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Peaminister Jüri Ratas: haldusreformile
on vaja anda ennekõike sisu

maakonnaülene küsimus.
Rongiliikluse puhul on hetkel
valitsuse tasandil kokku lepitud, et valitsus kutsub ellu
uue investeeringuprogrammi.
Hetkel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis
välja töötamisel, missugune
täpne jaotus olema saab.
Kas Teie olete meie Vinni
spordikompleksis korvpalli
mänginud või ujunud? Milline on Teie arvamus Vinni
spordikompleksist?

24. jaanuaril tegi visiidi Lääne-Virumaale peaminister Jüri Ratas. Tihedale päevakavale vaatamata
leidis peaminister aega anda Vinni-Pajusti gümnaasiumi vanemate klasside õpilastele ühiskonnaõpetuse tunni, intervjuu Koduvalla Sõnumitele ning tutvuda Vinni spordikompleksiga.
Foto: Ave Tampere Riigikantselei
Kohalike omavalitsuste jaoks
on olnud viimase aja olulisim
teema haldusreform. Küsin
Teilt kui valitsusjuhilt, kas
haldusreformis nõutud 5000
elaniku piir on tänaseks lukku
löödud?
Peaminister Jüri Ratas: Kui
rääkida haldusreformist, siis
on olnud minu, Keskerakonna ning ka praeguse Vabariigi
Valitsuse jaoks kõige olulisem
küsimus, et haldusreformile
tuleb anda sisu. Ei saa ainult
öelda, et piir on 5000 elanikku.
Me tegime eelmise nädala
lõpus (intervjuu tehtud 24.jaan.
Toim.) selle valitsuse esimese
seminari, kus me arutasime,
missuguseid ülesandeid anda
veel omavalitsustele üle, loomulikult koos rahastusega.
Samuti arutasime seminaril,
missugused riigiametid võiksid minna Tallinnast väljapoole.
Ühelt poolt tekib uute omavalitsustega kindlasti juurde
vastutust, aga teiselt poolt, ka
teenuste toomist elanikkonnale
lähemale.
Teine aspekt on kohalike
omavalitsuste rahastamine.
See, et omavalitsustelt võeti
2009. aastal ära tulubaas - 0,53
protsendipunkti, on olnud
riigi poolt mitteaus käitumine
omavalitsuste suhtes. Järgmisel
aastal me soovime riigi poolt
tulumaksu protsenti kindlasti
tõsta. Hetkel on see 11,6 protsenti.
Seadus ütleb selliselt, et neile omavalitsustele, kes ei ole
saavutanud 5000 elaniku piiri,
peab Vabariigi Valitsus tegema
ettepaneku liitumiseks mingi
teise omavalitsusega, et nõutud
piir 5000 neile kätte tuleks. Kui
ka see ei õnnestu, on Vabariigi
Valitsusel õigus kasutada kaa-

lutlusõigust.
Üks maainimese suur mure
on töökohtade olemasolu
maal. Haldusreformi võtmes
on räägitud ka ettevõtlusest,
sellest, kuidas vald saaks ettevõtlusele kaasa aidata.
Selge on see, et ettevõtlus ja
ettevõtted on volikogule ja
vallavalitsusele väga olulised
partnerid just töökohtade loomisel. Vallale laekuva üksikisiku tulumaksu kaudu on vallal
võimalik teenida.
Ettevõtluse osas oleme otsustanud teha teatud kergendusi
paljudele ettevõtetele, näiteks
füüsilisest isikust ettevõtjatele
- FIE-dele.
Esiteks, FIE-de jaoks on
üheksa lihtsustust, mis peaksid
muutma FIE-de elu kergemaks.
Teine sisend on ettevõtluskonto, mis aitab füüsiliste
isikute vahelist arveldamist nii
kaupade kui teenustega.
Kolmandaks. Debatid selle
üle, et omavalitsuste rahastusmudelisse tekiks ka ettevõtluse
osa, on oluline. Mida see tähendab? Seda, kui omavalitsuse
territooriumile luuakse üks
ettevõte, et sellest ka omavalitsus teeniks. Sellest on vähe, kui
lihtsalt panna seadusesse kirja,
et omavalitsus peab tegelema
ettevõtlusega. See on exeli-kujuline lähenemine.
Vinni vallas saavad ettevõtjad
taotleda ettevõtlustoetust.
Summad ei ole suured, kuid
on abiks ikka.
Ettevõtlustoetus näitab omavalitsuse suhtumist. Omavalitsus saab aidata ettevõtteid
sellega, et aitab neil planeeringuid menetleda, mitte ei hoia

neid kinni.
Kui ettevõtte vorm nõuab
mingeid investeeringuid ja vajab seejuures planeerimisprotsessi, on ettevõtja suurim huvi,
et ta saaks võimalikult kiiresti
oma tegevuse või tootmisega
alustada.
See, et vald näeb ette oma
eelarves ettevõtlusvaldkonnas
toetust, on Eestis täna kahjuks
pigem erand kui reegel. Siin
tuleb Vinni valda tunnustada.
Ka Tallinna linnas on ettevõtlustoetus, aga arusaadavalt on
mastaabid hoopis teised.
Maainimese jaoks on eluliselt
olulised kiired ühendusteed.
Kas elektrirongiliiklus pikeneb kunagi ka Rakverre või
vähemalt Tapanigi? Praegu
on raudtejaamade parklad täis
Tallinna ja Harjumaale tööle
sõitvate inimeste autodest.
Neis seisab ka kodust kaugel
tööl käivate Vinni valla inimeste autosid.
Kiired ühendusteed on olulised, et inimesed jääksid oma
elukohtadesse, sõidaksid sealt
hommikul tööle ja õhtul koju.
Me oleme valitsuses kokku
leppinud, et anname kohalike
omavalitsuste ühistranspordikeskustele tänase toetuse
ja paneme nende ülesandeks
maakonnasisese ühistranspordi korraldamise. Lisaks oleme
ette näinud tänase piletitulu, 21
miljonit eurot, et ühistranspordikeskused saaksid soovi korral pakkuda maakonnasisest
tasuta ühistransporti.
Mis puudutab rongiliiklust, siis see on loomulikult

Olen Vinni spordikompleksis
korvpalli mänginud, ujunud ja
ka ööbinud. Olen kusagil kasutanud väljendit, et kui Eestis
kusagil tahta teha talvisel ajal
korralikul tasemel sporti, siis
on selleks Kääriku ja Vinni.
Tõsi, nüüd on tekkinud juurde
ka Haapsalu.
See, et Vinni on suutnud sellist terviklahendust pakkuda,
kus on sisesaal, korvpallisaal,
ujula, välised spordiatraktsioonid, pluss ööbimine ja
toitlustamine, on võimas ja
ikka väga ainulaadne. Vinni
osa Eesti noortespordis erinevate laagrite korraldamisel on
märkimisväärne. Ma tean seda,
et Vinni spordikompleks vajab
hetkel lisainvesteeringut soojustuse ja fassaaditööde osas.
Kas valitsusel on plaanis taas
ellu kutsuda maakondlike
tervisespordikeskuste programm, mis aastaid tagasi oli
suureks toeks ka näiteks Vinni spordikompleksi kaasajastamisel?
Vinni spordikompleksi küsimus vajab kindlasti lahendust
ja see saab tulla selliselt, et
riiklik tugi tuleb taha. Eks see
ole suuresti 2018. aasta eelarve
küsimus.
Mida soovite Vinni valla rahvale ja Vinni vallale?
Soovin kõige rohkem seda,
et valla suurenemisega tekib
rohkem ettevõtlust, töökohti
ja läbi selle jäävad inimesed
kodukohta elama. Suuremas
omavalitsuses tekib suurem
võimekus investeeringuteks.
Teha ja lubada saan seda, et
valitsuse ja omavalitsuste vaheline vastasseis peab lõppema
ja asenduma töiste partnersuhetega.
Küsis Hilje Pakkanen

Vallavalitsus ootab taotlusi
ettevõtlustoetusele

Kuhu teatada rikke korral

Vinni valla 2017. aasta eelarves on eraldatud kokku 8000 eurot
ettevõtlustoetuseks.

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

Ettevõtlustoetuse määramise korra järgi tuleb vastav taotlus
esitada Vinni Vallavalitsusele sel aastal 3. aprilliks. Toetuse suuruseks on kuni 1000 eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks
peab olema vähemalt 25% taotluse üldmahust.
Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust
ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni viis aastat.
Ettevõtlustoetuse määramise kord lisadega on leitav valla kodulehelt: http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Gustav Saar
Vinni Vallavalitsuse arendusnõunik
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Hea Vinni valla rahvas!
Õnnitleme Teid Eesti Vabariigi
99.aastapäeva aastapäeva puhul!
Vinni Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Ma armastan Eestit!
Kellele me oma kallist Eestit ehitame, kui mitte tulevastele
põlvedele. Koduvalla Sõnumid pöördus valla koolide ja lasteaedade poole teada saamaks, mis meie noortele Eesti juures kõige
enam meeldib. Oma mõtteid saatsid Vinni ja Pajusti lasteaia,
Tudu kooli ja VPG õpilased. Aitäh kõigile! Inspireerigu noorte
vastused meid ikka oma eesti asja edasi ajamast ja kodumaad
kalliks pidamast!
Mulle meeldib Eestis ...
KODU JA PERE
...sest siin on minu kodu. Minu
pere. Minu sõbrad..MInu sugulased.
... sest oleme siin sündinud.
... et vanaisa ja vanaema elavad
ka Eestimaal.
... et maa on eestlaseid täis.
...et Eesti on eestipärane koht.
See meeldib mulle kõige rohkem,
et siin on mulle kallis pere.
Ma armastan Eestit sellisena,
nagu see on.
EESTI INIMESED
…et inimesed on enamasti sallivad.
…et Eesti riigis on palju andekaid inimesi.
…et vaatamata sellele, et elu on
raske, on eestlased optimistlikud.
…et Eestis on toredad inimesed
ja aitavad, kui on midagi halvasti.
…et siin on ka sõbralik rahvas.
... et paljud noored on väga aktiivsed ja ettevõtlikud, mul on
olnud õnn ka ise väga tegusate
noortega koos viibida ja nad
kõik on ülitoredad. Noorus ei
ole hukas!
..et Eestis on lahked inimesed.
…et vaeseid on vähem.
...et loomaaarstid on toredad ja
sõbralikud ... õpetajad on head.
...politsei on hea.
Mulle meeldib Eestis väga. Suureks saades ei taha ma oma
kodumaalt lahkuda, et minna
näiteks Soome elama.
RAHU ja TURVALISUS
...et Eesti on tegelikult väga turvaline riik, siin pole maavärinaid,
sõdu ja muid selliseid asju.
...et Eestit on küll palju vallutatud, kuid praegu ei ähvarda meid
sõja oht ja selle üle olen ma väga
õnnelik. Eestis pole looduskatastroofe ... meil pole suuri mässe.
...et Eestimal on lõbus, ei tulistata
teisi – sõjamaal tulistatakse.
...ma sündisin siia, sest nii oli
määratud. Meeldigu mulle mingi
asi või mitte. Siin on mu pere,
mu sugulased, mu kodu. Mulle
meeldib eesti loodus, eesti inimesed, eesti toit, eesti muld ja eesti
süda. Ma peaks tänama jumalat,
et ta mind siia määras. Siin on rahulik, ei mingeid pidevaid sõdu,
on maavärina ja tsunami vaba.
Samuti ka enam-vähem tipptopp president. Ma peaks tänama
jumalat, et ma ei sündinud neisse
riikidesse, kus puudub turvalisus
ja kindlus.
Mulle meeldib Eestis elada, sest
siin on rahulik elu ja siin võid
teha kõike, mida tahad peale
varastamise, peksmise ja muu
kuritegeliku.
...Eestis pole sõdu, kuigi maailm
meie ümber selle all kannatab.

...pole erilist rassisimi aasia inimeste vastu kui ka tumedate
inimeste vastu.
...Eestis ei ole pommirünnakuid
ja Eesti pole kellegagi sõjanajal.
...siin on rahulik liiklus ja vähe
õnnetusi.
Mulle meeldib, et me oleme
vabad, meil on õigus teha seda,
mida tahame. Me ei pea teiste
järgi elama.
...et Eesti on rahulik, sõbralik,
armas riik.
RIIK, RIIGIKORD
…et Eesti riik on vaba.
… et inimene saab vabalt valida,
mida ta teeb (kus töötab, mida
õpib, millega tegeleb, saab arvamust avaldada).
...et Eesti on demokraatlik vabariik – igal inimesel on õigus oma
avamusele.
...Eesti Vabariigi iseseisvus. Vaba
riik – see võimaldab meile palju
asju teha vabalt, mitte ei pea
hakkama luba küsima kuskilt
kõrgemalt.
…et Eestis on demokraatia, demokraatlik vabariik – rahva
võim.
…et on sõnavabadus ja rahva
häält võetakse suuremal hulgal
kuulda.
…. et hoolitakse noorte arvamusest.
...et 16-aastased saavad juba
valimas käia, kuna ka noortel
on probleeme ja nad suudavad
näha/valida isikuid, kes ilmselt
nende probleemidele vastuseid
ja lahendusi leiavad. Hindan
seda, et meie kooli 11. ja 12. klass
kutsuti vallavanema vastuvõtule.
Esimest korda juhtub see meie
vallas.
KEEL JA KULTUUR
Mulle meeldivad Eesti lipu värvid.
…et on välja kujunenud keel
ja kultuur – meil on oma kirjanikud, raamatud, kunstnikud,
sportlased, näitlejad, teatrid,
etendused, firmad. Kõik selle
saavutamiseks on võtnud aega
ja pingutust, kuid tänasel päeval
on see meil kõik olemas.
... et Eestis on head lauljad, kontserdid, teatrid, kinod...
....et on lahedad saated.
….et on eriline traditsioon - laulupidu.
Mulle meeldib eesti keel.
...et siin on ilus keel, mida maailmas valdavad väga vähesed
inimesed ning see keel on väga
omapärane ja ilus.
…et Eestis saab rääkida oma
emakeeles.
... Eestis on head toidud.
Eestis on ka oma must leib, mida
mitte kusklit mujalt ei saa.
(loe edasi lk 2)
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Vinni vald kaasajastab
tänavavalgustuse
Vinni Vallavalitsus kaasajastab tänavavalgustuse Vinni,
Pajusti ja Roela alevikus ning
Küti ja Kakumäe külas.
Vastavasisulise projekti kogumaksumusega 557 000 eurot
esitas vallavalitsus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kureeritavasse energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamise meetmesse. Valla
omaosalus projektis moodustab
117 000 eurot.
Projekt on praegu menetlemisjärgus. „Positiivse otsuse
korral paraneb 2200 inimese
kodukandi tänavavalgustus,
turvalisus ja asulate välisilme
õhtusel ajal. Vanade energiamahukate valgustite asemel võetakse kasutusele energiasäätlikumad LED-tehnoloogial

põhinevad tänavavalgustid,“
ütles Vinni vallavanem Rauno
Võrno. Vallavanema sõnul on
tegemist esimese etapiga valla
tänavavalgustuse renoveerimisel.
Kaasaaegse tänavavalgustuse
paigaldamisel võetakse suund
kergliiklusteede senisest suuremale valgustamisele, tutvustas
plaani Vinni Vallavalitsuse
arendusnõunik Gustav Saar.
„Kui olemasolev tänavavalgustus on rajatud Pajusti alevikus
Tartu maantee äärde sõiduteed
valgustama, siis edaspidi on
kavas tänavavalgustus üle viia
Tartu maantee kõrval olevale
kergliiklusteele, kus liiguvad
inimesed,“ tõi Gustav Saar ühe
näite.

Vinni vald maksab
haigushüvitist alates
teisest päevast
Vinni Vallavolikogu otsustas,
et maksab vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele ja
ametnikele haigushüvitist alates teisest päevast 70 protsenti
töötaja keskmisest töötasust.
Vinni vallavanem Rauni Võrno sõnul puudutab otsus umbes
300 Vinni Vallavalitsuse töötajat
ja ametnikku. „Vinni Vallava-

litsus hoolib oma inimestest, et
nad ei peaks haigena tööl käima
ja saaksid end kodus terveks
ravida.“
Haigushüvitist makstakse uue
korra järgi tagasiulatuvalt 2017.
aasta 1. jaanuarist ning see toob
vallaeelarvesse umbes 2000 euro
suuruse lisakulu.

Puhka Urumarja noortelaagris
Pakume noortelaagri tuusikuid Urumarja noortelaagrisse
ajavahemikuks 3.-10. august
Urumarja külas Tori vallas
Pärnumaal.
Soodustuusik maksab 77
eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb
alla madala sissetuleku piiri, so
alla 210 euro kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja
tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt 1. maiks elektrooniliselt
margit@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või osavalla
kontorisse.

Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks Vinni
vallavalitsuse arveldusarvele
EE501010502016846005 SEB pangas või EE532200001120121871
Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni
valla veebilehelt http://www.
vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem on
tõenäosus tuusik saada, kokku
läheb jagamisele 20 tuusikut.
Ootame avaldusi kuni 1. maini. Mida varem, seda parem!
Vt ka Urumarja noortelaagri
veebilehte: http://www.urumarjanoortelaager.ee
Info Margit Diits,
tel 325 8655, 522 6510

Roela Kartoffel tõi
Monomaanialt eripreemia
Roela rahvamaja näitering Kartoffel naasis 21.-22. jaanuaril Elvas
LendTeatrimajas toimunud Eesti harrastusteatrite monolavastuste festivalilt „Monomaania“ eripreemiaga dokumentaaljutustuse
„Mälu“ eest.
Urmas Lindlo lavastatud näitetükk sai žüriilt (kosseisus Nero
Urke, Marko Mäesaar, Siim Angerpikk) eripreemia teemavaliku,
sügava materjalitunnetuse ning teksti- ja mõtteselguse eest.
Urmas Lindlo sõnul ei esitatud sel korral piiranguid ei lavastuste pikkusele ega nõutud, et laval peab olema vaid üks inimene.
„Publikul ja žüriil avanes võimalus näha väga erinevaid lavastusi
ja esitusi, mis andis festivalile palju juurde“.
Küüditamisteemaline lavastus „Mälu“ jutustab sellest, et kõik
põlvkonnad ei saa ega tohigi saada suureks ühtemoodi. „Muidu
oleks see paigalseismine. Elu peab minema edasi. Samas ei tohi
me unustada oma juuri ja seda, kuidas elasid meie vanemad ja
vanavanemad,“ rääkis trupi juhendaja Urmas Lindlo.
Neid mõtteid esitatakse dokumentaaljutustuses hingekildudena.
Hingekildudena käisid laval Roela kodukohale tähtsad inimesed:
Aino Kuusemets, Helgi Moor, Alma Allika, Eduard ja Lydia ning
Matti Merede.
Kodukandi inimeste mälestused kogusid 30 aasta jooksul kokku
Roela kooliõpilased. Õpilaste koduurimistööde ainetel tõid hingeja mälukillud lavale Urmas Lindlo koos konsultantide Maret Tralla
ja Kärt Põlluga. Hingekildude-kodukandi tuntud persoonidena
esinesid laval Reinis Aal, Rainis Aal, Mare Hirtentreu, Silva Eigi,
Katrin Põllu, Urmas Lindlo. Heli, valguse ja fotode eest hoolitses
Jüri Kormik, värsside eest Mare Hirtentreu ja Urmas Lindlo.
Dokumentaaljutustuse „Mälu“ esmaettekanne toimus Roela
rahvamajas 27. veebruaril 2016.a koduloolise raamatu „Minu
kodu lugu“ viienda raamatu esitlusel.

Ma armastan Eestit!
.

Soovin kodumaale sünnipäevaks....

Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma laste soovidega:

...et ei oleks kurjust, et kõigil oleks hästi!
... et kõigil oleks siin hea elu.
... et inimestel oleks tööd ja saaksid palka ja saaksid osta toitu ja kõiki
asju.
... et suured inimesed oleksid tublid ja pätid ei teeks inimestele mitte
midagi. Meil on ju pätte ka.
Eestimaale ja inimestele soovin, et issi ja teised saaksid rohkem raha,
et saab osta toitu rohkem. Riideid on mul piisavalt, aga vennale saaks
osta puldi auto, endale nuku ja õele mängukassi, kes mäugub ise.
... et inimestel oleks süüa ja nad oleksid terved.
... et nad saaksid värsket õhku hingata, et neil oleks kõige parem elu.
.. et kõik inimesed oleksid terved ja naerunäoga!

Mulle meeldib, et ...
HARIDUSES
... Eestis on võimalus käia koolis
igal lapsel.
... lapsed saavad lasteaias ja koolis
käia.
… selleks, et keskharidust saada,
ei pea olema rahakas ja saab n-ö
tasuta targemaks.
…Eestis on tasuta haridus, et
kõik eestlased oskaksid natuke
kirjutada ja arvutada jne.
… ülikoolis hästi õppides saab
stipendiumit.
….esimene kõrgharidus on tasuta - põhimõtteliselt oleneb muidugi, mida õppida tahad.
… õpilastel on palju erinevaid
soodustusi.
... Vinni vallal on piisavalt raha,
et maksta kinni pool meie autokoolist.
…Eestis on veel maakohtades
gümnaasiume.
… Eestis on valikuvõimalus koolide vahel.
...siin on head koolid, mis võimaldavad välismaal õppimise.
...Eestis saab praegu maailma
mõistes head haridust, Eestis
väärtustatakse haridust.
Mulle meeldib Eesti haridussüsteem, mis vajab küll veidike
muutmist, aga need on pisiasjad.
...selle haridusega, mis on võimalik Eestist saada, saab elus
väga hästi hakkama ning oma
unistused täidetud.
Mulle meeldib Eesti kool.

EESTI ELU EDENEMISES
….Eesti riigil läheb hästi. ...siin tahetakse Eestit paremaks muuta.
… Eesti on kiirelt arenev moodne
riik.
….Eesti on e-riik – kõik on internetis olemas ja lihtsalt kättesaadav.
… et internet levib igal pool.
….Eestis on palju transpordivõimalusi, ühistransport kaasa
arvatud.
... rajatakse pidevalt uusi kergliiklusteid ning korrastatakse
maanteid.
…tahame arendada tehnikat ja
teeme eestikeelseid äppe.
... koolid ja linnad on head ja
ilusad.
… on ligipääs internetile ja arenenud tehnoloogiale. Teiste riikidega on kerge suhelda.
… et on pangalaen.
….Eestis on piisavalt asju, millega
tegelda.
… saab laevaga sõita.
… siin on palju seiklusparke.
Eesti on kõige kallim maa, kus
saab kõige paremaid jäätiseid.
….Eesti on väike riik, aga loome
uusi asju.
…. meeldib Eestis haigekassasüsteem - kõikide maksude pealt
läheb raha haigekassale, kehtib
põhimõte – kasutab see, kellel
vaja. Ehk haiglasse sattudes ei pea
kinni maksma meeletuid summasid. ...näiteks USA-s Trump
plaanib ära kaotada haigekassale
sarnase süsteemi Obama Care’i.
… Eestis on palju töökohti.
… Soome on ka väga lähedal, saab
minna tööle, kui Eestis peaks töö
otsa saama.
… Nüüd on Eestist kerge välja reisida. Kui on raha, siis võib minna,
kuhu iganes hing soovib.
… Eestis on head riidepoed (nt
H&M, Bershka jne), toredad

kohad (nt Skypark, igasugused
muuseumid jne), on korralikud
bussijaamad suurlinnades ja
lennujaamad.
… on lahedad poed. … hinnad on
soodsad ja vahel ka natuke kallid.
... issi ja emme saavad palka, sest
siin on pood ja saab sööki osta.
... sportimisvõimalusi, autospordivõimalusi on palju.
... siin on palju mänguväljakuid
majade juures.
… siin on palju häid asju.
...Eestis on palju võimalusi.
LOODUSES
…Eestis on neli aastaaega.
… siin on mõnus kliima, ei ole
liiga külm ega liiga soe. Eesti
asupaik on hea, mere ääres, aga
samas ilm ei tapa, nagu mõnes
troopilises kliimas.
...Vahetevahel on siin ilus talv.
Eestis on lumi, mis võimaldab
meil suusatada, lumest asju ehitada. ...suvel pole väga soe, kuid
vähemalt paistab päike. Suvel
saab veega mängida ja ujuda.
…Eestis on ilus loodus. Siin on
palju ilusaid kohti, mida vaatamas
käia. Palju järvi. … on palju metsi,
soosi, parke ja muid põnevaid
looduspaiku, mida külastada.
…Eestis on rahulik mets. Eestis
on lõõgastavad rannad ja muud
ujumiskohad, ka jõed, järved on
rahulikud veekogud.
…erinevad maastikud teevad Eesti nii mitmekesiseks ja ilusaks. Ma
ei oska isegi ette kujutada Eestit
ilma metsade ja soodeta.
...on kaunis loodus ja et meil on
veel küllaga kohti, kus saab kõigest eemal olla (inimtegevusest
hävimata kohad, lihtsalt loodus
– linnuhääled jne).
...siin on rahulik, siin ei sega mitte
keegi.
... meeldivad Eesti loomad, puud
ja lilled. ...Eestis on ka naljakad
ja toredad loomad... mürgiseid
loomi on vähe. Kodus pole ohtu,
et seal paljunevad mürgised
ämblikud.
… on ka palju mahepõllundust,
mis aitab kaasa ökoloogilise jalaälje väiksemaks tegemisele.
… siin on metsik loodus ja värske
õhk.
…Eestis ei ole teiste suuremate
riikidega võrreldes õhureostust
ega prahti kesk linna.
Elu Eestis on elamist väärt, sest
siin ei ole mingeid väga suuri
linnu ja siin on väga ilus loodus.
VÄIKE EESTI
...Eesti riik on väike, aga tegelikult
suur.
…Eesti on väike maa – lihtne
sõprade juurde minna.
… mul on kõik eluks vajalik väga
lähedal (kool, pood, sõbrad, trennivõimalus).
…õnneks rahvastikku pole palju.
...mulle meeldib ka see, et siin
pole mu palju rahvast, sest siis
pole kõik kohad nii hullusti täis.
Mulle meeldib Eesti, nagu see
on. Ei taha mingeid pilvelõhkujaid ega mingit mega suurt linna.
Eesti võiks olla rahulik koht.
Eesti on üks mõnus väike riik,
sest sul on võimalik oma elu jooksul terve Eesti läbi käia. Mida ma
kindlasti teha kasvatsen.
Eesti, ma armastan sind sellisena, nagu oled!
Nopped kogus Hilje Pakkanen

Kirju aasta 2016
JUULI
2.-3. juulil võistlesid Vinni sportlased Eestimaa valdade suvemängudel Vändras kergejõustikus, võrkpallis, jalgrattakrossis,
mälumängus, köieveos, petankis ja juhtide võistluses. kokkuvõtes toodi koju 4.koht.
2.-6. juulini toimus Vinni spordikompleksis Eesti korvpalli
tulevikulootuste laager, kus
poolsada noort end kohale
saabunud välismaistele treeneritele tõestada proovisid. Laagrit väisasid ka Eesti koondise
kapten Kristjan Kangur ja tema
koduklubi Varese mänedžer
Massimo Ferraiuolo.
7. ja 8. juuli õhtul toimus kaks
Baltoscandali etendust Piira
ringtee ääres asuvas Valgeküünis: Saksa teatritrupi Best Le
Mot etendus "The Horror Of
Ordinary".

AUGUST
5. augustil kogunesid kirjanikud Sven Kivisildnik, Mihkel
Kunnus ja Indrek Hargla Kulina mõisa, et arutleda kohavaimu üle ja selle üle, kas kohavaim ka nende endi loomingus
kohal on.
6. augustil toimus 28.Tudu
triatlon, mille võitsid Markko
Etverk ja Eleri Etverk.
13. augustil toimus Kulina kooli
90. aastapäeva puhul kokkutulek. Kulina mõisas sai perek.
Poolametsa lahkel loal vaadata
näitust ja mõisas, kontsert ja
pidu toimus Barto puhkemajas.
14. august - Tudu alevikus
valminud kõnnitee koos uute
bussipeatustega annab aleviku
kesktänavale kenama väljanägemise ja muudab liiklemise
ohutumaks.
18. augustil astus Rio de Janeiros olümpiatulle Tudust pärit naismaadleja Epp Mäe, kes
turniiri esimeses ringis kaotas
hiinlannale Fengliu Zhangile

SEPTEMBER
1. septembri kooliaktusel VPGs
said aabitsad 47 õpilast. Olid
erilised esimesed: VPG ühes
klassis asus õppima kolm paari
kaksikuid, Tudus läks esimesse
klassi vaid üks laps, Roela kooli
esimesse klassi 7 poissi.
12. septembril avas Virudent
OÜ Vinnis kaupluse kõrval oma
hambaravikabineti.
13. septembril Rakveres toimunud Lääne-Viru noorte inspiratsioonipäeval „Aasta noor
tegija” preemiale kandideerisid
ka Tudust pärit noormees Hardi
Liuhka, Viru-Jaagupist pärit
noor muusikatalent Anne Ly
Linde ja edukas sportlane Kevin
Vabaorg, ”Aasta noorte sõbra”
laureaadi tiitlile aga Vinni valla
arendusnõunik Gustav Saar.
14. septembril toimus Pajustis
vallamaja juures lemmikloomade tasuta kiibistamine ja
registreerimine lemmikloomaregistrisse kampaania „Kiibi või
kaota!“ raames.
14. septembril kohtus VPG
õpilastega lastekirjanik Ilmar
Tomusk.
16. septembril tunnustati Kadrina vallas Pihlamäe talus maakondliku konkursi “Lääne-Virumaa kaunis kodu” parimaid.
Kaunimaks koduaiaks eramute
kategoorias tunnistati perek.
Švetersi koduaed, mastivimplitega tunnustati perek. Reissaare, Kalmu ja Undresti kauneid
koduaedu.

9.-10. juulil tantsisid Pajusti klubi Tantsutriinud Võrumaal pärimustantsufestivalil ja I öötantsupeol "Kohtumised ristteel".
24. juulil II üle-eestilisel avatud talude päeval avasid oma
uksed külastajatele ka Vinni
valla ettevõtted: mesindusega
tegelevad Artocarpus OÜ ja
Taali Mesila, Kulina jahuveski,
Kulina Lihatööstuse kauplus,
OÜ Voore Farm / OÜ Voore
Mõis ning OÜ Rehekivi/ Hugo
Vaino lambakasvatus. Roela
Kodukant tutvustas Roela käbikuivatit ja juhtis ekskursioone
Roe-la-Mõdriku maastikukaitsealal. Roela näitering näitas
täistunnil käbimajas etendust
„Heateod unustatakse“.
31.juulil avati Vinni Spordikompleksi ees Vinni NST-le ja
selle kauaaegsele direktorile
Heino Kallastele mälestuskivi.

4:6. Sellega oligi tema jaoks
olümpia läbi.
20. augustist kuni 30. septembrini toimus Vinni vallas populaarne rattaorienteerumine, mis
tänu veebipõhisele registreerimisele ja rajakaardile andis
osalejale vabad käed. Inimene
sai ise valida raja pikkuse, tempo, kaaslased ja päeva.
25. augustil toimus Voore farmi
põldudel Eesti Taimekasvatuse
Instituudi ja Voore Farm OÜ
korraldusel külvi- ja külvieelse
mullaharimise tehnoloogiate
esitluspäev.
Uut õppeaastat võttis Kulina
lasteaed vastu remonditud,
soojustatud maja ja uuenenud
õuealaga.
28. augustil tunnustas kodukaunistamisliikumise patroon
Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves Moostes
vabariikliku konkursi "Eesti
kaunis kodu 2016" laureaate,
sh ka perekond Švetersit Piira
külas.

18. septembril selgus, et Laekvere vald soovib liituda Vinni
vallaga, sellise tulemuse andis
Laekvere vallas läbiviidud rahvaküsitlus. Vinni valla liitumise
poolt andis oma toetushääle
84% hääletamas käinutest.
18. septembril taasavasid Roela
rahvamaja taidlejad meeleoluka
kontserdi ja piknikuga pärast
remonti oma kodukandi sümboli - Roela laululava.
20. septembril paigaldati Vinni
staadioni parklasse avalik lauatenniselaud.
24. septembril käis Rauno Võrno Vinni volikogust läkitatud
valijamehena Estonia Teatris
presidenti valimas. Volikogu
andis Võrnole kaasa soovituse
valida naisterahvas, kelle eesnimi algaks M-tähega.
24.septembril selgusid Vinni
Spordikompleksis Eesti noored
sumomeistrid. Võistlustulemuste põhjal selgus ka Eesti noorte
ja kadettide EM-i sumokoondis.
25. septembril toimus Piiral
Piira Tallide korraldusel Eesti
Hobusekasvatajate Seltsi karikasarja koolisõidu finaalvõistlus,
selgusid Piira Tallide karikaomanikud ja Vinni valla avatud
meistrid.
28. septembril sai Vinni Perekodu Epiima heategevuse toel
kaks jalgpalliväravat.
22.-30. septembril külastasid
VPG-d sõpruskooli Plöni Gümnaasiumi õpilased, kes käisid
tundides, tutvusid maakonna
vaatamisväärsustega.
(Järg märtsikuu lehes.)
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Aliide Pukk: olen
Eesti Vabariigi laps!

Vinni valla vanim elanik, Tudus elav Aliide Pukk on vaid
neli päeva noorem kui Eesti
Vabariiik. „Kui ma väike olin,
siis kangesti ootasin vabariigi
aastapäeva. Ma teadsin, et kohe
pärast seda tähtsat päeva tuleb
minu sünnipäev. Olen Eesti
vabariigi laps!“ rääkis 28. veebruaril 99-aastaseks saav valla
vanim elanik Aliide Pukk säravail silmil. „Minu nooruses oli
vabariigi aastapäev väga tähtis
päev, suur püha, siis ei tohtinud
tööd teha.“
Aliide sõnul sai Eesti Vabariiki
oodatud ka nõukogude korra
ajal. Ja ta jõudiski ära oodata.
Aliide sündis Kaukvere külas
12-lapselises peres kaheksanda
lapsena. Suurest perest on tema
ainsana veel elus.

Edasiõppimise asemel tööle
Kaukverest käis Aliide Tudusse kooli, vanasse koolimajja
kuus talve, jalgsi läbi metsa neli
kilomeetrit. Aliide räägib, et läbi
metsa minnes ta vahel laulis, et
oleks julgem. „Tahtsin ka edasi
õppida, kõrgemat haridust saada
– küll siis oleks igasugu ametisse
saanud! Aga isa ja ema tahtsid, et
ma jääksin koju talutöid tegema.
Elasingi vanemate talus kuni
abiellumiseni. Talus tuli teha
palju tööd varahommikust hilise
õhtuni. Meil oli talus 4-5 lehma,
hobused, sead, lambad, haned
– kõik nad vajasid söötmist, hooldamist, lehmad lüpsmist. Meil
oli palju maad, seda tuli harida.“
Suvel oli suur töö loomadele
heinategemine.
Ema oli hea õmbleja, isa tegi
sepatööd. Aliidegi tegi palju

Õendus-hoolduskeskus
Loojang aitab väärikalt toime
tulla

Eakaid ootavad Loojangu majas särav-puhtad ruumid. Pildil
üks kahest tegelustoast. Hilje Pakkaneni foto

2013. aastal loodi Vinnis end.
ambulaatooriumi majas Tiigi
tn1 MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojang, mille tegevus põhineb tahtel aidata abivajavaid
eakaid ja puuetega inimesi, kes
soovivad elada neile omases ja
harjumispärases keskkonnas –
oma kodus.
Hoolduskeskuse renoveerimist
rahastas EAS Regionaalsete
Investeeringutoetuste Andmise
programmist kokku 35 838 euroga, millest omafinantseering
moodustas 5703 eurot. Antud
projekti raames on hoolduskeskus osaliselt renoveeritud ja avatud teenusele. Keskuse tegevusi
on igati toetanud Vinni vald.
Tänaseks on Loojang tegutsenud juba terve aasta. Kuidas

teid on vastu võetud?
Riina Sinisoo, ettevõtmise algataja MTÜ Õendus-hoolduskeskus juhatuse liige: Meie
tegemiste vastu on olnud suur
huvi. Ehkki iga uus asi tahab
veidi harjumist, võib täna juba
öelda, et meid on inimesed hästi
vastu võtnud.
Eriti oodatud on Tervise nelja-

Tervise Neljapäevad
toimuvad 16. märtsil,
20. aprillil, 18. mail,
15. juunil algusega
kell 14.00.
Osalustasu on 2 eurot
– külastajaid ootab
lisaks lektorile väike
tee-kohvilaud.

käsitööd – iga vaba lõuna kulus
tikkimise, heegeldamise ja kangastelgedel kudumise peale.
Tööle vahelduseks ka pidusid
Kuigi talus ei lõppenud töö
kunagi, leiti aega käia ka pidudel. „Kui oled noor, siis jõuad
palju ega tea raskustest midagi!“
Tollal korraldati Tudus tihti pidusid. Need oli alati eeskavaga
– näitemänguga, tantsuks mängis
kohalik küla pillimees akordionit.
Tudusse peole sai mindud
ikka mitmekesi, koos teiste külanoortega Kaukverest. Ka siis oli
Kauvere väike küla, aga noori oli
sel ajal igas talus. Ei olnud nii kui
praegu, kus Tudu on noortest tühjaks jooksnud. Nüüd pole Tudus
enam tööd ega pidusid.
„Meil olid ka suured suguvõsa peod. Ema tegi kõikidele
tähtpäevadeks ise luuletused,“
meenutab tütar Sirje.
Kaks nädalat vangis
„Riigikorra muutudes võeti meilt
maad ja loomad ära, jäi ainult
aiamaa. Hea, et meid endid ära
ei küüditatud. Vennad põgenesid
küüditamise eest metsa. Mind
võeti kinni ja pandi vangi, et ehk
tulevad vennad metsast seepeale
välja.“ Kaks nädalat istus noor
naine Roela vallamaja hoovipealses majas, südames suur hirm,
et nüüd saadetakse Venemaale.
Õnneks teda ei saadetud ega
piinatud ka. Aliidel elas Roelas
onu, kes tõi talle süüa. Küll aga
ei pääsenud küüditamisest ema
vennad…
Metsatöödele - oled mees
või naine
Aliide abiellus 1949. aastal Arnold Pukkiga ja kolis Tudusse.
Arnold käis kolhoosis pöllutööl,
tegi heina, oli tallimees ja karjak.
Kolhoosi tulekuga tuli teha normipäevi ja ära anda mingi osa
oma viljasaagist. Aliide läks metsamajandisse tööle. Ikka jalgsi läbi
metsa, kirves õlal. „Olin metsamajandis metsatööline – talvel lõikasime, suvel kasvatasime metsa.
Raielangile tuli jalgsi minna, ega’s
need ise koju kätte ei tulnud!“

päevad. Kord kuus neljapäeviti
korraldame huvitavaid loenguid
tervise teemadel. Sinna tuli kohale neidki üksikuid inimesi, kes
käivad harva väljas ja suhtlevad
väga vähe teistega. Suures korrusmajas, kus naaber ei tunne
naabrit, on kerge jääda võõraks.
Neil neljapäevadel on olulisel
kohal ka sihtgrupi sisene aktiivne suhtlemine, probleemidest
rääkimine ja üksteise ärakuulamine. Seltsielu tõstab klientide
vaimset toonust, mis aitab püsida vitaalsena ning vähendab
psühholoogilist abitus- ja ebakindluse tunnet.
Kuidas märgata-mõista vanureid, nende vajadusi?
Lapsed võivad küll vanainimesele osta kaasaegse kodutehnika
ja nad näitavad ettegi, kuidas pesumasin, pliit muu seade töötab,
kuid vanainimesele ei pruugi
korraga kõik meelde jääda ja
selgeks saada. Ja nii jätkub tema
elu endistviisi – pesumasin on,
kuid vanainimene sellega pesu
pesta ei mõista...
Vananemine, isegi siis kui haigusi pole, toob kaasa mitmeid
muutusi inimese elus - terviseprobleemid suurenevad, jõud
kahaneb, mälu halveneb jne.
Kui inimene on kogu oma elu
ise endaga toime tulnud, siis
on tal raske paluda toimetulemiseks kellegi abi või oodata,
et keegi märkab. Tihti ei pane
eaka abivajadust tähele ka kõige
lähedasemad. Laste ja vanemate
suhted ajas muutuvad, mistõttu
muutub eakas pereliige sageli
tülikaks, vajades suuremat tähelepanu ja lõpuks ka hooldamist.
Omaks peaks võtma mõtte: mida

Praegusaja tehnika ja varustusega
ei anna tolleaegse metsatöölise
elu võrreldagi. Polnud tehnikat
ega vastavat riietust. Töö tuli
enamasti teha käsitsi - mehed
langetasid puid, naised laasisid
kirvega tüvesid. Iga ilmaga, sadagu taevast krae vahele vihma,
lörtsi, lund, puhugu riietest läbi
külm tuul, paukugu käre pakane.
Aliide oli metsamajandis tööl
kuni majandi likvideerimiseni.
Tema ajal istutatud puukestest
on sirgunud terved metsad. Raskest metsatööst on järel suur jälg!
Lastest
Aliidel on kaks last - tütar Sirje ja
poeg Arne.
Looduse keskel elamine ja aiandushuvi viisid tütre pärast Tudu
kooli lõpetamist edasi õppima
Räpina aiandustehnikumi. Sirje
elus on suurt rolli mänginud lilled. Ta on pidanud oma lillekooli,
töötanud Soomes floristina. Sirje
ütleb, et temagi on üks neist, kes
oli sunnitud minema võõrsilt tööd
otsima. „Soomes peab igas ametis
töötamiseks olema ette näidata
vajalik tunnistus. Eesti pabereid
arvestatakse, aga ei tunnistata,“
jagab Sirje Soomes töötamise kogemusi. Tööka pere sitkus veres,
läbis Sirje Soome meisterfloristi
kooli, õppis selgeks soome keele
ja leidis töö mainekas lillefirmas.
Praegu on Sirje kodus tagasi
ema hooldamas ja pensionipõlve
pidamas.
Poeg Arne õppis raadiotehnikuks ja elas hulk aastaid Tallinna
külje all. Praegu on ta ringiga koju,
vanaisa tallu tagasi jõudnud. Raadiotehnikust on saanud elektrik.
Rõõmsa meelega
ka auväärses eas
Vaatamata raskele metsatööle
on Aliide tervis olnud korras.
Silmad praegu küll enam lugeda ei näe, aga televiisorit saab
vaadata. Kuulmine on tal oma ea
kohta hea.
Kõrges vanuses proua Aliide
on tragi ja positiivse ellusuhtumisega, käib iga päev õues,
armastab head kohvi hommikul
ja pärastlõunal. Kohv paneb vere
käima ja teeb erksaks. Aliide lauvanemaks inimene saab, seda
rohkem võiks tal olla asju, mille
arvelt võiks väärikat vanaduspõlve kindlustada, mitte järeltuleva põlve pärast muretseda.
Kõrges eas halveneb toimetulekuvõime ning harjumuspärase
elukorralduse muutmine võib
olla raske. Kuid inimene ei pea
seepärast veel nukralt kodus
konutama. Terve elu töötanud ja
lapsed üles kasvatanud vanainimesel on nüüd aeg väärtustada
iseennast. Täiesti teenitult ja
häbenemata.
Milliseid koduhooldusteenuseid pakute?
2016. aasta veebruaris alustasime koduhooldusteenuse pakkumisega, mis hõlmab erinevaid
hooldustegevusi: eluaseme korrastamist, koduaedade väliskoristus- ja hooldustöid, abivajava
eest hoolitsemist ning saatmisteenust ehk saatjaga minemist
arsti vastuvõtule, apteeki või
kaubanduskeskusesse. Koduteenuse pakkumise eesmärgiks
on aidata klienti kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalikke
toiminguid teha. Sel viisil aitame kaasa kliendi elukvaliteedi
säilitamisele ja parendamisele
tema harjumuspärases keskkonnas.
Kuhu abi vajav eakas
päevasel ajal jätta?
Avasime päevahoiuteenuse,
kus lisaks järelvalvele ja hooldusele pakume eakale arendavaid
tegevusi. Kliendile on hooldusteenus tasuline, päevase toidu
võib eakas kodust kaasa tuua
või ostame meie selle ise, lisades
hinna päevahoiuse teenusel.
Teenus on mõeldud peredele,

lab tihti nooruspõlve laule
ja on rõõmsa meelega.
Aliide ütleb, et tema pikk
elu on huvitav olnud. Praegugi on ta rahul – lapsed
elavad siinsamas, saavad
oma eluga kenasti hakkama. Mida veel tahta!
Aliidel on kuus lapselast
ja kümme lapselapselast.
Kui kõik järeltulijad laiast
ilmast taas vanamemme
juures vabariigi aastapäeva
paiku kokku saavad, siis on
tuba ja õue paksult rahvast
täis – nagu tema nooruses.
Aliide 1930-ndatel. Foto: erakogu

Hilje Pakkanen

Koolitused harisid aeda ja kätt
Rattakirjal lõppes sügiskoolituste hooaeg, põhirõhuga
aianduskoolitusel. Kohaliku
omaalgatuse programmi toetatud koolitusel võisid aiandushuvilised end harida põnevate
teemadega.
Maakonnas tunnustatud
aiandusspetsialist Maia Simkin
rääkis ürdi-, okaspuu- ja turbaaia loomisest ning hooldamisest,
samuti üldistematel ökotasakaalu leidmise ja rikastamise
teemadel. Tõsisemad aiandushuvilised said kokku kümnel
koolituspäeval laiendada oma
silmaringi ning ammendavad
vastuseid oma küsimustele.
Rattakiri korraldas traditsiooniliselt väga palju erinevaid
käsitöökoolitusi, kus lõpptulemusena valmis mitmeid vahvaid
asju, nagu näiteks punutud
äärega kell, seinakalender või
ainulaadne jõulukaart.
Rattakiri soovib hoida au
sees häid käsitööoskusi - mütsikudumise töötoas said nii
algajad kui ka edasijõudnud
kudumishuvilised nippe huvitava peakatte kudumiseks.
Käsitsiõmblemisest ei pääse
sageli ükski käsitöötegija, seega
rakendasime oma oskusi sõrmikute peal, kaunistades neid

pitside ja pärlitega.
Sel korral oli Rattakirjal põnevaks väljakutseks maalimise
lühikursus, kus pintsli haarasid
needki, kes üldjuhul kunsti teha
ei harrasta. Kõigil valmis suur
moonidega seinamaal. Maalikursuslaste tööde väljapanekut
näeb naistepäeva paiku Pajusti
klubis.
Veel valmistasime spaa- ja
kehahooldusvahendeid. Naturaalsete koostisainete baasil
valmistas iga osaleja endale
allergiavaba keha- ja näokreemi, kehakoorija ja vannipallid.
Kuna toidukoolituste vastu
on alati suur huvi, siis seekord
ühildasime mittetulundusühingu kaheaastase sünnipäeva
maitsvate toitude valmistamisega. Üritus oli tasuta mõeldud
kõigile liikmetele - avaldasime
nii liikmetele tänu koostöö eest.
Seekordsed projektikoolitused on läbi. Siiski tasub
Facebookis jälgida Rattakirja
tegemisi - uued projektid on
tulekul. Kui saame oma rahataotlusele positiivse vastuse,
siis plaanime juba kevadel
väljasõidu Tartusse Eesti Rahva
Muuseumisse, kus palju põnevat vaatamist. Jälgige infot!
Rattakirja juhatus

MTÜ� Õ� endus-hoolduskeskus
Loojang koduhooldusteenus
põhineb soovil aidata abivajavaid inimesi, kes soovivad
elada neile omases, harjumispärases keskkonnas, kus eakas
või abivajav inimene tunneb
end mugavalt ja kaitstult –
enda kodus.
Aitame toime tulla igapäevaeluga, andes rohkem vabadust
lähedastele, pakkudes koduhooldusteenust.

3. Abivajaja eest hoolitsemine - abistamine toiduainete ja
majapidamistarvete soetamisel, toidu valmistamisel/vajadusel sooja toidu kojutoomine,
hügieenitoimingutel- pesemine ja korrastamine, ühekordsetel asjaajamistel, eluaseme
kütmisel, puude sisse toomisel,
abivajava pereliikme nõustamine ja õpetamine.

Koduhooldusteenus
hõlmab:
1. Eluaseme korrastamine
(kodukoristus, hoolduskoristus, suurpuhastus, akende
pesu, põrandate pesu, pesu
pesemise teenus (sh triikimine) - abistamine kodus või pesumaja teenuse vahendamine.)
2. Koduaedade välikoristus- ja hooldustööd (suvised
teenused: muru niitmine ja
hooldusrohimine, taimede
hooldus, lehtede riisumine.
Talvised teenused: lumekoristus hoovis piiratud alal - jalgtee
kaevuni või puukuurini.)

kes ei saa eakat koju üksi jätta.
Eaka võib päevahoidu tuua ka
paariks tunniks päevas või ainult üks kord nädalas, vastavalt
pere vajadustele.
Abistajaga pesemisteenus - kui
eakas vajab hügieenitoimingutel
abi või järelevalvet, on võimalik teenust tellida. Kui kliendi
kodus on võimalused olemas,
saame teenust pakkuda kliendi

4. Saatmisteenus - meie transporti kasutades võimalus minna koos saatjaga arstile, apteekivõi mujale, kuhu teil vajadus
minna on. Saatmisteenusele
lisandub kilomeetrihind.

5. Kokkuleppel muud abistavad teenused.
Teenust osutame Vinni vallas.
Selleks, et saaksime osutada
just teile vajalikku abi, saatke
e-kiri riinasinisoo@hot.ee või
helistage telefonil E-R ajavahemikul kell 13-16 telefonil
522 6338.
Teenus ja hind kujunevad
vastavalt teie vajadustele.
kodus. Kui pesemistingimused
puuduvad, on loodud võimalus
tuua klient hoolduskeskusesse
ja pesemistoimingud seal korraldada.
Pediküüriteenus ei ole tänapäeval enam pelgalt iluhooldus,
vaid on muutunud juba hügieeniprotseduuriks, mida peaks
tegema aastaringselt.
Küsis Hilje Pakkanen
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Sündmuste kalender
3.-5. märtsil Vinni valla spordikoondis Eestimaa valdade
talimängudel Valgas. Info: Uno Muruvee tel.5273874
KULINAL:
10. märtsil kell 20 naistepäevapidu ans. Vana Kallim Barto
Puhkemajas. Laudade broneerimine: bartomaja@gmail.com,
tel 58666698 Pilet: 5 eurot (arveldamine sularahas).
PAJUSTI KLUBIS:
6. märtsil kell 14 küünalde süütamine Eduard Vilde ausamba
juures - 52 aastat tagasi avati kirjaniku ausammas ja anti üle
esimene E.Vilde nim. kirjanduspreemia.
11. märtsil kell 19 naistepäevapidu Pajusti klubis - maagiline
show Charlekalt, tantsulised etteasted, sketšid, tantsumuusikat
teeb Eesti GUN ja Liisa. Laudade broneerimine tel 5066294
Anita, 53304047 Õnne, e-posti aadressil: kartin.jaanimagi@
gmail.com. Pilet eelmüügist 10 eurot. Korraldab MTÜ Pajusti
VAK. Jälgige reklaame!
14. märtsil emakeelepäeva tähistamine seeniorklubis Mõttelõng luuleõhtuga „Lugemise lummus“, märtsikuu sünnipäevade tähistamine. Info Vilve Tombach, tel 3251739
18. märtsil kell 14 Vinni majandi teeneka agronoomi Elmar
Arula 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestusüritus
klubis. Info: Inge Arula, tel 5057645
20. märtsil kell 15 kevade alguse tähistamine: linnulauluteemaline viktoriin, kõlavad tuntud kevadlaulud, luuletused jms.
Kohvi- ja teelaud. Info: Inge Arula, tel 5057645
21. märtsil kell 16 „Tervitus kevadele” teemaüritus põhikooli
õpilastele - tubased liikumis- ja äraarvamismängud, väikesed
etteasted klubi laste näiteringilt, laulud kevadest jms. Info: Inge
Arula, tel 5057645
25. märtsil Pajusti klubi huumori- ja satiiritrupp külalisesineja huumoripäeval Tõrva kultuurimajas. Info Ülle Rajamart,
tel 55572413
25. märtsil märtsiküüditamise 68. aastapäeva üritus “Meenutame!” Pajusti klubis teemakohase näituse ja kohvilauaga.
Pääse 2 eurot. Info: Inge Arula, tel 5057645
ROELA RAHVAMAJAS:
8. märtsil kell 13 eakate klubi Remmelgas naistepäeva kohvilõuna. Info Tarmo Alavere, tel 5273878
Alates 15. märtsist näitus „Viru säru“.
18. märtsil Roela meesansambel osaleb IV vabariiklikul
meesansamblite laulupäeval Kilingi-Nõmmel.
19. märtsil Roela näiteringi esietendus. Info Urmas Lindlo,
tel 53716767
TUDUS:
4. märtsil kell 13 paastumaarjapäeva tähistamine Tudu rahvamajas. Info Helve Ploom, tel 53427952
VINNIS:
11. märtsil West-Viru Open 2017 - Euroopa karikavõistluse
etapp sumos Vinni Spordikompleksis. Info Riho Rannikmaa,
tel 53915160.
12. märtsil Vinni-Rakvere talvejooksu III etapp. Maratoni
start kell 10 Rakvere staadionilt, 10 km start kell 12 Vinni
spordikompleksi juurest. Info: Andrus Lein, tel 56603585
25.-26. märtsil kell 10 rahvusvaheline iluvõimlemisvõistlus
Märtsikelluke Vinni spordikompleksis. Võistlevad iluvõimlejad (sünd. 2002-2011) Eestist, Soomest ja Venemaalt.
VIRU-JAAGUPIS:
11. märtsil Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark ekskursioon
ERM-i koos Roela ja Kadila eakatega. Info Anu Soon, tel
53733603.
14. märtsil kell 13 emakeele päeva tähistamine luuletuste
lugemisega Elutarga klubis end Viru-Jaagupi koolimajas.
Info Anu Soon, tel 53733603
24. märtsil Viru-Jaagupi raamatukogu 100 – Viru-Jaagupi
kihelkonna pärimuspäev. Näitused, ettekanded. Korraldavad
Viru Instituut MTÜ, Vinni Vallavalitsus, Viru-Jaagupi raamatukogu. Info Ülle Rajamart tel 3296102, Info Hilje Pakkanen
55659396
25. märtsil märtsiküüditamise 68. aastapäeva tähistamine
Viru-Jaagupis. Info: Hilje Pakkanen 55659396

Vinni päevakeskuses märtsis
TEGEVUSED:
Teisipäeviti kell 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
Kolmapäeviti kell 11 teeme käsitööd - helkurite valmistamine.)
Neljapäeviti kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere ja idamaine
jalgade massaaž Kaire Mäelt. Teenused ettetellimisel: juuksur
tel 53915231, massaaž tel 5258333.
Reedeti, 17. ja 24.märtsil kell 10.30–12.00 Anu Joonuksi mälutreening; 3., 10. ja 31. märts kell 10.30–11.30 võimlemine Maie
Tammega.
ÜRITUSED:
8. märtsil kell 11-15 lauluproov ja naistepäeva pidu, külas lauluja pillimees Heino.
Olete oodatud päevakeskusse T-R kella 11-16.
Päevakeskuse tel 32 57 300 või paevakeskus@vinnivald.ee.

Koolides ja lasteaedades
1. märtsil kell 8.55 kooli ja lasteaedade koostööpäev Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
3. märtsil trimestri lõpuaktused Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
6.-10. märts - Roela lasteaias reisinädal.
6.-12. märts - näitus „Tüdrukute lemmikmänguasjad“ Pajusti
lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
8. märtsil kell 8.30 Geiti ema Pajusti lasteaias “Mesimummude“
rühmas patse punumas.
8. märtsil kell 8.30-9.15 naistepäeva tähistamine Tudu koolimajas.
8. märtsil kell 9.30 kauni soengu pidu. „Tõrutõnni“ Triinu valimised Pajusti lasteaia saalis.
8. märtsil kell 9.30-10.30 Vinni lasteaias pritsesside päev. Saalis
mängupidu.
8. märtsil tüdrukute päev Vinni-Pajusti gümnaasiumis: kell
9.00 8.-9. klassi tüdrukud Rakvere ilusalongis Eedeni Aed saamas
juuksurilt ja kosmeetikult ilunippe, 6.-9. kl tüdrukutega vestlevad
suhetest ja tervisest psühholoog ja ämmaemand.
9. märtsil kell 11 Roela kooli 7.- 9.klassil külas Räpina Aianduskool.
10. märtsil kell 10.40 Annela Floreni raudteeohutusalane koolitus
VPG 6. klassile programmi „Kaitse end ja aita teist“ raames.
13.-17. märts - stiilinädal Kulina lasteaias.
13.-17.märts - näitus „Minu lemmikraamat“ Pajusti lasteaia
„Mesimummude“ rühmas.
13.-17. märts - näitus „Minu lemmik muinasjuturaamat“ Pajusti
lasteaia „Lepatriinude“ rühmas.
14. märtsil kell 9 emakeele päeva tähistav luulehommik Pajusti
lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
14. märtsil kell 10.10 emakeelepäeva ülekooliline etteütlus ja
sõnamäng Tudu koolis.
14. märts kell 11 Vinni lasteaia saalis Eesti Lasteteatri etendus
„Imerohi“.
14. märtsil emakeelepäeva tähistamine Roela lasteaias ja koolis
ning Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
15. märtsil kell 9.30 Vinni lasteaia saalis emakeelepäevale pühendatud lasteluule hommik.
16. märtsil kell 18 kodu ja kooli koostööpäev VPG-s.
17. märts - III õppeveerandi lõpetamine Roela koolis.
17 .märts - projektipäev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
22. märtsil kell 10.30 Pajusti lasteaia „Mesimummude“ rühm
otsib esimesi kevadmärke.
23. märtsil kell 9.30 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühm õppekäigul raamatukogus.
31. märtsil kell 11.45 kirjanduslik karneval Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-3. klassile.
31. märtsil naljapäev Roela lasteaias ja koolis.

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 Aino-Ludmilla Pähkel
89 Meeta Jürgenson
88 Alma Petrova
88 Helja-Melaine Veerg
88 Maimu Aan
85 Reiginald Leede
84 Helve Kirss
84 Lia Pikka
83 Aino-Amalie Rohtla
83 Erich Karro
83 Ida Uigru
82 Märt Vilt
82 Aino Kalme
81 Eha-Pärjala Kuusemets

81 Mall Moor
81 Maria Mooses
80 Valentina Rannaberg
80 Lehte Toivunen
80 Aili Lauri
80 Uno Kivisaar
75 Rein Mägi
75 Milvi Nukke
75 Mart Leede
75 Evi Toovis
75 Jaan Haav
70 Maidu Peetso
70 Ain Normak
70 Mait-Vello Pillesson

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

Sündis inimene!
Roland Holm - 6. jaanuaril
Sandra Valk - 10. jaanuaril
Kairo Tammekivi - 11. jaanuaril

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Kuulutused

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862

Küttepuud Simunas.
Tel 5157741

TRADITSIOONILISED MAITSED

Müügil
VÄRSKE SEALIHA Kupna Mõisa farmidest,
MAHE VEISELIHA Küti Mõisast,
TOORPIIM Voore Mõisast,
MAHEJAHUD Kulina veskist.
Lisaks ehtsad SUITSUSINGID, VORSTID
ja maitsvad LIHAKONSERVID
KULINA POED:
Kulinal
Viru-Jaagupis Kooli tee 3
Rakveres Lai 3a
OLEME AVATUD:
E- R 10-18, L 10-15, P suletud

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

KÜTI
SAEVESKI

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

saeveski.toomonu.ee

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

ÕIE ÕMBLEB
•
•
•
•

Vallavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel kaks korterit

Vinni Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevad
Vinni vallale kuuluvad korterid: Küti külas Aravuse tee 3-7 kolmetoaline
korter 43,0 m² ja Küti külas Aravuse tee 3-8 asuv kahetoaline korter 37,3 m².
Enampakkumise alghind on kummagi korteri osas 300 eurot. Tagatisraha
suurus enampakkumisel osalemisel 30 eurot korteri kohta ja osavõtutasu
10 eurot korteri kohta, millised tuleb tasuda enne enampakkumist Vinni
Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE501010502016846005 või Swedbank
EE532200001120121871. Vara müügihind tuleb tasuda enne müügilepingu
sõlmimist.
Enampakkumine toimub 9. märtsil 2017 kell 13.00 Vinni vallamajas aadressil
Tartu mnt 2, Pajusti alevik.
Müüdava varadega tutvumiseks on vajalik eelnevalt kokku leppida telefonil
5259924. Täiendav info telefonil 32 58 668.

Palju õnne,
märtsikuu
sünnipäevalapsed!

rõivaste õmblus
parandus
lukuvahetus,
kardinate õmblus jne
oma ateljees Pajustis Vinni vallamaja
I korrusel. Info tel 5343 2225.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Sergei Merede		
Ülo Miilo		
Evi Kadaja		

13.06.1955 – 29.01.2017
15.12.1935 – 03.02.2017
03.08.1923 – 04.02.2017

Sügav kaastunne omastele

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215.

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal lokaalne veevarustus
puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.
Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade Murumägi tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

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.

Ostan vanu keeksi, juustu,
kala, redise, põldmarja, draakoni piltidega lauanõusid ja
vaase. Tel: 56655551

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

Settekaevude tühjendamine.
Tel 5137633

Tule refleksoloogia seansile!
Terviseakadeemia õpilane
pakub neljapäeviti (Vinnis ja
Pajustis) refleksoloogi teenust
ja Tai refleksoloogilist jala- ja
käemassaazi.
Info ja registreerimine telefonil 5258333 Kaire
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
NB! Alates 01.03.2017 kehtivad
uued reklaamihinnad (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/
lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. märtsiks.

