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Vinni volikogu sai paika ja asus tööle
Volikogu koosseis pärast
avaistungit 27.oktoobril
2017.
Esireas vasakult: Ruth Pulk,
Meelis Maine, Virgo Koppel,
II reas: Johannes Nirgi,
Evelin Poolamets, Ülle Allika, Riina Sinisoo, Maarika
Koppel, Toomas Väinaste,
III reas: Eerik Lumiste, Aimar Põldme, Vello Tafenau,
Raigo Rebane, Aarne Laas,
Indrek Klammer, Margo
Klaasmägi.
Hilje Pakkaneni foto.

Vinni vallavolikogu
esimeheks valiti Meelis
Maine, vallavanemaks
Rauno Võrno
27. oktoobril Pajustis Vinni
vallamajas toimunud Vinni
vallavolikogu selle koosseisu
avaistungil valiti 11 poolthäälega volikogu esimeheks Meelis Maine Eesti Keskerakonna
Vinni valimisnimekirjast.
Teise volikogu esimehe kohale esitatud kandidaadi, Aarne
Laasi (IRL), poolt hääletas 6
volikogu liiget.
Volikogu aseesimehe kohale
esitati samuti kaks kandidaati:
Ruth Pulk (SDE) ja Raigo Rebane valimisliidust Ühtne Vald.
Salajase hääletuse tulemusena
osutus valituks kümne poolthäälega Ruth Pulk.
9. novembril toimunud
volikogu istungil valiti Vinni
vallavanemaks taas Rauno
Võrno, kelle poolt oli 12 volikogu liiget kohalolnud 15-st.

Vallavanemaks seatud teise
kandidaadi Evelin Poolametsa
poolt hääletas 3 volikogu liiget.
Meelis Maine soovib, et
volikogu töötaks avatult ja
asjalikult ning teeks koostööd
kõikide osapooltega. Rauno
Võrno näeb vallavanema peamise ülesandena Vinni valla
sisulise ühendamise ning uue
valla visiooni ja arengukava
kujundamise.
Vinni vallavolikogu on ka
pärast liitumist Laekvere ja
Rägavere vallaga 17-liikmeline.
Volikogu juhtimiseks moodustati valimiste järel koalitsioon Eesti Keskerakonna ja
Eesti sotsiaaldemokoraatliku
erakonna nimekirjas Vinni
volikogusse valitud liikmetest.
Koalitsioonilepinguks on valdade liitumisleping.

Volikogu nõustus Haava III
kruusakarjääri kavandamise
keskkonnamõjude hindamise
algatamata jätmisega, lisades
oma tingimuse
Volikogu nõustus kaevandamisloa L.MK.LV-205644 muutmiseks esitatud taotluse ja
Keskkonnaameti 26.07.2017
korralduse eelnõuga „Maavara
kaevandamise keskkonnaloa
muutmine Haava III kruusakarjäärile ning keskkonnamõjude
hindamise algatamata jätmine“.
Volikogu lisas oma arvamuskirjale täiendava tingimusena
punkti, mille kohaselt tuleks
enne kaevandamist ja kaevandamise ajal kuni loa kehtivuse

Kindral avas
spordikompleksi seinal
EOK tunnusplaadi

11.novembril avasid Eesti Olümpiakomitee sporditaristu komisjoni esimees, Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja Vinni
vallavanem Rauno Võrno Vinni Spordikompleksi seinal Eesti
Olümpiakomitee tunnusplaadi kirjaga „Eesti Olümpiakomitee
poolt tunnustatud spordikeskus“. EOK tunnustus tähendab, et
Vinni spordikompleks on järgmised kümme aastat multifunktsionaalne spordikeskus Lääne-Virumaal.
Samal ajal toimus Vinni Spordikompleksis iluvõimlemisvõistlus "Novembri tähed" 120 noore iluvõimleja osavõtul. Noortele
talentidele riputas medalid kaela Eesti Kaitseväe juhataja kindral
Riho Terras.
Tekst: Hilje Pakkanen, foto: Uno Muruvee

Vallavanema veerg
Kiire, tormakalt kulgenud
aasta läheneb vägisi lõpule.
Kuigi valimised on jäänud
juba mitme nädala taha, on
mul nüüd võimalus tänada
lehe vahendusel kõiki minu
ja meie erakonna poolt antud häälte eest. Iga hääl on
valijate viis anda tegijatele
tagasisidet rahulolust tehtuga. Tänan ka Vinni vallavolikogu, kes usaldas mind
vallavanema kohal jätkama.
Minu jaoks tähendab see
ülesannet anda endast parim,
et meie valla inimestel oleks
hea elukeskkond, kus oma
lapsi kasvatada, koolis käia
ning ettevõtlusega tegelda.
Vinni vallas valimised
võitnud keskerakonna nimekiri sõlmis koalitsiooni
volikogusse valitud sotsiaaldemokraatidega. Koalitsioonilepinguks on meie vallas
suvel vastuvõetud valdade
liitumisleping. See on mahukas ja mitmetahuline dokument, mille täitmine nõuab
volikogult ja vallaametnikelt
palju tarkust, energiat ja rahaliste vahendite arvestamist
tulevaks eelarveaastaks ja
kaugemalegi.
Volikogu otsused puudutavad seniselt harjumuspäraselt nüüd oluliselt suuremat
territooriumi ja elanikke.
Volikogu üheks esimeseks
tähtsamaks ülesandeks on
uue ja efektiivse valla juhtimissüsteemi käivitamine.
Soovin volikogule selleks
palju jõudu ja tarmu.
Arvan, et lähiaastate olulisim eesmärk valla arengus
on seni eraldi tegutsenud
kolme valla muutmine ühtseks Vinni vallaks. Tagades

samal ajal, et meie inimeste
elukeskkond ega valla osutatavad teenused kohapeal
ei halveneks. Elukeskkonna parandamine tähendab
investeeringute jätkumist
teedesse ja hoonetesse, heakorda. Kuid mitte ainult.
Osa heast elukeskkonnast on
seegi, et kõigil elanikel oleks
oma vaba ajaga midagi peale
hakata, olgu need siis kultuuriüritused, huvitegevuse või
tervisespordiga tegelemine.
Hoonetesse tehtavate investeeringute oluliseks näitajaks
on hoonete soojustamine ja
taastuvenergiate kasutamine.
Alustasime Vinni lasteaias
ulatuslikku remonti, et maja
saaks soojustatud ja kenama
väljanägemise.
Kõige tähtsamad on aga
meie inimesed, kelleta ei
saaks rääkida järjepidevusest
ega arengust vallas.
Alustame koos volikogu
esimehega ringkäikudega n-ö
majast majja, et saada paremini tuttavaks kohapealsete
inimeste ja oludega.
Usun, et üheskoos, üksteist
väärustades saame rääkida
ka edaspidi järjepidevusest
ja arengutest vallas.
Palju jaksu selleks meile
kõigile!
Rauno Võrno,
vallavanem

Vinni lasteaed kolis
remondiajaks Vinni-Pajusti
Gümnaasiumisse

Ivo Linna andis VPG-s
muusikatunni

lõpuni teostada vähemalt kord
aastas lähipiirkonna majapidamiste kaevude põhjavee seiret.
Haava III kruusakarjääri mäeeraldis asub Vana-Vinni külas
riigile kuuluval kinnistul katastriüksusel „Severi“ ja selle omanik
on Lemminkäinen Eesti AS, taotleb Keskkonnaametilt mainitud
kaevandamisloa muutmist.
Eelnõu seletuskirjaga on võimalik pikemalt tutvuda Vinni valla
kodulehel: http://www.vinnivald.ee/istungite-paevakorrad.

Elame nüüd Vinni vallas. Postiaadressil vahetub
Rägavere ja Laekvere vald Vinni vastu, kõik muu
(indeksid, asulad) jääb samaks.
Ametiautus Vinni Vallavalitsus jätkab tööd kuni 31.
detsembrini. Alates 2018. aastast alustab tööd liitumise teel moodustatud ametiasutus Vinni Vallavalitsus asukohaga endiselt Pajusti alevikus Tartu mnt 2.

November 2017

Reedel, 17. novembril andis Ivo Linna koos Anti Kammistega
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ehtsa muusikatunni, lauldes ja
tutvustades Eestis aegade jooksul toimunud lauluvõistlusi. Legendaarne Ivo Linna on ju neist aastakümneid osa võtnud ning
koos Maarja-Liis Ilusaga Eurovisioonilgi kõrge koha välja laulnud.
Kuulsat "Kaelakee häält" laulis Ivo Linna koolis koos 8.klassi neiu
Hanna Marie Elistega. Hanna Marie sai alles eelmisel päeval teada,
et talle usaldatakse ses laulus Maarja-Liisi osa.
Harva juhtub, et tund mobiilidega salvestatakse ja pärast tundi
õpetajalt autogramme küsitakse. Ivo Linna tunniga just nii läks!

Vinni lasteaia kaks vanemat
rühma kolisid novembri keskel
Vinni-Pajusti Gümnaassiumisse, et teha ruumi ehitajale,
kes alustasid novembri lõpus
Vinni lasteaia renoveerimistöödega.
Remont käib lasteaias õppetööd katkestamata. Ehitajate
käes on korraga kahe rühma
ruumid.
Vinni lasteaia direktori Siivi
Ebberi sõnul on lasteaed tänulik gümnaasiumile, kes andis
lasteaia käsutusse eraldi tiiva
esimisel korrusel koos omaette
sissekäiguga. „Lasteaial on
koolimajas väga head tingimused: kahe rühma päralt on neli
ruumi, võimelda ja sporti saavad nad teha suures võimlas,

lapsi toitlustab kooli söökla.“
Direktor soovib kõikidele lastevanematele kannatlikku
meelt ja mõistvat suhtumist
uue olukorraga kohanemisel.
Vinni lasteaed remonditakse
kaasaegseks ja energiasäästlikuks. Hoone soojustatakse,
rekonstrueeritakse keskküte,
uuendatakse elektripaigaldis,
ehitatakse soojustustagastusega sundventilatsioon.
Lasteaia kaasajastamine
läheb maksma umbes miljon
eurot. Töid teostab OÜ Revin
Grupp, omanikujärelevalvet
teostab OÜ Keskkonnaprojekt.
Maja peaks valmima 2018.a
sügiseks.
Hilje Pakkanen
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Vinnis pandi edukas algus
Sümboolse daatumiga - 11.11.
kell 11.11 - sai Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis toimuva Vinni
tehnikapäeva raames alguse
üritustesari, millest loodetavasti
kujuneb välja pikaajaline populaarne huvitegevusala üle Eesti.
Toimus üle-eestilise noorte automudelismi võistlussarja Indoor
Offroad 2017/2018 sisehooaja esimene võistlussõit. Tegemist on
nn "juunior-liigaga", kus võistlejate kriteeriumiks see, et nad
on raadio teel juhitavate autode
võistukihutamisega tegelenud
vähem kui kaks aastat. Võistlejate endi vanus pole oluline,
seekord kõikus see viie ja kahekümne viie vahel. Võisteldakse
1/16 ja 1/18 mõõtkavas raadio
teel juhitavate neljaveoliste autodega. Sarja eesmärk on populariseerida automudelismi kui
atraktiivset huvitegevust ka Eesti
noorte seas. Nõuka ajal on Eesti
mudelistid olnud kuulsad üle

kogu suure N Liidu, praeguseks
on Põhjamaad meist peajagu üle,
järelkasvu kasvatamisega selles
valdkonnas pole aga pikka aega
tegeldud ja nüüd oleks aeg neile
järele jõuda.
Sarja esimesel etapil Vinnis
osales 24 noort võistlejat kuuest
Eesti mudeliklubist. Et vinnikate
jaoks oli tegemist kodurajaga, oli
ka võistlejaid rohkem kui teistest
klubidest: Oliver Arder, Matti
Sirel, Argo Larionov, Kalvin
Lillemägi, Rauno Vilu, Caspar
Kõrts, Kristo Heinmäe, Roberta
Jürna. Võitis Randolf Alt Paide klubist, teise koha sai meie
Roberta Jürna. Kolmandaks jäi
Sten-Martin Villenthal Haljala
RC klubist. Napilt jäi neljandaks
meie Paavo Erapart. Pealtvaatajate kisa järgi finaalsõidus tundus
küll, et tegemist on mitte noorte
hobitegevuse, vaid vähemalt F1
või WRC-ga.
Mart Pitsner

Vinni Espitsjoonil püsis
pinge viimase katseni
Robootikavõistlus IV Vinni Espitsjoon tõi Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse võistlema kaheksa kolmeliikmelist tiimi Tartu
Kesklinna Koolist, Tartu Herbert
Masingu Koolist, Rakke Koolist,
Väike-Maarja, Tamsalu ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumist.
Rõõmu ja lusti jagus mitme tunni
jagu. Nii mõnedki võistlejad
jõudsid lisaks programmeerimisele ja roboti katsetamisele osa
võtta ka paralleelselt toimuvast

RC mudelautode võistlusest.
Võistluspinget jagus liialdamata
kuni viimase võistkonna viimase
katseni, kui Tamsa Juunioride
tiim lükkas neljandale kohale
tartlaste Konnajalakreemikoogilabidavarrepikendusjuhe ning
eelviimase katsega napsas endale teise koha võistkond Tamsa 1.
Neljandat aastat järjest võidutses
Tartu tiim This Is Made Of Bricks,
eesotsas pikaaegse liidri Liis
Rossneriga.
Mai Pitsner

Enne lendamist harjuta,
jalad maas!

Ka VPG ja Vinni robootikute ning tehnikute maskott Vinni
Puhh harjutas droonisimulaatoril kätt, et edaspidi poleks
tarvis õhupalliga mesilinnukeste eest põgeneda. Juhendab
8.klassi õpilane Vadim Baikov. Foto: erakogu

Vinni tehnikapäeval 1.novembril
oli üheks tutvustavaks tehnikaalaseks tegevuseks droonindus.
Et droonilend päris imelihtne ka
pole ja nii mõnigi droonilennuhuviline oma tiivikutega sõbrast
imekiiresti ilma jäänud on, tuleb
droonilennundusega tegelemist
n-ö rohujuuretasandilt õppima
asuda. Esimeseks sammuks sel
teel on droonisimulaator, kus
ehtsa puldiga saab arvutiekraanil drooni juhtida. Erinevalt
päriselust saab simulaatoril teha
restardi ja otsast alustada, liimipoti juurde ja varuosapoodi pole
tarvis tormata.
Vinni Vallavalitsuse poolt EV
100 kingitustevooru esitatud ja
toetuse saanud projekti „Lennukalt Virumaal - 100 pildiga 1000
km²“ käigus selgitatakse välja
koduvalla sada huvitavamat objekti. Koostööpartnerite Hobizone Spordiklubi, MTÜ Hiiumaa
Mudeliklubi ja OÜ Mudelimaailm kaasabil viime läbi algõppe

ja praktikumi droonijuhtimises,
drooniga filmimises ja hilisemas
pildimaterjali töötluses ning
montaažis. Järgneb suuremõõtmeliste piltide trükkimine väljanäituste jaoks.
VPG 8.klassi õpilased Vadim Baikov ja Raimond Järg
otsustasid oma loovtöö siduda
just droonide ja haldusreformi
käigus moodustunud Vinni koduvallaga. Nemad olidki abiks ja
juhendamas huvilisi Vinni tehnikapäeval, et droonisimulaatoriga
lendamisest õiget lennutunnet
saada. Ise kõiki simulaatoriga
lendamise nippe vallates on
noormeestel mõte, et miks mitte
seda ka teistele jagada. Nii ongi
Vinni vallas Ulvis, Laekveres,
Muugas, Tudus ja Viru-Jaagupis
kavas läbi viia droonisimulaatori
kasutamise algõpe ja praktikumid. Simulaatorid on selle jaoks
hangitud ja soovime noormeestele tuult tiibadesse, kuid hoidku
ka jalad kindlalt maas.
Mart Pitsner

Õudsalt põnev maskeraad Pajustis
õhtukohase näomaalingu pähe
maalida. Kogunenud adrenaliini ja energia elasid lapsed
välja videodisko saatel hullates
ja tantsides. Kui juba kodudes
pikalt ettevalmistusi tehtud, ei
raatsitud maskeraadilt niisama koju minna, vaid näidati
end catwalki-vaibal kõndides
teistelegi. Ning et oleme oma
kultuuri mujalt mõndagi üle
võtnud, siis ei puudunud selleltki õhtult oma piñata-koti
purustamine. Alles siis, kui
kommid käes, mindi rahulolevalt koju, südames hea meel, et
see kõik oli mängult.
Suur tänu õudsalt põneva õhtu

See polnud kaua aega tagasi,
kui ühel pimedal sügisesel pühapäeva õhtupoolikul kogunes
Pajusti klubisse omapärane
seltskond rahvast - enamjaolt
süngesse musta riietatult, näod
maski alla peidetud, silmad
suureks ja tumedaks värvitud...
Oli seal luukere- ja nahkhiire-inimesi, piraadinäoga Saabastega Kass, nõidu, valgeid
kummitusi ja keda kõike! Juba
klubi uksel, kus ahvatlevad tulukesed rahvast ligi meelitasid,
hakkasid õudused pihta: keegi
oli oma sammaldunud kabjad
ukse taha jätnud ja ise salaja
tuppa hiilinud... Kes? Mine
võta kinni, kui julged! Ning
kui juba sisse said, läks aina
õudsamaks: lahke tere-naeratuse asemel näitasid oma musti
tiibu nahkhiired – ja neid oli
oi kui palju! Õuduste toas irvi-

vali programmi 17 lavastust.
Roela näitetrupp Kartoffel esitab festivalil tänavu näiteringile Lääne-Viru
näitemängupäeval parima lavastuse tiitli toonud
Jaan Võõramaa näidendi
„Mamma“, mille lavastas
Urmas Lindlo. Näidendis
mängivad Mare Hirtentreu,
Rainis Aal, Kelly Maidla,
Armin Dunkel, Silva Eigi,
Jüri Kormik, Katrin Põllu ja
Urmas Lindlo.

Hooaeg – hoogne ja kirev ehk
mis toimub Roela Rahvamajas
Alustasime sügissalongi õhtuga, kus tunnustati valla heakorrakonkursi „Kaunis kodu“
konkursi tublimaid, kuulati
Jaanus Karilaidi mõtteid elust
ja inimestest, ragistati ajusid
vahvas mälumängus, elati kaasa „Cadencia“ ülitempokale
showprogrammile ja lustiti ka
ise tantsupõrandal.
Aga juba varem askeldasid
majas meie tegusad kollektiivid. Koos kooliaasta algusega
algasid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kooli bändi ja pilliõppe
proovid.
Naisansambel lihvis oma
juubelikontserdi kava ja juba
oktoobri algul toodi uuenenud kava ka rahva ette. Nansiansambel on jõudnud oma
lauludega ka võõrsil esineda.
Väga soe ja sõbralik vastuvõtt
leidis aset Uhtnas – kollektiivi
oodatakse taas külla! Eks kunagi see ka teostub. Rahvamaja oma publik kuulis naisamblit taas esinemas 18.novembri
ajaloopäeval. Ja loomulikult ka

Urmas Lindlo jutu põhjal
Hilje Pakkanen

tasid tulijaile näkku hirmsad
nõiad luudadega, surnupealuud, klaaspurgis pea, paljaks
näritud kondid, kollitavad
luukered, ämblikud ja muud
sorti õudused, nii et aremad
ei julgenudki ukselt edasi astuda või pagesid hirmutavast
toast kähku isa-ema kaitsva
tiiva alla. Julgemad seevastu
kasvatasid endas külma närvi
Limpast õudusmuinasjutte
kuulates.
Mis paneb ühel pimedal sügisõhtul hirmu tundma? Kummitus! Kummitajateks olid seekord Pantrite tantsurühm oma
luukere kostüümides ja kolme
poisi verdtarretav varjuteater.
Kas see kõik oli ikka nii õudne?
Oli ja ei olnud ka, just parasjagu! Kel maski polnud, võis selle
endale valmistada meisterdamistoas, kes soovis, lasi endale

Kartoffel põrutab
Mammaga Võrru
Roela näitering Kartoffel
pääses oma lavastusega
„Mamma“ Eesti Harrastusteatrite Liidu korraldatavale
üle-eestilisele harrastusteatrite festivalile, mis toimub
2018. aasta jaanuaris Võrus.
Näiteringi Kartoffel juhi Urmas Lindlo sõnul kandideeris
festivali lõppvooru 29 harrastusteatrit 40 lavastusega,
millest teatrieksperdid Jaan
Urvet, Tiina Tegelmann ja
Madis Kolk valisid riigifesti-

eest vahvatele Vinni ja Pajusti
lapsevanematele, kes klubi
mitu päeva maskeraadiks „segi
ajades“ õhtuvalmis seadsid ja
pärast jälle ära koristasid. Oma
noorusliku innu ja ideedega
oli suureks abiks Lääne-Viru
Rakenduskõrgkool ja nende
kaks tublit sotsiaaltöö eriala
esmakursuslast. Loodan kogu
hingest, et selline koostegemine jätkub ning et Pajusti
klubisse leivad tee ka lapsed.
...Ja kui nad suurde koostegemise ja peo pidamise alla
päris kokku ei vajunud, siis
korraldab see seltskond kord
ühe samavahva perepäeva
kindlasti.

jõulupidudel.
Kolmapäevad ongi siis nii
naisansambli kui ka tantsurühma „Kanarbik“ „tööpäevad“.
Tantsurühm seab juba samme
järjekordseks seeniortantsupeoks, astudes vahepeal üles
kodustel pidudel – 22.novembri kadripäeva kohvilõunal ja
20.detsembril jõulupeol.
Esmaspäeva õhtuti aga laulavad-tantsivad kvartett “Sära“
ja naisrühm „Sõbratarid“, kes
koos valmistuvad kevadiseks
oma 20. juubeli ühiskontserdiks.
„Sõbratarid“ tantsisid hooaja
esimesed tantsud juba naisansambli juubelil, järgmine etteaste tuleb 10.detsembril – meie
traditsioonilisel jõululaadal.
Kvartett „Sära“ kutsub aga
kõiki esimesel advendil, 3.detsembril rahvamaja kaminasaali
jõuluvalgust süütama.
Jälgige ikka hoolega kõikide
ürituste erireklaame!
Aga veel! Neljapäeviti on
tegutsemas meie tubli näitering

Võrgupidu ja õuduka õhtu
Viru-Jaagupis
Viru-Jaagupi noored kogunesid laupäeval, 21.oktoobri
õhtul Viru-Jaagupi noortetuppa võrgupeole. Pidu meelitas
kodudest noortetuppa ööd
veetma kogunisti 26 noort.
Võrgupeoga samal ajal tuli
telekas parasjagu hittõudusfilm „Paranormaalne aktiivsus
4“, mida päris palju noori
kohe vaatama asus. Pärast
igat filmis nähtud õudushetke
tormasid noored jooksuga
otsejoones noortetoa juhataja

poole telerist nähtud õudusi
ümber jutustama, et seejärel
samakiirelt tagasi teleri ette
tormata uusi õudusi vaatama.
Need aga, kellel arvuti taga
igav hakkas, said vahepeal teha
poksitrenni, piljardit, pinksi
või lauajalgpalli mängida.

„Kartoffel“, kes valmistab ette
taas uut lavastust ja neil ka
kevadel au korraldada kodusaalis järjekordne maakondlik
näitemängupäev.
Ja neljapäeviti, kord kuus ka
teisipäeviti, harjutab oma kokkulaulmist peagi viieseks saav
Roela meesansambel. Selleks
puhuks tulebki ette valmitada
tore ülesastumine.
Kes mäletab, see teab, et
Roelas sai alguse uhke traditsioon, mis nüüd on läbinud
Võru-, Valga- ja Pärnumaa –
see on tuleval aastal viiendat
korda peetav vabariiklik meesansamblite laulupäev. Seekord
saab vägev meestelaul kõlama
taas Roelas.
No näete, milline hoog sees ja
kirev kava terendab ees, samas
oleks võimalus pakkuda ka
enamat. Huviliste puudusel
ei käivitunud kahjuks Alima
Tantsustuudio poolt pakutav,
samuti ei täitunud vajaliku
osavõtjate arvuga ka väga
kasuliku tervisevõimlemise
grupp. Mõelge veel – hilja pole
kunagi!
Kord kuus kolmapäeviti
pakume Roela rahvale vahvaid etendusi maakonna näi-

tetruppidelt. Oktoobris oli
külas Haljala, novembris
Väike-Maarja. Jõulukuu jätame niigi tiheda kava pärast
vahele, aga jaanuaris Sõmeru.
Eks igasse uude ettevõtmisse
suhtutakse teatava tagasihoidlikkusega, sestap ka oli
esimesel etendusel publikut
hõredalt, kuid küllap huvi
tekib ja publik suureneb.
Suuremaks on saanud meie
koduvald. Kes siis veel, kui
mitte kultuurirahvas, peaks
kiiresti sõbrunema ja üksteise tegemistest huvitatud
olema. Nii olemegi juba selleks aastaks teinud toredad
kokkulepped ja juba on ka
esimesed külalised Laekvere
Rahva Majast esinemas käinud. 20.detsembril ootame
külla Ulvi rahvamaja rahvast.
Aasta lõpetame aga 29.detsembril salongiõhtuga. Jälgige reklaame.
Loodame, et igaüks leiab
omale meelepärase tegevuse
ja ürituse, kuhu tulla ja kus
kaasa lüüa.
Soovin kõikidele rahulikku
hingedeaja jätku.
Tarmo Alavere
Roela Rahvamaja juhataja

Tänan kõiki võrgupeost osa
võtnuid ja loodan, et kõik jäid
rahule!
Valentin Kurka
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Roela alustas vägeva ajalookonverentsiga
Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamist
18.novembril toimus Roelas
taas kohaliku rahva eestvõttel
ajalookonverents, mis seekord
rääkis Eesti sündimise loo suurtest ja väikestest viitadest. Igast
ettekandest koorus välja tõsiasi,
et suured viidad, muutused
ühiskondlikus elus, tõid kaasa
suuri muutusi ka inimestele,
kujundasid nende saatusi.
Roela kooli vilistlane, Virumaa
muuseumide vanemateadur
Uno Trumm alustas oma ettekannet ajas 150 aastat tagasi
minnes. Selleks, et rääkida Eesti
vabariigist sel ajal, pidi inimene
olema kas anarhist, luuletaja
või hull, riiklik kurjategija igal
juhul. Üldlevinud teadmise kohaselt peetakse luuletajat Juhan
Liivi esimeseks, kes lausunud,
et “ükskord on Eesti riik”. Kuid
Eesti-mõtte loos on Andres
Dido, C. R. Jakobsoni lähemaid
mõttekaaslasi, siiski enne Juhan Liivi. Just Dido luuletusest
„Eesti sõalaul“ on otsitud julget
unistust Eesti riigist, kus „...
priius läigib meie eel ja Eesti
vabatriigi peal...“. Selle, 1882.a
avaldatud luuletuse eest pandi
ta vanglasse ja saadeti asumisele.
Tal oli siiski õnne - ta jõudis ära
näha Eesti Vabariigi sünni ning
päeva, mil Prantsusmaa Eestit
1921.a tunnustas.
1905. a revolutsiooni ajal peeti
Eestile parimaks osalist iseseisvust, autonoomiat. Omariiklusest ei osanud veel unistada
keegi peale Juhan Liivi. Liivilt
pärineb esmakordselt kirja pandud mõte Eesti riigist: „Ja nõnda
on lugu ka Eestis/ ja nõnda on
elu kiik: ükskord – kui terve
mõte – ükskord on Eesti riik!“.
Friedebert Tuglas leidis selle
luuletuse üles, muidu me poleks
sellest keegi teadnuki.
Kui esimene omariikluse väljahõikaja on teada, siis keda
pidada Eesti esimeseks presidendiks? Üldlevinud arvamuse
kohaselt on esimiseks presidendiks Konstantin Päts, kuid
selleks võib pidada ka Koeru
kihelkonna Päinurme meest
rätsepat Hans Anton Schultsi,
kes koos taluperemehe Mart
Jürmaniga kuulutasid Vaalis
välja Eesti Rahva Vabariigi.
Aktiivsed mehed olid Vaalis
läbi viinud oma maareformi,
loonud vabatahtlikud miilitsasalgad ning koostanud isegi
põhiseaduse. Meeste julge väljaastumine ei jäänud võimudele
tähelepanuta. Koeru saabunud
karistussalk laskis mehed jõululaupäeval ilma pikema jututa
maha. Eesti vabariike kuulutati
välja mujalgi. Need piirdusid
enamasti ametnike väljaajamisega vallamajast ja vallapaberite
põletamisega.
1914.a alanud Esimene maailmasõtta võttis Vene mobilisatsioon sada tuhat eesti meest,
andis neile relvad ja õpetuse.
1917.a, kui Venemaal algasid
pöördelised ajad, tulid need mehed Eestisse tagasi. Nad teadsid,
mis pidi relva käes hoida. Neist
meestest oli hilisemas Vabadussõjas suur abi.
Maaküsimuse tõsisem arutelu
Eestis algas 1917.a, kui kujunesid poliitilised erakonnad, mis
seadsid maaküsimuse üheks
prioriteediks.
1919.a vastu võetud maaseadus kuulutas esialgu kõik
mõisamaad riigi omandiks ja
sellest loodi riiklik maatagavara. Maaseadust oli riigile
väga vaja, sest 2/3 Eestimaa
elanikkonnast oli maata, samal
ajal kui 58% kasutatavast maast
kuulus suurmaaomanikele.

Samal ajal püüdis Vene pool
tugeva propagandaga eestlasi
enda poole tõmmata. Maareformiga otsustati, et tuleb taastada
väikemaaomandus nii kiiresti
kui võimalik. See on parim viis
võidelda kommunismi vastu.
Samas tuli Eesti iseseisvuse
ülesehitamiseks riik kindlustada
ustavate alamatega ning selleks
oli vaja murda Balti aadli võim.
Maareform viidi läbi väga
teravalt: 96,6 % maast riigistati,
eelkõige rüütlimõisad (nende
käsutuses oli 1,9 milj ha maad) ja
mõisatele kuulunud talukohad.
Sama saatus tabas ka 57 eesti
suurmaaomanikku. Kompensatsiooniküsimus lahendati alles
1926.a, mil suurmaaomanikud
said kompensatsiooniks 3%
maa tegelikust väärtusest. Metsaomandust ei kompenseeritud
üldse. See oli ka mõistetav,
sest Vabadussõjas kurnatud
riigil polnud raha kusagilt võtta,
pealegi tuli tasuda sõjavõlgu
Ameerikale.
Sellega sattusid paljud pered
väga raskesse olukorda.
1924. aastaks jõuti suurem
osa mõisatest tükeldada. Asundustalude maksimumsuuruseks
määras riik 50 ha. Seejärel kinnitati ka maa väljaostu tingimused. Üldiselt oli tähtaeg 55
aastat, nii et enamik uusi peremehi oma maad enne iseseisva
Eesti riigi kadumist omandada
ei jõudnudki.
Asendustalude tekkimisega
sai eestlane lõpuks ometi maa
omanikuks. Kuid juba siis polnud 20 ha suurustel taludel
võimalik toime tulla, toimetulekuks pidanuksid taludel olema
vähemalt 35 ha maad.
Maareformi mõjust Roela
mõisale rääkis Ferdinand von
Wrangelli abikaasa järeltulija
Peter Krienitz. Pärast Ferdinand von Wrangelli surma
võttis Roela mõisa juhtimise üle
18-aastane Hans Wrangell. Tema
ülesandeks oli neil keerulistel
aegadel mõisa säilitamine ja
tavapäraste tööde jätkamine.
Roela mõisa keeruline olukord
oli alanud enne Eesti Vabariigi
aega, kui 1917.a võeti Roela mõis
punaste poolt üle. Kaks mõisa
majapidamise eest vastutavat
olulist isikut, mõisavalitseja ja
karja eest vastutaja, võeti kinni
ja saadeti Siberisse. Varem oli
sõjavägi võtnud mõisalt paremad hobused. Siiski oli võimalik
mõisa vee peal hoida.
Hans Wrangell sai ühe maatüki, millel asus ka Roela mõis.
Maaseadus võimaldas tal teisigi,
õdede-vendade ja sugulaste
maatükke taotleda, lisaks teisi
müügil olevaid maatükke osta
ja riigilt maad rentida, kokku 500 ha maad. Mõisas said
tähtsaks kõrvaltegevused, siin
asusid saeveski, viinaköök,
tärpentiinivabrik, juustukoda,
kanala, mis töötasid suurema
või vähema eduga. Rajati puu- ja
juurviljaaed, mille saadusi müüdi Rakvere ja Tallinna turgudel.
Nii kestis see 1939.aastani. Et
punavõimu saabudes muutus
olukord eluohtlikuks, lahkus

Hans Wrangell koos naise ja
poegadega Saksamaale. Ta ei
loobunud kuni elu lõpuni oma
Eesti kodakondsusest. Kui Hans
poegadega Roelast lahkus, küsisid poisid, millal me koju tagasi
tuleme. Isa ütles poegadele, et ta
ei näe oma kodu enam kunagi,
kuid teie näete. Nüüd, pärast
iseseisvust oleme tagasi ning
oleme tänulikud,et meid on siin
sõbralikult vastu võetud.
Seadustest, mis võimaldasid
saada eestlasel maa omanikuks, andis ülevaate Kulina
mõisa omanik ja ajaloolane Anti
Poolamets. Maareform ja Vabadussõda on lahutamatud. Õige
varsti sai eesti mees aru, et Vabadussõjas üles näidatud vapruse
eest annab riik talle maad. Mida
suuremat vahvust üles näitasid,
seda kiiremini maad said. Maad
anti esialgse otsuse kohaselt
tähtajaks rendile. Põliseks kasutamiseks anti maa alles siis,
kui maatükile oli ehitatud maja.
Inimesi aidati odava intressiga
pikaajalise laenuga.
Piire talust kui ühest Roela
kandi asundustalust rääkis
Vilma Neelokse. Tema äi, Ernst
Neelokse, läks 24-aastasena Vabadussõtta, sai seal kaks korda
haavata. Koju tagasi jõudes oli
tal kaasas kiri sõnumiga, et tema
sõjas osutatud teeneid eraelus
arvestataks.
Imekombel leidis pererahvas
vabariigi ajal taludokumendid.
Teiste hulgas ka rendilepingu
põllutööministeeriumiga Roela
vallas asuva Piire talu A4-le
15,7 tiinu suuruse maa rendile
andmisega 7.maist 1921 kuni
30.aprillini 1927 koos rendihindadega. Metsa- ja heinamaa anti
12,5 km kaugusel Tudu kandis.
Metsast puid ilma loata raiuda ei
tohtinud. Roela mõisast soetati
järelmaksuga loomi ja inventari.
Kui vili külvatud, toodi tallu
perenaine. Elati Alavere külas,
kust käidi 2 km kaugusele tallu
tööle. Loomadele ehitati peavarjuks sara. Vett toodi loomadele
kaelkookudega 300 m kauguselt
naabri kaevust. Kõige raskem
aeg oli heinaaeg, siis oldi nädal
aega Tudu kandi heinamaadel
heina tegemas.
Sündisid lapsed. Eluasemeks
ehitatud väikest majakesest pidi
saama saun, kuid sinna jäädi
elama aastateks.
Kuue aasta möödumisel sõlmis
talu riiigiga järgmise rendilepingu. Kuid niipea, kui talu võlad
makstud sai, tuli „suur vabastaja“, pani peale suured normid,
tegi kolhoosid, võttis maa, jättes
vaid kuus sajandikku. Kui perepoeg Uno sai täisealiseks, alustati alevikku oma maja ehitamist.
Nõukogude ajal sellest juttu polnud, mis talust sai. 1990-ndatel,
talude tagasivõtmise aegu andis
Uno talutegemise poeg Jaanile.
Jaan ostis sovhoosilt Rasivere
farmi ja ümberkaudseid maid.
Viis aastat tagasi ehitas uue,
kaasaegse robotlüpsiga lauda
Tammiku külla.
Puka talu loo rääkis Eha Kuusemetsa tütar Silva Taremaa,

kelle sõnul nende Puka talust
on säilinud vaid ema suuline
pärimus. Puka talule pani aluse
Peeter Mat(t)us, kes Vabadussõjast osavõtmise eest sai autasuks
Vabadusristi, millega kaasnes 20
ha suurune talu. Peeter Matus sai
sõjas raskelt haavata ja ta viibis
pool aastat Moskvas haiglaravil.
See pidi olema I maailmasõda
– vaevalt et Vabadussõjas Eesti
poolel sõdinut Moskvasse ravile
saadeti. Pärast tervenemist abiellus ta Võrumaal rikka talutütre
Almaga, kellega tuldi Virumaale
autasuks saadud tallu elama.
Talumaadel asus suur mõisa
palkseintega heinaladu (Puka
ladu). Selle lao järgi saigi Puka
küla endale nime. Heinalattu ehitati kahe toa ja köögiga
eluase, kuhu toodi elama ka
Peetri vanemad. Talu oli väga
edukas, sest Peeter oli ettevõtlik
mees. Järjest valmisid karjalaut,
talumaja, sigala. Talus kasvatati
peekonsigu, neid eksporditi
Inglismaale. Sealt saadud raha
eest osteti tallu rehepeksumasin,
traktor ja küla esimene ristikukülvimasin. Perenaine Alma oli
suur kangakuduja, kes korraldas
ka kangakudumise kursusi,
organiseeris talguid.
Kuna perel lasteõnne polnud,
võeti kasulasteks sugulaste lapsi.
Nõukogude korra tulekuga võeti kõik ära, talu kahte tuppa seati
sisse kolhoosi kontor. Peeter
Matus suri kohe pärast kolhooside tulekut. Alma elas küllalt
vanaks. Eha kahest tütrest pole
põllupidajaid saanud.
Soone talu loo rääkis Heiti
Altosaar. Soone talu rajas abikaasa vanaisa Jüri Soone, tema
vend Heinrich sai Vabadussõjas
surma. Teda autasustati postuumselt Vabadussõjaristiga
ja tema isale anti 21 ha suurune
viljakas maatükk Obja külas.
Kuna aga isal oli talu olemas,
andis ta selle oma teisele pojale
Ervinile, kellest sai Soone talu
peremees. Ervin Soone oli isa
kõrval põllumajanduse väga
hästi selgeks saanud. Ajapikku
ehitati hooned, osteti põllumajandusmasinaid. Soone talu oli
esimene, kus hakati kasutama
mineraalväetisi. Nõukogude
võimu tulles esialgu talud püsisid, inimesed ei tahtnud kolhoosi minna. Kuid maksud
tõusid. Küüditamise nimekirjas
olid Soone talu esimene, aga
peremehel õnnestus pääseda.
Hiljem oli ta esimene kolhoosi
astuja - pääsu ju polnud.
Heiti sattus Roelasse Tallinna
tehnikaülikooli neljanda kursuse
tudengina. Sestpeale möödusid
kõik ta suved kuni uue aja tulekuni heina tehes.. Nõukogude
ajal võisid loomapidajad heina
teha väga viletsatel maalappidel. Uue aja tulekuga tõusis
päevakorda maa tagastamise
küsimus. Heiti töötas sellal tehnikaülikoolis, kus oli oodata
koondamisi. Kuigi mees oli siis
53-aastane, otsustas ta talu tagasi
võtta. Masinaid polnud, teada oli,
et 25 ha suurune talu ei suuda
end ära majandada. Euroopa
Liidu abirahadega õnnestus tal
end Saksamaal täiendada. Talu
pidas Heiti Altosaar senikaua,
kuni tervist oli, 2007.a-ni. Kui
meie kaome, kas siis tuleb siia
keegi elama?
Ajaloo olemuslikult suurim
võlu seisneb asjaolus, kus kõik
tänased „suured mured ja probleemid” muutuvad tühisteks ja
väikesteks täpikesteks. Need on
vaid üks periood pikas ahelas.
Ajalugu on meie igaühe lugu,
mis seob meid minevikuga ja
tulevikuga ning see lugu kestab
pidevalt, katkematult, igal hetkel.
Õnnelikud on need, kes oskavad
seda hetke märgata ja leiavad
korra aastas päeva, kus väikeste
viitade vahel suuremaid näha.
Hilje Pakkanen

Roela Rahvamajas sai vaadata
ajalooliste esemete näitust

Kersti Lipvars ja Valli Vahi koos ajaloolise tuletõrje sarv-pasunaga. Foto: Tõnis Nurk

Roela rahvamajas avati 18.
novembril nädalaks Roela
piirkonnast pärit ajalooliste
esemete näitus „Eestlased ja
nende aeg“.
Roela koduloo-uurija Maret
Tralla sõnul on need esemed
olulised inimestele, kes on
neid hoidnud järeltulevatele
põlvedele. Igal esemel, õigemini tööriistal ja dokumendil,
on oma lugu, millest teadsid
huvilistele rääkida avamisele
tulnud esemete omanikud.
„Tänavu 8. novembril tõsteti
Eesti esimesel eraalgatuslikul
vabatahtlike tänuüritusel „Aitame Eesti turvaliseks“ esile

priitahtlikke päästjaid, abipolitseinikke ja inimesi, kes on
vabast tahtest aidanud suurendada meie kõigi turvatunnet.
Sel üritusel pälvis aasta eestvedaja tiitli Roela tuletõrjeseltsi
vabatahtliku päästemeeskonna
vanem Kersti Lipvars. Kindlasti on selle töö taga kogu Roela
tuletõrjeselts,“ ütles Maret
Tralla tuletõrjepasunat seltsile
üle andes.
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus
pakkus põnevat uudistamist
noortele ja ajarännakut noorusaega.
Hilje Pakkanen.

Roela ootab jõule käbimajas
avatava jõulumaa ja
jõululaadaga rahvamajas

Detsembri esimesel nädalal
avaneb Roela käbimajas ja
selle ümbruses nädalaks jõulumaa, kus peamiselt Vinni
valla lasteaedade ja algklasside õpilased saavad päkapikkude ja teiste muinasjututegelastega mänge mängida
ja looduses päkapikurajal
matkata.
„Ühe grupi programm kestab
umbes paar tundi ja selle sees
on metsamatk koos mängude
ja tegevustega, vihjete abil
kommikoti otsimine loodusest,
meisterdamine käbimajas,“
tutvustas jõulumaad Roela
lasteaia õpetaja Gerli Kanna.
Külastuse lõpetuseks pakuvad
päkapikud käbimajas lastele
kooki ja teed. Roela aktiivsed
naised on käbimajas lastele
jõulumaad korraldatud umbkaudu kümme aastat.
10. detsembril kell 10 avab
Roela rahvamajas uksed juba
traditsiooniks saanud Roela
jõululaat.
Laadal müüakse erinevaid
kaupu, alates kohalike käsitöömeistrite toodangust ning lõ-

pedades toidukraami ja maiustustega. Laadakülastajatel on
võimalik osta nii suupärast
kui ka leida sobiv jõulukink,
osaleda jõululoteriil ja oksjonil.
„Loteriiks toovad inimesed
käsitööesemeid, hoidiseid ja
muud head-paremat. Oksjonile ootame koduseid küpsetisi, mille alghinna määrab
meister. Oksjoni tulu annetavad korraldajad Nukitsamehe
mängumaja heaks,“ rääkis
ürituse üks korraldajaid Roela
raamatukogu juhataja Tiina
Alavere. Laadapäeva juhib ja
oksjonihaamrit hoiab Margus
Abel.
Korraldajad MTÜ Roela
Kodukant, Roela rahvamaja ja
raamatukogu on mõelnud neilegi, kes soovivad lähenevateks
pühadeks midagi oma kätega
meisterdada, avades õpitoad
lastele ja täiskasvanutele, kus
soovijad saavad juhendajate
abil ehteid ja kingitusi valmistada. Jõulumeeleolu loovad
jõulutantsudega rahvamaja
naistantsurühm „Sõbratarid''.
Hilje Pakkanen
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Sündmuste kalender
Kadila Seltsimajas:
22. dets. kell 19 jõulupidu: meelelahutus, jõulupraad, kohvilaud. Muusika: DJ Ailan Kütt. Pilet 7 eurot. Info ja piletite
tellimine: tel 53 974 443.
Pajusti Klubis:
P, 3. dets. kell 16 I advent - küünalde süütamine ja tantsimine
klubi ees.
P, 10. dets. kell 12 II advent - piparkoogimajade kaunistamise
ja piparkookide küpsetamise õpituba peredele (maju saab ka
kohapeal osta).
K, 13. dets. kell 17 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste
jõulupidu.
L, 16. dets. kell 20 jõulupidu ans. Moiseqatziq. Pilet 8 eurot.
Laudade ettetellimine tel 51902201.
T, 19. dets. kell 13 seeniorklubi Mõttelõng jõulupidu.
End. Viru-Jaagupi koolimajas:
T, 12. dets. kell 13 seeniorklubi Elutark jõulupidu.
Laekvere Rahva Majas:
R, 1. dets. kell 11 Viljandi Lasteteater Reky lasteetendus
"Väike nõid". Pääse 5€. Info tel. 329 5335
P,3. dets. kell 14 advendikontsert Väike-Maarja vaskpilli
ansamblilt, advendiküünla süütamine.
R, 8. dets. kell 18 laste ja noortetoa 15.sünnipäevapidu: palju
esinemisüllatusi, tantsumuusikat ja diskot teeb Taavi Taar,
tort. Ootame külla naabernoortekeskuste sõpru, endisi ja
praegusi noortetoa külastajaid ja noortejuhte. Info tel 3295335.
P,10. dets. kell 12 laulupühapäev Tiia Paistiga.
P,10. dets. kell 14 Eesti uus mängufilm „Keti lõpp“.
Pääse 3/4€.
T,12. dets. kell 19 Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused“. Pääsmed 13/15€ eelmüügis Laekvere rahvamajass,
Muuga raamatukogus, piletilevis ja piletimaailmas. Info tel
3295335.
K,13. dets. kell 15 jõulukaunistuste valmistamine Simuna
koguduse liikmete juhendamisel.
N, 21. dets. kell 18 Laekvere kooli jõulupidu.
R, 22. dets. kell 13 koduste mudilaste jõulupidu.

Haridusüritused
1.dets. kell 8.00 liikvel ja piilumas on päkapikud Vinni ja
Pajusti lasteaias.
1.dets. jõulurahu väljakuulutamine VPGs: kell 9.35 I-V
klassidele, kell 10.40 VPK VI-XII klassidele.
4.dets. kell 8.45 advendiküünla süütamine Vinni lasteaias.
4.dets. kell 9.00 advendiküünla süütamine Pajusti lasteaias.
4.dets. kell 17.00 I advendi küünlavalgusõhtu Tudu koolimajas.
5.dets. kell 12.00 Tallinna muusikakeskkooli õpilaste advendikontsert VPG 4.-12.klassile.
6.dets. kell 14.45 Vinni lasteaia Lepatriinu rühm Roela
käbimaja jõulumaal.
7.dets. kell 9.30 Teater Onu Ervin etendus “Elsa ja Anna
võlumaal“ Pajusti lasteaias.
7.dets. Roela lasteaed Roela käbimaja jõulumaal: kell 10.00
Orava rühm, kell 15.30 Pähklite rühm.
8. dets. kell 8.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi keeltepäev.
8. dets. kell 9.30 Kulina lasteaed külas Savi talu jõulumaal
Assamallas.
10. dets. kell 10.00 Roela lasteaed rahvamajas jõululaadal.
13. dets. kell 17.00 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste
jõulupidu Pajusti Klubis.
14. dets. kell 10.00 Viru-Jaagupi piirkonna koduste laste
jõulupidu Kulina lasteaias.
15.dets. kell 11.00 VPG I-V .klassi jõulupidu, Piip ja Tuut
teatri etendus “Piip ja Tuut piparköögis“.
15.dets. kell 11.00 Vinni lasteaia Mõmmi, Oravapere ja
Sipsiku rühm Rakvere Teatris etendusel „Timbu-Limbu“.
15.dets. kell 15.30 Kulina lasteaia Mesimummu rühma
jõulukohvik.
16.dets. kell 17.00 Roela LPK ja Kulina lasteaia töötajad
Rakvere Kolmainu kirikus Ott Leplandi ja Inese jõulukontserdil.
18.-20.dets. piparkookide küpsetamine Pajusti lasteias.
18.dets. kell 8.45 VPG-s jõululaat 1.-5.tunni vaheajal.
18.dets. kell 11.00 Roela kooli algklassid ja Kulina lasteaed
Rakvere Teatris jõuluetendusel “Timbu-Limbu“.
19.dets. kell 16.00 Kulina lasteaias jõulupidu.
19.dets.kell 12.00 Tudu koolimajas vana aja jõulukommete
tutvustamine.
20.dets. kell 9.00 Vinni lasteaia päev koos jõuluvana Antiga.
20.dets. kell 10.00 Roela piirkonna koduste laste jõulupidu
lasteaia Orava rühmas.
20.dets. kell 17.00 VPG õpetajate jõuluõhtu Vargamäel.
20.dets. kell 17.00 jõulupidu Tudu koolimajas.
21.dets. kell 8.30 toomapäeva toimetused Tudu koolimajas
koos Tahma-Toomasega.
21.dets. kell 11.30 Tudu kooli õppekäik talvisesse metsa.
21.dets. kell 17.00 Roela Lasteaed-Põhikooli jõulupidu
rahvamajas.
21.dets. kell 18.00 VPG 6.-12.klassi jõulupidu.
21.dets. kell 17.00 Pajusti lasteaia jõulupidu Pajusti Klubis.
22.dets. kell 9.30 klassihommik, kell 11.00 jõululõuna Tudu
koolimajas.
22.dets. kell 12.00 VPG abiturientide jõululõuna.

Roela Rahvamajas:
P, 3. dets. kell 14 I advent rahvamaja kaminasaalis koos
kvartett Sära jõululauludega.
P, 10. dets. kell 10 jõululaat.
R, 22. dets. kell 13 Roela seeniorklubi Remmelgas
jõulupidu.
R, 29. dets. kell 20 aastalõpupidu.
Ulvi Rahvamajas:
E, 4. dets. kell 18 I advendiküünla süütamine rahvamaja ees.
L, 9. dets. kell 16 rahvamaja isetegevuslaste jõulupidu.
R, 15. dets. kell 19 end. Rägavere valla asutuste töötajate
jõulupidu koos Tiia Paisti ja ansambliga Pohmell.
L, 16. dets.kell 13 koduste laste jõulupidu.
P, 31. dets. kell 23 aastavahetuse trall ansambliga Fantaasia.
Uksed avatud al. kell 21. Lauad ettetellimisel tel 56223653.
Muuga mõisas:
P, 17. dets. kell 13 eakate jõulupidu koos etteastete, külalsite
ja jõululauaga. Registr. kuni 11.12. tel 3295335 Õilme.
Tudu Rahvamajas:
P, 31. dets. kell 21 vanaaastaõhtu koos ans. Svips. Avatud
puhvet. Pilet 10 eurot, põhikooliealistele tasuta.
Vinni Päevakeskuses:
T, kell 10 – 11 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
K, kell 14 – 15 vesivõimlemine Vinni spordikompleksi ujulas
Triin Krunbergi juhendamisel.
N, kell 11 – 15juuksuripäev Maie Seinpere. Teenus ettetellimisel Maie tel 53915231.
R, 1. ja 15.dets. kell 10.30 – 12.00 mälutreening Anu Joonuksi
juhendamisel.
20.dets. jõulukontsert ja –pidu. Kellaaeg täpsustub.
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16, tel 32 57 300
või paevakeskus@vinnivald.ee

Palju õnne, detsembrikuu
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!

96 Leida Nurk
92 Väino Kasearu
90 Vaike Aru
89 Lilian Kaasikmäe
89 Eha Kuusik
89 Luule-Rita Renel
88 Liidia Lass
88 Maimu Leht
86 Elvi Leede
85 Helene Allikalt
85 Villem Altermann
84 Anton Floren
84 Uno-Heinrich
Neelokse
84 Linda Kello

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

Sündis
inimene!

Kuulutused

Maru Uuslail - 5. oktoobril
Väino Ero - 23. oktoobril
Rebeka Noora Pant – 5. novembril
Palju õnne maimukesele ja perele!

Siiri-Elgine ja Väino Jürnat

Talitööde teostajad
Piirkond

Teenusefirma

Vastutav isik

Telefon

Piira keskus,
Piira - Karkuse

Piira Talu OÜ

Eha Kokareva

5253341

Vinni alevik,
Mõdriku kergtee

ER Toode OÜ

Raivo Eliste

5057596

Pajusti alevik, Inju OÜ Olt & KO

Ilmar Olt

5021752

Vetiku - Mõdriku

OÜ Vinimex

Toomas Riiberg

5054188

Piira – Pajusti Kakumäe kergtee

Olt & KO

Ilmar Olt

5021752

OÜ
Voore Farm

Margus Lepp

5203971

Kalno
Vaarmets

5201163

Kadila - Koeravere

Allika - Võhu

Ristiküla, Rünga,
FIE Kalno
Roela alevik
Vaarmets
Puka - Obja
Tudu alevik,
Anguse - Palasi

FIE Jaan Salin

Jaan Salin

5256087

Allika-Soonuka

Fixum Service Maario
OÜ
Maalman

5172410

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Vello Ambos		
Vassili Zenjov		
Maidu Peetso		
Hilda Eliste		

03.06.1943 – 28.10.2017
22.10.1939 – 28.10.2017
04.03.1947 – 16.11.2017
31.12.1921 – 17.11.2017

Sügav kaastunne omastele

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

KAIE RAJA HAMBARAVI: olete oodatud meie hambaravisse
Pajustis, Vinni vallamaja I korrusel (Tartu mnt 2) E 13-18, T, N, R
10-15. Info tel 5091294.

OSTAN VANU NAISTE EHTEID: merevaigust kaelakee (maksan
kuni 800 EUR), sõled, prossid, sõrmused,käevõrud, vanad kuld ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbli esemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja
parim hind! Tel. 56397329 Liina

KÜTI
SAEVESKI

õnnitlevad 50. pulma-aastapäeva puhul
tütred peredega

Viru-Jaagupi
alevik, Aruküla

84 Silvia Põldme
83 Valentina Saar
83 Immi Õun
83 Anastasia Leiten
82 Viivi Lehtpuu
80 Maria Vassiljeva
80 Eevi Kiik
80 Kersti Minin
80 Aldona Avinene
80 Eino Trumm
80 Vaike Ussin
80 Albert Tiks
75 Jaak Vilu
70 Anne-Lii Allak
70 Helgi Krasnova

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

www.saeveski.toomonu.ee

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 19 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

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

MÜÜA KÜTTEPUID JA KLOTSE Vinnis. Tel 5783 8999
MÜÜN kvaliteetset TOIDUKARTULIT "Laura", "Red
Lady" (punased sordid) ja
"Gala" (kollane sort) 0,28
senti kg, võrgus 25 kg. Hind
sisaldab kojutoomist. Tel.
51993008

OÜ EHEL (Veski 8 Roela) TEEB ELEKTRITÖID: valgustus, piksekaitse, maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit, hooldus, el.
projektid jne.oyehel@hot.ee, tel 5290810.

SISE- JA VÄLISUKSED, AKNAD, SÖÖGI-, DIIVANILAUAD, PINGID
teile sobivates mõõtudes. Tel 5349 6065

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 2100.

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
7. detsembriks.

