnikas (Tallinnas esindasid nende projekti
Marleen Erm ja Marta Võrno),
Vinni Jalgpall Ruulib (seda
tiimi esindasid pealinnas Kert
Vennikas, Marten Demjanov
ja Owe Rooger) ja Vinni Robotid 2 (neid esindasid Andrias
Mäeks, Karlis Kütt, Aleksandria Mäeks ja Hanna-Lisete
Pedo). Tegelikult oli kohal veel
ka roboprojekt Vinni Robotid,
aga kuna Tallinnas polnud
ühtki nende tiimi esindajat,
oligi vaatajate ees vaid nende
kodutöö, mitte aga projekti
tutvustus. Selle ürituse mõtteks ongi sõbraliku koostöö

õppimine ja ettevalmistus
järgmiseks vanuseastmeks,
kus algab võistlus, milles
enam mitte igaüks võita ei
saa. Sellel üritusel olid võitjad
kõik, kes kohale tulid ja oma
projekti teistele esitlesid.
Auhinnaks medal, söögi-joogipakk turgutuseks ja tükk
suurest ning uhkest tordist.
Olgu öeldud, et sel aastal
osales FLL JR üritustel üle
maailma umbes 30 000 last 13
maailma riigist, Eesti osales
selles karussellis kolmandat
korda. Eestist oli võistkondi
üle 200, osalejaid ligi 1500 last
koos juhendajatega. Seega
suur ja uhke üritus laste robootika- ja tehnoloogiaalase
motivatsiooni tõstmiseks
ning ettevalmistuseks „päris“
robootikaks ehk tulevasteks
robootikavõistlusteks. Tallinnasse kohaletulnud lapsed
olid aga tublid ja rõõmsad
ning nende optimism nakatav. Ja VPG ning Vinni
Robootikute maskott Vinni
Puhh oli taas kõigi lemmik.
Noorematele robosõpradele
appitulnud „abijuhendaja“
Roberta Jürnale ning kaasatulnud lapsevanematele
samuti suur tänu, sest robootika on ikka kollektiivne
tegevus ja just kambavaimus
peitub jõud.
Kaka Tuu
VPG Meediapesa
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Vallavanema veerg

Vallavanem Rauno Võrno tänavuse kirjandusauhinna laureaadi Mihkel Muti nime kandva plaadiga. Oma kirjaniku
saab järjekorras juba 47. tammepuu.

Kevad annab ka Vinni valla
mail märku aina pikeneva
päeva ja sillerdava lõolauluga põldude kohal. Kuid
igal kevadel annab Vinni
vallas endast märku veel üks
kevadekuulutaja - selleks on
Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna väljaandmine.
Tänavu otsustas kirjandusauhinnažürii anda auhinna kirjanik Mihkel Mutile raamatu
„Eesti ümberlõikaja“ eest.
Kirjanikuga kohtumine ja
auhinna üleandmine toimub
Vinni-Pajusti gümnaasiumis
4. mail, kuhu kõik raamatusõbrad on oodatud.
Traditsiooniliselt avame
kirjaniku auks laureaatide
tammikus ka kirjaniku nime
kandva väärika tammepuu.
Austatud kirjanikule tamme
välja valimas käies jäi silma
üks uhke puu just gümnaasiumisse viiva koolitee ääres,
Andrus Kivirähki ja Jan Kausi
tammede kõrval. On igati
sümboolne, et just kirjanike
tammed tervitavad igal hommikul vaimuvalguse poole
tõttajaid. Eks ole ka Mihkel
Muti raamatud meile otsekui
suunanäitajad, mis jutustavad enamasti eesti asjast ja
meie inimestest kirjanikule
omase irooniaga. Aga ega
ühiskonna valupunkte saagi
sageli muudmoodi teemaks
võtta kui seda läbi huumorija irooniaprisma vaadates. Ka
„Eesti ümberlõikaja“ kujutab
tegelasi ja sündmusi üle võlli irooniaga, samas kedagi
alavääristamata. On ju iga
eestlase jaoks valus küsimus,

mis meist edasi saab, milline
on meie tulevik kiiresti muutuvas Euroopas. Võib-olla
soovib kirjanik meid selle
raamatuga äratada las-minna-tunde unest, et oskaksime
väärtustada rohkem oma kallist Eestit? Igatahes tasub tulla
4. mail Mihkel Mutti kuulama
– on ju kirjanikud inimesed,
kes on inimeste, elu ja meid
ümbritseva keskkonna üle
palju mõtelnud, iga sõna ja
lauset enne raamatuks saamist kaalunud. Kirjanikel on
meile alati midagi ütelda. Ka
siis, kui me tema raamatuid
polegi veel jõudnud lugeda.
Aprillis algas pikk teekond Eesti 100. sünnipäeva
tähistamiseks. Eesti Vabariigi
100. sünnipäev on meie kõigi
pidu ja selle tähistamiseks on
hea võimalus teha kingitusi.
Usun, et meiegi valla inimestel on toredaid ideid, mida
sünnipäevalapsele kinkida.
Teie mõtted on oodatud, võimaluse korral paneb abikäe
külge ka Vinni vald.
Iga sünnipäeva tähistamine
algab esmalt oma kodu kraamimisest. Valla kevadine heakorrakonkurss ootab kauneid
koduaedu ning asutuste ja
ettevõtete ümbrusi märkama
ja esitama. Olen seda meelt,
et iga kodu ümbrus on seda
väärt, et sellest hoolida. Eks
ole kodust hoolimine ju üldse
parim kingitus!
Kaunist kevadet kõigile!
Rauno Võrno
vallavanem

Piltuudis: kuidas me
Stenbocki majas käisime

Vinni-Pajusti raamatukogu ja Kadila naisselts käisid 7. aprillil ekskursioonil Tallinnas Stenbocki majas, teletornis ja botaanikaaias.
Ehkki pealinna oli huvitav kõrgelt kaeda ja troopikataimed ilusad
imetleda, kujunes kõige meeldejäävamaks käik Vabariigi Valitsuse
majja, kus meil õnnestus kohtuda ka peaminister Jüri Ratasega.
Peaministril oli selgi päeval iga minut arvel, kuid ta leidis siiski
aega tulla tere ütlema, vastata meie küsimustele ning teha koos
ühispilti.
Stenbocki majast leidsime ka ühe VPG vilistlase ja peaministri
abina töötava Jane Jaaksoni, kes meile valitsuse maja tutvustas.
Ekskursiooni toetas Vinni vald.

2

Kadila noored kirjutasid
raamatu
Paar aastat tagasi tuli Kadila noortetoa juhatajal Milvil
Tublil mõte kirjutada koos
noortega raamat. „Lapsed ei
taha ju eriti lugeda ja seoses
sellega mõtlesin, kas nende
endi kirjutatud raamat oleks
neile huvitav lugeda,“ rääkis
Milvi Tubli raamatu saamisloost.
Hakati kirjutama. Lapsed
mõtlesid tegelased, Milvi kirjutas esimese peatüki ja lapsed
arendasid teemat edasi. Oma
mõtteid raamatu “Lihapirukad
ehk kuidas jagada koera” valmimiseks jagasid Kaja Karing,
Kadi Karton, Jane Karton,

Melissa Birgitta Karjus, Tsessika Uude ja natuke ka teised.
Vahepeal oli lugu pikalt sahtlis,
aga lõpuks jõudis viimane sõna
ka paberile. „Kirjutamisel lähtusin põhimõttest, et lugu oleks
lapsele hea ja kerge lugeda.
Igasugused ilma- ja maastikukirjeldused jätsime välja.
Lugu koos arutades, lugedes
ja analüüsides ütles üks noor
laps, et oleks pärisraamatud
ka sellised, siis ta juba loeks!
Ma arvan, et see on päris kena
kompliment ja ergutas suuresti
mind lugu lõpule viima.“
Raamatu esitlus toimub 13.
mail Kadila noortetoas.

Merje Siimpere: kui ise käed
külge paneme, siis Tudu ei
hääbu!
Merje Siimpere ütleb, et ta pole patrioot, aga teeb, mis talle
meeldib. Ja seda, mis Merjele Tudus meeldib teha, on päris
palju: ta peab koos oma perega Jaama Trahterit, käib metsa
istutamas, on ürituste eestvedajaks ja tubli pereema. Ja usub
Tudusse.

Kaitsevägi korraldab taas
õppuse Kevadtorm

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 8.–26. maini peamiselt
Põhja- ning Kirde-Eestis taas
õppuse Kevadtorm, millest
võtab osa pea 9000 inimest.
Kolm nädalat vältava õppuse
eesmärk on ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine
enne reservi arvamist ja koostegevuse harjutamine liitlastega.
Lisaks Eesti kaitseväelastele
ja kaitseliitlastele võtavad Kevadtormist osa liitlassõdurid
erinevatest riikidest, seal hulgas Ameerika Ühendriikidest,
Kanadast, Ühendkuningriigist,
Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Hollandist, Belgiast, Poolast,
Soomest, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Georgiast
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema major Viljar
Kure sõnul ei ole võimalik nii
suuri õppusi korraldada vaid
Eesti riigile kuuluval maa-alal
ja kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomanduses olevaid alasid.
„Loodame kõikide mõistvale
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles major
Kurg. „Lubades kaitseväelastel omal maal Eesti kaitsmist
harjutada, saavad kõik anda
oma panuse riigikaitsesse ning
seeläbi tugevdada meie riigi
julgeolekut.“
Major Kurg lisas, et õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskond püüab kooskõlastada
kõigi maaomanikega nende maa
kasutamise enne õppust, kuid
see võib olla mõnikord keeruline
ning ka sellistel juhtudel palub
kaitsevägi kohalikelt mõistvat
suhtumist.
Õppus Kevadtorm hõlmab
sel aastal Harju, Järva ning Lääne- ja Ida-Viru maakondi ning
peamiselt leiab aset Kuusalu,
Anija, Aegviidu, Tapa, Kadrina,
Tamsalu, Väike-Maarja, Vinni,
Rägavere, Sõmeru, Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, Sonda,
Tudulinna, Avinurme, Mäetaguse ja Iisaku valdades.
Et kaitseväe väeosad asuvad
üle Eesti ja õppuse põhiosa koondub Põhja- ning Kirde-Eestisse,
siis kaasneb õppusega kaitseväe
sõidukite kolonnide liikumine.
Seoses õppelahingute ja kolon-

nide liikumisega võivad teedel
olla ajutised liikluspiirangud.
Kaitsevägi palub kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla õppuse ajal
tavapärasest tähelepanelikum
ning jälgida liikluskorraldust.
Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Kevadtorm osalevatel
kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni
suurekaliibriliste haubitsateni.
Õppelahingutes kasutavad nad
vaid imitatsioonivahendeid
(paukpadruneid ja lõhkepakette).
Sellega seoses panevad õppuse
korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt
eseme, mille puhul tekib kahtlus,
et tegu võib olla ohtliku esemega
(näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis
kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja
teavitada sellest kaitseväelasi või
helistada telefonil 112. Ühtlasi
võib õppusel kasutavate imitatsiooni- ja lennuvahendite kasutamine tekitada müra, mistõttu
palub kaitsevägi õppelahingute
piirkonnas hoida mürapelglikud
koduloomad siseruumides.
Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad
tekkida kaitseväe manöövrite ja
harjutuste raames. Kui õnnetu
juhuse tõttu saab õppuse käigus
kannatada kellegi eraomand –
auto, tee, põld, mets, aed vms,
siis palub kaitsevägi viivitamatult fikseerida vahejuhtum
ning võtta ühendust õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse.
Õppuse korraldajad paluvad
inimestel, kelle vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida
ka kahju tekitaja (auto number,
väeosa nimetus või kaitseväelase nimi) ning edastada see info
tsiviil-sõjalise koostöö inimestele
telefoni 717 1931 või e-posti kevadtorm@mil.ee teel.
Leitnant Eero Salmann
Kaitseväe Peastaap
strateegilise
kommunikatsiooni osakond

Vinni tehnikapäev
tuleb juba 13. mail

VPG õpetajad troikade sõidul mullusel tehnikapäeval: ees
Jaan Nõmmik, taga Tiit Transtok, neid lükkab Marianne
Lepler. Hilje Pakkaneni foto

Jaama Trahter 20-aastane
Tänavu 20-aastaseks saavat
tuntud Tudu söögikohta on
Merje pidanud 11 aastat. Tudu
Trahter on omamoodi ime –
Tudust kaks korda suuremas ja
küllalt tiheda liiklusega tee äärses Pajustis pole näiteks ühtegi
söögikohta. „Kui trahteri enda
„kaela“ peale võtsime, oli suur
mure, kuidas masu üle elada.
Kerge polnud siis kellelgi: kohalikud ettevõtjad koondasid töötajate ridu, mis tähendas kohe
ka trahterile vähem sööjaid,“
meenutab Merje. Masu ajal käis
trahteris teinekord päevas vaid
kolm inimest söömas. Praegu
käib talvisel ajal kümme korda
rohkem, soojemal ajal veelgi
enam.
Kui trahter hakkas cateringi-teenust pakkuma, hakkas elu
jälle paremini minema. Jaama
Trahteris peavad inimesed
oma tähtpäevi. Merje sõnul sai
ta oma suurima tänu kord ühe
poisi käest, kes kiitis, et pole
kunagi oma elus varem nii
maitsvat sealiha saanud. Trahteris ongi kõige minevam toit
traditsiooniline sealihapraad.
„Meil on ülihea kollektiiv,
kellele ma võin iga kell kindel
olla,“ rõõmustab Merje trahteri
neljaliikmelise töötajaskonna
üle. Lisandunud on uus teenus
– supiringid lõuna asutustele,
ettevõtetele. Nüüd, kus Merje
asemel teeb rohkem süüa tema
noorem tütar Merili, on tal
vabamad käed klientide otsimisega tegeleda.
Merje organiseeris varem
trahteris laatu, kus müümise
kõrval pakkusid rahvale tantsu,
laulu ja pillimängu Tudu isetegevuslased ja kooliõpilased.
Aastaid korraldati populaarseid
trahteri jaaniõhtuid. Viimati üle
aastate mullu.
Maal elades peab olema
mitmekülgne
Kõik oskused ja ametid on
Merje ellu toonud elu ise. Teisalt
otsib ta ka ise uusi võimalusi,
sest pikalt üht ja sama asja tehes
tekib viimaks tüdimus.
Kevadeti võtab Merje koos
Tudu naiste ja poistega aga
suuna raiesmikule metsa istutama. Tänavu istutab RMK 21
miljonit uut puukest, sellesse
annavad oma osa ka Merje
metsaistutajad.
Metsanduse poolega tegeleb
Merje abikaasa Rein Olesk,
Merje tegeleb toitlustuse, ürituste ja paberimajandusega.
Oli aeg, mil RMK eelistas metsatöölistena kasutada füüsiliselt
isikust ettevõtjaid. Metsamehed
hakkasidki FIE-deks ja oli vaja,
et keegi aitaks neil raamatupidamist teha. Nii tuli Merje ellu
raamatupidamine.

Metsakonda asjaajajaks sai ta
tänu arvutioskusele. 90-ndate
algul oli arvuti käsitsemisoskus
kõva sõna. Merje oli tol ajal kodune ja et neil oli kodus arvuti,
siis seda näppides ta arvutit
tundma õppiski.
Enne töötamist metsakonnas
õmbes Merje Tudu õmbluses
koos teiste naistega metsameestele tööriideid. Kuigi tubane töö,
oli seegi päris raske – paksu ja
tiheda riide vahele käis veel
klaasriie ja vill ning selliseid
pakse ja kangeid riidetükke andis õmblusmasina alt läbi tirida.
Tudus on palju head
Siin on kõik olemas. „Lasteaed
on ülihea - pole liiga suur ja lastel on alati kellegagi mängida,
toidud on head,“ loetleb Merje
lasteaia plusse.
Suurt heameelt tunneb Merje
aleviku vahel oleva kõnnitee
üle. Rannapungerja maantee
tõsteti kõrgemasse kategooriasse, mis igapäevaelus tähendab
sagedasemat lumelükkamist
talvel ja valgeid triipe tee servas.
Need, kes Tudusse on sõitnud
pimedas, udus või vastu päikest, teavad, millest jutt.
Tudust pole kaugel ka Rakveres tööl käia. Inimene harjub
kõigega. Ka seda vahet sõites.
Merje soovib, et rahvamaja
võiks uuesti käima saada. Et
lastel oleks väljaspool lasteaia
ala ka üks mänguväljak. Et
laste ja noorte tarvis tegutseks
liikumis-, aeroobika- vms ring.
Tudu rahva kõige suurem
pidu on aastavahetuse pidu,
milleks valmistutakse pikalt:
kogutakse raha, tellitakse vägev ansambel ja pannakse ise
käed külge, et aga uhke pidu
saaks. Tudu jaanituli on teine
Tudu suur pidu - see on nagu
klassikokkutulek, mil siin koolis
käinud tulevad koju käima. Kolmas, spordipidu, on muidugi
Tudu triatlon. „Kui ise käed külge paneme, siis Tudu ei hääbu!“
on Merje veendunud.
Kange saare naine
Pilt Merjest oleks poolik ilma
pere, laste ja lastelasteta. Neli
last ja kaks lapselast – tehke järele! „Mul on mehega vedanud –
me Reinuga hästi tasakaalustame teineteist. Mina satun uutest
ajadest hoogu, Rein tahab enne
kaaluda-mõtelda, kui otsuse
teeb,“ räägib Merje.
Sünnilt saarlane Merje sattus
mandrile Rakvere Pedagoogikakoolis õppides, siin kohtas
ta oma tulevast, põlist Tudu
noormeest Reinu ja nii oligi
saatus otsustatud. Tudus, mis
on samuti omamoodi saar kesk
Alutaguse laasi, jäävadki ellu
saare kangusega karastatud.
Hilje Pakkanen

13. mail toimub Vinni-Pajusti
gümnaasiumis ja selle ümbruses jälle kord tehnikapäev
- noortele mõeldud tehnika-alaseid tegevusi propageeriv üritus, mis kasvanud välja omaaegsest võrrisõiduvõistlusest
Vinni Punn.
Erinevatel aastatel on tegeldud
sõidetud „troikadega“ (iseehitatud kolmerattaliste sõidukitega), ehitatud „seebikarpe“,
võisteldud droonilennunduses,
automudelismis, tulistatud elektroonilises lasketiirus, tutvutud
robotitarkustega, mängitud
jalgpalli elektroonilisse vutiväravasse...
Tänavune Vinni tehnikapäev on üles ehitatud „kolmele
vaalale“. Esimene neist on juba
kolmandat aastat toimuv robootikavõistlus ESPITSJOON,
kuhu sarnaselt varasematele
aastatele oodatakse lisaks oma
roboringi tiimidele võistkondi
üle Eesti. Kes karupoeg Puhhi
ja tema sõprade seiklustest raamatut lugenud, saab ka aru, kust
võistluse nimi pärineb. Vinni Espitsjoon on võistlus autonoomsetele robotitele, mille ülesanne
on läbida takistusrada. Võistlus
on mõeldud kooliõpilastele,
kelle ülesandeks võistluspäeval
on kiirelt ja täpselt tegeleda
programmeerimisega, et nende
robot jõuaks võistluskatselt finišisse. Võistlusest ootame osa
võtma kõiki robootikuid, kellel
LEGO EV3 või NXT robot ning
baasteadmised nende liikuma
panemiseks. Registreerimine
võistusele toimub kuni 1. maini
2017 MTÜ Vinni Punn kodulehe kaudu www.vinnipunn.
ee. Kel robootikast seni suurt
aimu pole, on oodatud vaatama,
milleks kõigeks robotid ja nende
programmeerijad võimelised on.
Teine valdkond tehnikapäeval
on RC ehk automudelism. Raadio teel juhitavate automudelitega võistukihutamine on Euroopas ülipopulaarne huvitegevus,
millega nüüd on “nakatunud”
ka Baltimaad. See on hobi, mis
võib nakatada inimesi vanusest
hoolimata - üheskoos ehitavad,
remondivad ja kihutavad võistu
nii lapsed kui nende vanemad.
Ja kui seni on automudelism
olnud sageli vaid nn “kitsa ringi
huviala“- ühest küljest on võistlusteks sobivad profimudelid
ikkagi suhteliselt kallid, samas
tundub paljudele võhikutele, et
tegemist on laste mänguasjapoes

pakutavate puldileludega, mis
igas kodus olemas ja millega
igaüks toapõrandal ringi tuigerdada oskab - siis RC-võistluse
ülesanne ongi nii lastele kui
nende vanematele tõestada, et
siin on tegemist millegi sootuks
enamaga. VPG keldrikorrusel on
olemas väike võistlusrada, kus
13. mail võimalik proovida uue,
spetsiaalselt alustavatele mudelihuvilistele mõeldud võistlusklassi La Trax autosid. La Trax autod
on suhteliselt „pommikindlad“
autod, millel erinevalt lelupoodides pakutavatest on praktiliselt
kõik varuosad saadaval ja vahetatavad. Kui sel aastal on juhtivad
Eesti mudeliklubid korraldanud
neile autodele nn testvõistlusi,
siis järgmisel hooajal korraldatakse selles automudeliklassis
juba üleeestilisi meistrivõistlusi.
Nii et see on ideaalne algus neile,
kes tahavad selle alaga tegemist
teha. Võistlustele registreerimine
13. mail kell 10.00-10.30 VPGs
kohapeal, kell 10.30 algavad
kvalifikatsioonisõidud, parimad
ajad saanud võistlejad pääsevad
edasi kell 13 algavatele finaalsõitudele. Oma autot olema ei pea,
auto saab laenutada kohapeal.
Kolmandaks, et tehnikapäeva
olulisim roll on ikka eri põlvkondade tehnikahuviliste ühendamine, siis toimub pere- või
sõpruskondade vaheline võistlus
KAKS-ÜHES, mis ühendab
endas nii inseneri- kui võidusõiduoskusi: LEGOlaadsest klotsihunnikust tuleb instruktsiooni
abil kokku panna raadio teel
juhitav auto ja sellega siis etteantud teekond läbida. Võistkond
koosneb kuni neljast liikmest
ja kuna konstruktorite arv on
piiratud, on kindlasti vajalik
eelregistreerimine hiljemalt 1.
maiks. Hilisem registreerimine
võimalik vaid otsesel kokkuleppel korraldajaga. Registreeruda
ja registreerunud võistkondi saab
näha MTÜ Vinni Punn kodulehel
www.vinnipunn.ee.
Kui ilmataat vähegi lubab,
näeme kooli ümbruses keskpäeva paiku ka muid raadio teel
juhitavaid masinaid - olgu siis
maal või õhus.
Tehnikapäev algab kell 10 ning
lõpeb piduliku autasustamise ja
loteriiga orienteeruvalt kell 17.
Võistlejatele meened, lõunasöök ja parimatele uhked
auhinnad.
Ole kohal, kes teab, ehk nakatab mõni hobipisik ka Sind!
Mart Pitsner

VINNI TEHNIKAPÄEV 2017

Vinni-Pajusti gümnaasiumis 13.mail kell 10-17
Registreeru:
- robootikavõistlusele kuni 1.maini www.vinnipunn.ee,
- automudelismi võistlusele kl 10.00-10.30 kohapeal,
- KAKS-ÜHES perekondlikule konstruktori kokkupaneku
võistlusele kuni 1.maini www.vinnipunn.ee.
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45 aastaga on Pajusti lasteaia lõpetanud
Vinni-Pajusti gümnaasiumi täis tõrutõnne

Vaimurikas Viru-Jaagupi
kihelkondlik pärimuspäev

Toomepuude õitsemise ajal, 1972. aasta 10. mail avas Ed. Vilde
nim. kolhoos Pajusti lasteaia. Enam ei pidanud Pajusti inimesed
oma lapsi Kadilasse saatma, vaid said oma lapsed jätta kodulähedasse lasteaeda.
Pajusti lasteaia on lõpetanud 774 last ehk sama palju, kui palju
pidi hakkama koolis käima teisel pool tammikut Vinni-Pajusti
gümnaasiumis õpilasi.

Lapsi oli lasteaia ühes sõime- ja kahes aiarühmas avamisajal kokku
72, töötajaid 18. Personal avamispäeval: vasakult I rida: Valve

Vilu, Pärja Kangur, Toini Kereme, Maie Kongi, Reine Mäekivi,
Regina Seppik, Ene-Heleene Vaabla, Luule Jakobson. II rida:
Silvia Hürri, Luule Renel, Elna Kard, Linda Triebstok, Valli
Reimann, Milvi Reinumäe, Valli Raidma, Valve Väli, Evi Kareva,
Ella Rannamägi. Fotod:Pajusti lasteaia kroonika
Kolhoosi esimees Erich Erilt avab puhkpillimuusika saatel
Pajusti lastepäevakodu.

Kui lasteaed asendas kodu
Lasteaed oli avatud 12 tundi:
hommikul seitsmest õhtul seitsmeni. Avati ka ööpäevarühm,
kuhu lapsed tulid esmaspäevahommikul ja läksid koju reedel
õhtul. Laste und valvas öökasvataja. Tagantjärele on ööpäevarühmad saanud palju kriitikat.
Kuid toona tuli majanditöötajatel
teha hirmpikki tööpäevi - kui
palju näiteks lüpsja oma laste järele vaadata sai ja jõudiski. Levis
irooniline ütlus, et lüpsja võiks
lehma kõrvale ketti panna, siis
on ta kohe hea käe pärast võtta.
Ja üldse olnuks hea, kui lapsed
käinuksid seni lasteaiasias, kui
neil habemed ette kasvaksid.
Ööpäevarühm suleti 1985. aastal.
Algusaegadel oli lasteaeda
pidevalt järjekord.
Kohe samal kevadel lõpetas lasteaia 1. lend 12 lapsega. Tänaseks
on neist saanud juba 52-aastased
naised-mehed, kellest paljud juba
ise vananemad-vanaisad.
Kus lapsed olid enne lasteaeda?
Kes kus. Maie Kongi meenutab
aega, mil ta juhendas Pajusti
klubis lasteringe. Lapsi käis neis
kolmkümne ringis, laste huvi
midagi teha oli suur.
Kuldaväärt kollektiiv
Lasteaeda juhatama kutsuti Maie
Kongi, kes enda sõnul ei teadnud
sel ajal lasteaiast midagi, kuid
käis end täiendamas kaheaastasel
kursusel, millele järgnes 32-aastane praktika.
Maie Kongi kiidab omaaegset
lasteaia kollektiivi, mis oli viit
plussi väärt. Heas kollektiivis
töötamise järel on ikka hea oma
endiste kolleegidega kokku saada. Enamasti Rannamäe Ella
organiseerimisel saadakse igal
aastal Robi pubis kokku ja juttu
jätkub siis kauaks.
Lasteaednike
palgad rubla ajal
Lasteaia kroonikast võib lugeda,
et Pajusti lasteaia kasvataja ja

õde-kasvataja sai 1972.a palka
87.50 rubla, enamasti kõrgema
või eriharidusega muusiku palk
oli vaid 56.25, sanitar-lapsehoidjal 52.25, rühmatädil 70 rubla.
Lasteaednike palku tõsteti 1975.
aastal - majandusjuhataja hakkas
saama 85, kokk 98.75, muusikakasvataja 115 (kõrgem haridus),
juhataja 120, medõde 80, õde-kasvataja (med. haridusega) 85,
koristaja 75 rubla. Sellele lisandus
väike summa staaži eest: näiteks
Maie Kongi sai 25-aastase pedagoogilise staaži eest 10 rubla 120
rubla suurusele palgale juurde.
Ise kasvatati aiavili,
ise see ka ära söödi
Lasteaias said lapsed ja tädid teha
tööd ka oma peenramaal: kaevati,
külvati, rohiti ja loomulikult ka
söödi saadud saaki. Lasteaed sai
majandist kõik tarviliku puidust
meisterdamiseks.
Piiramatult võis nõukajal osta
mänguasju, kui neid vaid poest
saada olnuks.
Onu Kalmer ja Johannes
Käbin ja teised
Lasteaia esimest sünnipäeva
tähistati vägagi meeldejäävalt,
koos ülipopulaarse lastesaate
Entel-Tentel saatejuhi Kalmer
Tennosaarega, kellega koos lauldi
sama saate lastelaule.
Kõrgeid külalisi käis lasteaias
sageli. Üks neist, EKP Keskkomitee I sekretär Johannes Käbin
külastas lasteaeda 1979.a kevadel
ja istutas lasteaia õuele tammepuu. See puu kuivas hiljem ära.
Kõrgete ja kaugete külaliste jaoks
pidid lapsed olema ikka kenasti
pidulikult (rahva)riides, ootama
kannatlikult närtsima kippuvad
lilled peos, et neid tähtsatele
tegelastele üle anda.
Lasteaednikud põllule
1980. aasta läks lasteaia ajalukku
kolhoosi otsusega, mis kohustas
lasteaia töötajaid töötama igal

Pajusti lasteaia 15.sünnipäev 2003.a: personali on õnnitlema
tulnud Arvi Toome, Leo Sarnet, Vello Tafenau.

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Lille 8 Rakvere) toimub 3. mail ja 7. juunil kella 9.00-st. Vajalik eelregistreerimine
SA Õ� igusteenuste Büroo tel: 601 5122 või 53 850 005. Vajadusel
võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

kevadel ja sügisel kaks päeva
põllutöödel. Lasteaia juhataja
pidi kindlustama põllutööde ajal
lasteaia lahtioleku veel kaks tundi
pärast kolhoosi tööaja lõppu.
Üks noist töödest oli hambaharjaga kartulite puhastamine
ja nende ükshaaval paberisse
mähkimine Kuubasse saatmiseks,
nagu oleme näinud poes apelsine
müügil.
1982.a, lasteaia kümnenda
sünnipäeva puhul oli lasteaed
külaliseks kutsunud nukuteatri
peanäitejuhi Ferdinand Veikese
koos Buratino ja teiste nukkudega.
Aastatel 1983-1993 käis igal
aastal lasteaias 73-62 last. Laste
arv vähenes 1991.a, kui lasteaias
käis ainult 43 last. Personal püsis
muutumatuna.
1986.a läks lasteaiast kooli koguni kaks rühma: nii 7- kui 6-aastased – vastavalt koolikohustusliku
vanuse langetamise tõttu Eestis.
Suur lasteaia lõpupidu toimus
naabermajas Pajusti klubis, kus
käiakse praegugi suuremaid
üritusi pidamas.

jadeks.
Uued tuuled lasteaianduses
Vanema õpetaja Ülle Jakobsoni meenutuste järgi toimusid
suuremad muudatused lasteaia
töö planeerimisel peale 1999.a
uueneva alushariduse kursuste
lõpetamist Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Pärast tutvumist
Viimsi lasteaias Piilupesa kasutatava looovusel põhineva Reggio
Emilia pedagoogikaga prooviti
uut metoodikat rakendada ka
oma lasteaias. Hakati tasapisi
kasutama üldõppe põhimõtteid,
tehti edusamme meeskonnatöös,
tõusis õpetajate enseteadvus,
sooviti näha oma töös paremaid
tulemusi. Selle pedagoogikaga
saavad tegutseda loovad, enda
tööd hästi tundvad, ümbritsevast
elust huvitatud ja edumeelsed
õpetajad, kellele on tähtis laste
igakülgne areng. Suur tähtsus
on lastevanemate kaasamisel,
nende teadlikkuse tõstmisel.
Kõik kollektiivi liikmed hakkasid
vastutama laste eest, see eeldas head meeskonnatööd. Viidi
läbi mitmeid pikajalisi projekte:

Pajusti lasteaia nõidade päev 30. aprillil 2015.Foto: Hilje Pakkanen

Oma saal ja talveaed
Pajusti lasteaed on ehitatud
tüüprojekti järgi, milles eraldi
saali suuremate ürituste läbiviimiseks ette ei nähtud. Saalina
kasutatakse tänini läbikäidavat
keskmise rühma ruumi. Kunagisel kolhoosiesimehel Arvi
Toomel olid vägevad projektid-plaanid lasteaia laienduse
tarvis, kus oli ette nähtud isegi
talveaed. Laiendamine jäigi
plaaniks paberil, enne jõudis riigikord muutuda ja koos sellega
kahanes ka laste arv.
Elust Vinni valla all
Pärast kolhoos likvideerimist
1992.a läks lasteaed Vinni valla
haldusalasse, kus ta tegutseb
tänini. Lastepäevakodust sai
lasteaed Tõrutõnn.
Krooniajal sai kasvataja palka
1993.a 924, 1994.a 1316 ja 1995.a
1650 krooni. Palga juures arvestati erialast haridust ja maavalitsuse haridusosakonna ateteerimiskomisjoni otsust. Näiteks
vanemkasvataja ametijärguga
kasvataja palk oli 1995.a 2412
krooni. Suuremad palgamuudatused toimusid 1998.aastani.
1999.a hakati koolieelse lasteasutuse seaduse järgi lasteaia
kasvatajaid nimetama õpeta-

„Esivanemate tähtpäevad“, kus
õpiti tundma vanu kombeid,
„Aastaaegade vaheldumine koduümbruse looduses“, „Raamatuaasta“ projektis valmistati ise
oma raamat.
Palju käidud, palju tehtud
Lasteaed on käinud väljasõitudel
Rutjal mere ääres ja külas piirivalvuritel. On tehtud tutvust
kaladega Aravuse kalakasvatuses
ja hobustega Koeravere hobusetallis. Koos lastevanematega
meisterdatud linnumaju, käidud
jõulumaal, otsitud Otti, mängitud
tammikus nõidade pidu, esinetud valla suvepäevadel jpm.
Millest unistab Pajusti
lasteaed?
Lasteaias käib praegu 50 last
ja töötab 16 inimest. Lasteaia
suurimaks sooviks on, et lapsi
oleks rohkem. Üks vemmalvärss
lasteaia kroonikast: Vilde meestele
üks palve - et meil ikka oleks tööd.
Tõstke iivet suvel, talvel, mõelge
sellest päeval, ööl...!
Teine soov on lasteaial varjualuse järele, kus saaksid lapsed õues
olla ka kehvema ilmaga.
Palju õnne, Pajusti tõrutõnnid!
Nopped kroonikast ja elust
kogus Hilje Pakkanen

24. märtsil toimus Vinni valla Viru-Jaagupi endises koolimajas
Viru-Jaagupi kihelkondlik pärimuspäev, millega tähistati ühtlasi ka Viru-Jaagupi raamatukogu 100. aastapäeva. Vallavalitsuse
õnnitlused edastab sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

Virumaa rahvariideid tutvustanud Kersti Loite sõnul on Viru-Jaagupi
rahvariiete valik on rikkalik, eriti seelikute valik, mis ulatub kitsast mustast
seelikust erisuguste triibustike ja ruudustikeni. Üks kolmest Virumaalt
säilinud kolmest särgist on pärit Viru-Jaagupist.
Oonurmes elav rahvarõivaste valmistaja Kaili Maasikmäe sõnul võiksid
rahvariiete tellijad valida ka teisi variante, kui neid, mis leidub raamatutes,
et ei läheks väga vormirõivaks kätte. Rahvariiete valmistamine tuli Kaili
ellu Oonurme koori kaudu, kui ta oma mehele pidi rahvariided õmblema.
Seejärel tahtsid teisedki ja sealt see algas.
SA Virumaa Muuseumid
teadur Uno Trumm rääkis
Kehala vasallist, Rakvere kivilinnuse rajajast ja
Virumaa asevalitsejast
Dietrich von Kyvelist. See
13.saj. Virumaa jaoks väga
olulist rolli mängunud
mees saabus Virumaale
aastal 1226 ja sai peagi
üheks rikkamaks maaomanikuks Virumaal peale
Taani kuningat. Ta käis
Rooma paavsti juures
Vadjamaa ristisõda ette
valmistamas ning juhtis
aastal 1256 ristiretke Vadjamaale. Ja veel muudki
põnevat oli Uno Trummil
Kyvelist rääkida, ehkki
mehest endast on tänaseks
väga vähe teada.

Folklorist Mall Hiiemäe tundis heameelt, et raamatukogu juubelit just
koos pärimuspäevana tähistatakse, sest raamatukoguhoidja on maa sool,
nemad kannavad edasi folkloori. Mall Hiiemäe endelindude raamat sündis
tema aastakümnete pikkusest huvist lindude vastu.Mall Hiiemäe jaoks on
tõelised uudised need, kus räägitakse, kui mingi lind on kusagile jõudnud.
Pärimuspäeval said kuulajad Taali mesila meisnike Aili ja Tõnu Taali
ettekande põhjal ka aimu ennemuistsest metsmesindusest. Mesinduse
ajalugu on põnev ja vääriks, nagu teisedki sel päeval kuuldud teemad, lausa
eraldi lugu.
Hilje Pakkaneni tekst ja fotod
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Koolides ja lasteaedades
2. mail Vinni-Pajusti gümnaasiumi (VPG) 2.-8.klassi õpilaste heakorrapäev.
2. mail 8.30-12.40 projektipäev „Tervist, tervis!“ Roela koolis.
2. mail kell 13 koolitaja Kärt Käeseli koolitus “Käitumisraskustega
laps“ Roela koolimajas.
3. mail kell 17 klasside ettevalmistatud filmide vaatamise galaõhtu
Roela koolis.
4. mail Roela kooli 1.-3.klass väljasõidul Ahhaa keskuses ja põllumajandusmuuseumis.
4. mail kell 13.30 E.Vilde nim. kirjandusauhinna üleandmine ja
kohtumine kirjanik Mihkel Mutiga VPG-s.
5. mail Kulina lasteaed külas perek. Vaino lambakasvatuses.
5. mail kell 11 Tudu kool Tallinna loomaaias.
9. mail kell 9-12 lahtiste uste päev Pajusti lasteaias.
9. mail kell 10.30 Vinn lasteaia Jänkupere, Mõmmid ja Oravapere
rühmad Rakvere teatris.
9. mail Kulina lasteaia Mesimummu rühma lapsed esinevad Viru-Jaagupi eakate klubis Elutark.
10. mail valla koolide 9. klassid õpiprojektis “Minu riik”.
10. mail kell 13 tuleohutuskoolitus Vinni lasteaias.
10. mail kell 16 Pajusti lasteaia 45. aastapäeva, kevade tervituse ja
emadepäeva pidu Pajusti klubis.
11.-13. mail Roela kooli 8.-9.klass ekskursioonil Palangasse.
11. mail Kulina lasteaed Laekvere rahvamajas etendusel „Saabastega kass“.
11. mail õpilased heategevuslikul teatejooksul Rakveres.
11. mail kell 18 emadepäevapidu Tudu koolimajas.
11. mail kell 18 emadepäeva kontsert, kunsti- ja käsitöönäitus
VPG-s.
12. mail kell 10.40 „Tagasi kooli“ ja Euroopa nädala raames VPG
9. klasside kohtumine Vabariigi Presidendi õigusnõuniku Paloma
Krõõt Tupay’ga.
12. mail kell 16.30 emadepäevapidu Kulina lasteaias.
13. mail kell 10-17 tehnikapäev VPG-s ja kooli ümbruses.
15. mail kell 10.55 lasteteater Sõber etendus „Kaks sõpra maal“ VPG
1.-3. klassile, pilet 2 eurot.
15. mail kell 17 Pajusti lasteaia Mesimummude rühma emadepäeva
tähistamine ja rühmakoosolek.
15. mail emadepäeva tähistamine Roela koolis.
19. mail kell 16 Vinni lasteaia laulu- ja tantsupidu “Meie jääme ka!“
lasteaia õuealal.
22.-26. mail liiklusnädal (liikluslinnaku avamine, liiklusvankri
üleandmine) Roela koolis.
22.-26. mail Vinni lasteaia spordinädal.
22. mail kell 10 Tudu lasteaia piknik kodukülas.
23. mail teemapäev Roela lasteaias.
24. mail kell 9.30 Pajusti lasteaia Mesimummude rühma kevadmatk
ja piknik.
24. mail kell 14 vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele ja
õpetajatele vallamajas.
25. mail kell 17 Pajusti lasteaia Lepatriinude rühma mängupidu
koos vanematega.
25. mail kell 18 lastevanemate tänuõhtu VPG-s.
26. mail 9. klassi lõpukell Roela koolis.
29. mail kell 9.30 Pajusti lasteaia kooliminejate tänukontsert.
30.-31. mail maakondlik “Kaitse end ja aita teist“ laager 6. klassidele.
30. mai-1. juuni riigikaitselaager VPG 10. klassile.
31. mail kell 8.30 Tudu kooli matkapäev Tudu järve äärde.
31. mai kell 9.30 Vinni lasteaia saalis Jänkupere ja Oravapere rühmade tänupidu.
31. mai kell 16 Roela lasteaia lõpupidu.
31. mai kell 18 Kulina lasteaia lõpupidu.
31. mail Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma lõpupidu.

Taotluste vastuvõtt
hajaasustuse programmi
on alanud
Vinni Vallavalitsus võtab valla
hajaasustuses asuvate majapidamiste alaliselt elanikelt vastu taotlusi 30. maini aadressil
Tartu mnt 2 või e-posti aadrtessil vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama
majapidamine, millele toetust
taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2017.
Toetuse abil on võimalik välja
ehitada veevärk ja kanalisat-

sioon, teha korda koduõuest
suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
Rohkem infot EAS-i kodulehel, vallas: Peeter Kalvet, tel
325 8667, 591 98799, e-post:
peeter.kalvet@vinnivald.ee ja
Gustav Saar, tel 325 8660, 504
4116 või e-post: gustav.saar@
vinnivald.ee.

Kasside-koerte marutaudivastane
vaktsineerimine
on kohustuslik ja vajalik
• Marutaud on 99,9% surmav, kuid 100% ennetatav.
• Vaktsineerimine on ainus kaitse marutaudi vastu!
• Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu.
Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
• Ä� ra lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
• Õ� peta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda,
isegi kui nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti
poole.
• Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.

Sündmuste kalender
KADILAS:
7. mail kell 12-16 Kaunis Kadila - talgud küla heakorra parandamiseks, lipuvarda remontimiseks, seltsimaja ümbruse
korrastamiseks. Kaasa: kindad, reha, labidas, käru (võimalusel).
Pakutakse talgusuppi ja teed. Talgujuht Kaili Kõrgesaar, tel
5397 4443.
13. mail kell 18 emadepäeva tähistamine noortekeskuses laste
näitemängudega “Unenägu” ja “Kõik laste heaks” ning omaloomingulise raamatu esitlus. Info Milvi Tubli, tel 5567 2658
MÕDRIKUS:
3. juunil Sõmeru lauluseltsi “Külast külla” hooaja lõpupidu.
Info: Küllike Pajula, tel 5691 7379.
PAJUSTIS:
10. mail kell 16 Pajusti lasteaia 45. aastapäeva pidu Pajusti
klubis.
16. mail kell 13 seeniorklubi Mõttelõng tähistab emadepäeva
ja kuu sünnipäevi Pajusti klubis. Info tel 325 7401
ROELAS:
13. mail kell 10 Roela kevadlaat. Info MTÜ Roela Kodukant,tel
5635 6203.
11. juunil kell 13 maakondlik eakate pidupäev “Mina ka”
Roela lauluväljakul.
VETIKUL:
6. mail kell 9.30-16 Liiva Talu Teeme Ära talgud - talu ümbruse
korrastamine võsast ja prügist. Talgulistele pakutakse lõuna- ja
õhtusööki, sauna, tantsu. Talgujuht Reimo Moor, tel 5332 2987.
VINNIS:
4. mail kell 13.30 Vilde kirjandusauhinna üleandmine kirjanik
Mihkel Mutile, kohtumine kirjanikuga, kirjaniku tamme
„avamine“ tammikus. Info Hilje Pakkanen, tel 55659396.
13. mail kell 10-17 Vinni tehnikapäev 2017 VPG-s ja selle
ümbruses. Info http://www.vinnipunn.ee.
VIRU-JAAGUPIS:
6. mail kell 11-16 Viru-Jaagupi talgud Viru-Jaagupi vana
koolimaja, bussijaama kui ka sauna ümbruse korrastamiseks.
Kaasa võtta reha, töökindad. Pakutakse talgusuppi, kringlit,
teed. Talgujuht Valentin Kurka, tel 5341 2782.
9. mail kell 13 Elutarga klubi hooaja lõpupidu Viru-Jaagupi
end. koolimajas.
25. mail rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali
kontsert Viru-Jaakobi kirikus. Jälgige reklaame. Info Ainar
Ojasaar, tel 5165236

Vinni päevakeskuses
TEGEVUSED:
Teisipäeviti kell 10 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 11–12 võimlemine staadioni virgutusrajal.
Neljapäeviti kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere ja idamaine
jalgade massaaž Kaire Mäelt. Teenused ettetellimisel: juuksur
tel 53915231, massaaž tel 5258333.
Reedeti, 12. mail ja 2. juunil kell 10.30–12.00 Anu Joonuksi mälutreening, 5., 19. ja 26. mail kell 10.30–12.00 võimlemine Maie
Tamme juhendamisel.
2. ja 31. mail lauluproovid (kuupäevad täpsustamisel).
ÜRITUSED:
19. mail kell 19 Rakvere Teatri etenduse „Astuge edasi“ külastus.
Info tel 3257300.
31. mail hooaja lõpetav kevadpidu.
Päevakeskus avatud T-R 11-16. Info tel 32 57 300, e-posti aadressil
või paevakeskus@vinnivald.ee.

Valla heakorrakonkursile kandidaatide esitamise
tähtaeg on
19. mai!

Info Peeter Kalvet:
peeter.kalvet@vinnivald.ee,
tel 325 8667

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Kaspar Soone		
Ester Johanson		
Helju Aas		

22.07.1998 – 20.03.2017
17.06.1928 – 24.03.2017
18.10.1926 – 05.04.2017

Sügav kaastunne omastele

Kuhu teatada rikke korral
Elektrikatkestused- rikketelefon 1343 (elektrilevi).
Tänavavalgustuse rikked - tel 32 58 650 (vallavalitsus).
Veevarustus ja kanalisatsioon - Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi,
Vetiku, Inju, Kulina, Kakumäe - tel 32 24 774, 514 1153,
askoterm@gmail.com (OÜ Askoterm).
Vesi ja kanalisatsioon - Tudu, Roela, Küti, Lepiku - tel
53 45 57 58, e-post: vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus).
Kaugküte - Vinni ja Pajusti - tel 32 24 774, 514 1153, e-post: askoterm@gmail.com (OÜ Askoterm), Roela - tel 53 45 57 58, e-post:
vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus).

Palju õnne,
maikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

93 Hilda Leppik
92 Hilma Perednja
91 Marta Valtonen
90 Yulia Prokhorova
89 Lydia Vaabla
87 Maiki Äärmets-Nirgi
87 Enna Viibur
87 Leo Saluste
86 Helene Moor
86 Endel Kruusamäe
86 Laine Biltse
85 Alma Darjina
85 Aili Annus
85 Linda Truman
83 Vaino Torp
83 Valve Nõlvak
82 Hilma Võsokova
82 Evi Käärt
82 Vilma Pender

81 Milvi Klei
81 Leida Ruberg
81 Malle Suvi
81 Aino Maidra
81 Ly Pärn
81 Silvi Kuusk
80 Mati-Jaagup Rohtsalu
80 Endla Niinepuu
75 Anna Kuznetsova
75 Erika Roosipuu
75 Tauno Lavonen
75 Maie Mihhailova
75 Asta Orro
70 Toivo Uustal
70 Laine Matti
70 Reet Tomasson
70 Leili Siig
70 Maie Filippov

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

Sündis inimene!
Kaspar Kurin - 22. märtsil
Sten-Markus Born - 22. märtsil

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Kuulutused

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

KÜTI
SAEVESKI

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

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

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

Müügilolevad valla
korteriomandid

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

saeveski.toomonu.ee

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind
48,9 m²) Roela alevikus
Veskikaare tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks Leparea, Lepiku
külas, üldpind 69,2m²,
ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust,
kanalisatsioon kogumiskaevu.

Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade
Murumägi tel. 5259 924.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Tule refleksoloogia seansile!

Terviseakadeemia õpilane
pakub neljapäeviti (Vinnis ja
Pajustis) refleksoloogi teenust,
Tai jala- ja käemassaaži ning India
peamassaaži Champi.
Info ja registr. tel 5258333 Kaire

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200.

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

tingimused ja hinnakiri (vt
valla veebileht: http://www.
vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. maiks.

