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Elamustuur Laste Vabariik
kattis Vinnis sünnipäevalaua
... ehk tuli teatri, labürint-mänguala ja töötubadega 24.
augustil Vinni, et tähistada koos lastega saabuvat Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva. Vinnis võtsid peokorraldajaid vastu vihmasest ja külmast ilmast hoolimata laste
ootusest elevil näod. Millal enne ilm on pidutsemist
seganud?!
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EV 100 - 100 kilomeetrit
võrridel mööda laienevat
Vinni valda

Miks peab õppima?
Õpi ikka.
Millepärast?
Sellepärast, mis saab pärast!

Head kooliaastat kõigile!
Vinni Vallavalitsus

Mart Pitsner, Tiit Transtok ja Rein Leichter - kolm kanget
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpetajat, kes “sääreväristajatega” vallale tiiru peale tegemas. Hilje Pakkaneni foto

Vahetult enne üritust otsustasid korraldajad siiski töötoad
siseruumidesse viia – külmast kangete sõrmedega on
raske meisterdada pärlikeed,
joonistada ilusat pilti. Muu
müttamine ja uudistamine
toimus värskes õhus – mis ju
ongi lapsele kõige tervislikum
koht.
Labürintides seigeldes said
lapsed avastada erinevaid
maailmu – piiluda Eesti maa
alla ja merepõhja, vaadata taevast ja loodust, kuulata Eestimaa hääli, ära tunda tuttavat
ning avastada uut. Mänguala
olid kokku pannud kunstni-

kud koos elamuskeskuste,
muuseumide, raamatukogude, teatrite jt poolt.
Kooliõuele veerenud Laste
Vabariigi haagisautost sai
kärmelt lava, kus näidati nukuetendust “Kõige parem
kingitus”. Paariaastased ja
suuremad lapsed jälgisid suure telgi varjus hoolega, kuidas
vanakraamipoodi pidavad
saja-aastased vanaprouad
Hulda ja Gulda valmistusid
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Lustakas lugu jutustas
loo meist endist, eestlastest ja
Eestist, meie elust ja tegemistest ja sellest, mida me kalliks

peame.
Vinni-Pajusti raamatukogu
pärlimängu töötoas meisterdasid lapsed asjatundjate
näpunäidete järgi pärlitest
ehteid. Pärlid olid lastel auga
välja teenitud, saadud suve
jooksul läbiloetud raamatute
eest. Pärlitest ehteid valmistada meeldis poistelegi.
Veel võis töötubades joonistada, ristsõnu lahendada,
tikkudest igasugu kujukesi
kokku liimida, saada targemaks pakendite sorteerimises,
printida 3D printerist välja
enda kujundatud pastapliiatsi
või muu eseme.
Külmas ilmas aitas lastele
liikumisega sooja sisse saada
Vinni lasteaia liikumisõpetaja
Kristi Lichtfeldt. Lääne-Viru

Rakenduskõrgkool tutvustas
kooli algatatud liikumisalast
projekti „Külad liikuma“.
Vallas noorsootööd kureeriva Uno Muruvee sõnul võttis
elamustuurist osa enam kui
150 inimest, mis oli üllatavalt
palju nii kehva ilma kohta.
Lastele jäi laste vabariigi
sünnipäeva meenutama Laste
Vabariigi pass. Sellega saavad
nad tasuta või soodustingimustel külastada paljusid
muuseume ja elamuskeskusi
üle Eesti.
Nagu enamasti toredate
pidudega meie halli taeva
all – rõõmsa tuju andnud hea
pidu viis vihma ja pani lõpuks
päikesegi piiluma.
Hilje Pakkanen

24. augusti hommikul startis
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
eest pilootprojekti EV 100 ehk
Eesti Võrr 100 raames kolmeliikmeline võrridessant, et teha
ring peale uuele ja laienevale
Vinni vallale. Esialgu võeti
sihiks läbida sada kilomeetrit. Selle ürituse vaimne isa
on tehnoloogiaõpetaja Rein
Leichter, kes eelmisel õppeaastal koos koolipoistega hulga
võrre varjusurmast välja tõi ja
taas üles putitas. Olid ju Vinni
vallas võrrivõistlused mõne
aasta eest lausa üle Eesti tuntud üritused ja „vanad vokid“
on enamasti garaažinurkades

alles. Aga et üks pole peaaegu
mitte midagi ja kolm juba peaaegu kompanii, siis lisandusid
kehalise õpetaja Tiit Transtok
(võrrid pole teadagi just kõige
töökindlamad tegelased ja
võib-olla tuleb osa teed vändates läbida, siis on füüsiline jõud
kasuks) ning filoloog Mart Pitsner (et kõik talletamist vääriv
kroonikasse üles tähendada).
Päevapilt on tehtud esimeses
vaheajapunktis Vinni vallamaja ees. Järgmised punktid,
kus võrridessanti tervitada,
olid endine raketibaas Rohus,
Kadila ja Võivere tuulik.

Vald teeb laenuraha toel
korda Vinni lasteaia ja rajab
jalgrattatee Kakumäelt
Viru-Jaagupisse
Vinni vald võtab 2017. aasta investeeringute katteks laenu
270 000 eurot. Laenu plaanib vald kasutada Vinni lasteaia rekonstreerimisprojekti ja Kakumäe-Viru-Jaagpi kergliiklustee
projektide omafinantseeringute katteks.

MTÜ Johanna suvi - puhates ja ehituse ootel

Johanna keskuse rahvas praamisõidul Saadjärvel. Peep Saluvee foto.

Suvi tuli küll tasapisi, aga
lõpuks oli ta täies hoos. Samamoodi ka kõik plaanitud
tegevused. Juulis sai erivajadustega inimeste keskus
lõpuks arhitektitööde tegija,
kelleks osutus Kuressaare
Kommunaalprojekt OÜ. Tööde tegijaga on sõlmitud leping
ja ehitusprojekti valmimise

tähtaeg on 17. november sel
aastal. Peale seda on võimalik hange ehitaja leidmiseks
riigihangeteregistris üles riputada.
Sel suvel oli võimalik pikaajalise töö teenusel osalejatel
juba tasulist puhkust saada,
seetõttu avati suvel keskus

vaid hügieeniteenuste tarbijatele. Suvi on energia kogumise
ja puhkuse aeg, vähemalt
niipalju, kui võimalik.

gusid ja tutvusime kohapealse
ajalooga. Väljasõidul osales ka
Tammiku kodu hoolealuseid
ja hooldaja koos lapselapsega.

12. augustil sõitsid ühingu
liikmed vallavalitsuse poolt
võimaldatud suure bussiga
ja ratastoolis inimene invabussiga igasuvisele väljasõidule, seekord Tartumaale
Jääaja Keskusesse. Kui keskust olid mõned osalejad
väljapool ühingu reisi korra
juba külastanud, siis parvesõitu Saadjärvel polnud keegi
seilanud. Parvejuhs rääkis
põnevaid lugusid Saadjärve
loodusest, Vooremaa kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest. Saadjärvel oli maaliline
ja värskendav, samuti kui
Saadjärves ujuminegi, kus
väikesed ahvenad parvedena paigale jäävate inimeste
ümber kogunesid. Vaatasime
üle ka Paunvere kompleksi
ja Laiuse linnuse varemed,
meenutasime Tootsi-Teele-lu-

Peagi algab sügis. Johanna
keskuse teenustel osalejad
alustavad uut tihedat hooaega
5. septembril, ikka päevakeskuse igapäevaelu toetamise
ja pikaajalise kaitstud töötamise teenustega. Kord kuus
laulupäeval osaleb keskuse
tegevustes ka pensioniealisi
inimesi Roelast. Sel ajal pakub keskus tasulisi juuksuri, maniküüri, pediküüri ja
ripsmete-kulmude värvimise
teenust. Teenuseid kasutavad
ka mõned Tammiku Kodu
töötajad ja hoolealused. Keskuse perenaine juhendab hoolealuseid igaks lõunaks ühise
sooja söögi valmistamisel.
Tegusat uut hooaega ning
koolilastele uut kooliaastat!
Ülle Allika

Praegu troostitu ilmega Vinni lasteaed muutub maja põhjaliku ümberhituse käigus täielikult nii seest kui väljast.

Peagi läheb tööks, leping tee
ehitaja AS-ga Astariston esindajaga on juba sõlmitud.
Vinni vallavanem Rauno
Võrno sõnul jätkab Vinni
vald kergliikusteede võrgu
väljaehitamist. „Senisele kergliiklusteele Piiralt Kakumäele
lisanduv ligi nelja kilomeetri
pikkune teelõik valmib järgmisel aastal. Kui ka meie
naabrid oma kavandatava
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee valmis ehitavad, siis
saab rattaga sõita Viru-Jaagupi kirikust Haljala kirikusse.“
Rekonstrueermise ootel
olev Vinni lasteaed muutub
maja põhjaliku ümberhituse
käigus täielikult nii seest kui
väljast. Lisandub juurdeehitus

köögile. Lasteaia katuselt helgivad tulevikus kõrvalolevate
korrusmaja akendesse päikeseenergiat püüdvad paneelid.
Sel suvel rekonstrueeriti lasteaia väliskanalisatsiooni ja
soojussõlm. Plaanide kohaselt
saab maja valmis enne järgmise õppeaasta algust.
Vinni lasteaia rekonstrueerimisprojekti maksumus on
miljon eurot, kergliiklustee
maksumus 700 000 euro lähedale.
Vinni lasteaia rekonstrueerimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Kakumäe-Viru-Jaagupi kergliiklustee rajamist Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus.
Hilje Pakkanen
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Kirg, mis kirgastab teisigi
„Sa vastutad kogu oma elu selle eest, kelle usalduse sa oled võitnud. Sa
vastutad oma roosi eest...” lausus rebane väikesele printsile SaintExupéry „Väikeses printsis“.
Rebase printsile õpetatud põhimõtet vastutusest peab kõige tähtsamaks oma tegemistes ka õpetaja Mare Hirtentreu.
Võib-olla seetõttu „Väike prints“ on Mare Hirtentreu üks
lemmikraamatuid.

Mare peab end tõeliselt õnnelikuks, et saab ise näitlejana üles astuda. Foto erakogu
Mare tegeleb paljude asjadega.
T ema põhitööks on loodusainete õpetamine, mida ta
on teinud üle 35 aasta. Selle
aja jooksul on tema õpilaste

seas olnud säravaid tippe,
kellest mõni on juba doktoriks
saanud, ning neidki, keda
tuleb kurja ja heaga õppima
ärgitada.

Mare arvates on aja jooksul
õpilaste suhtumisvõime ja huvid palju muutunud. Maailm
on täis netiahvatlusi. Selle tõttu
on arusaamine ja info otsimine
muutunud lihtsamaks, meeles
pidamine aga ebaoluliseks.
Vanasti maja ehitama hakates
pidi mees meeles pidama, millisest metsast, millised puud ja
millises kuufaasis ta maha võtab, et maja kestakas ja palgid
saaksid tugevad.
IT-vahendite abil suhtlemine
vähendab õpilase emotsionaalsust ja suhtlemisoskust. Mare
leiab, et vähemalt bioloogias
tuleks kasutada ehtsaid looduslikke objekte, mida uurida
silmade, luubi ja mikroskoobiga.
Mare hinge rõõmustab, kui
leidub tõeliselt pühendunud ja
töökaid õpilasi, kes on nõus tegema suurt lisatööd bioloogia
omandamisel. Nad on nagu
pärlid, mille lihvimiseks on
õpetaja Marel rõõm oma aega
ja jõudu kulutada. Tore, et on
kodusid, kus sellised lapsed
kasvavad.
Aga ehete loomine pole Marele ka muul viisil võõras.
Ta käib Rakveres Athena
koolis täiskasvanute metallitööringis, kus Harvi Varkki
juhendamisel valmistatakse
mitmesuguseid huvitavaid
ehteid. Põhiliseks materjaliks
on hõbe, aga võib kasutada
ka pronksi ja kulda. Iga loomingut väärtustab temasse
investeeritud aeg. Oskusliku
juhendamise tulemusena on
sündinud ehted, millel on väga
isiklik suhe valmistajaga.
Mare kesknädalased päevad
lõpevad samuti Athena koolis.

Mare käe all valminud kaunid savikruusid. Foto erakogu

Siis valmistab ta Eliko Kajaku
käe all erinevat keraamikat.
Enamasti on tulemuseks potid,
kruusid, kausid. Samas on töömeetodid väga erinevad. Savi
võib vormida näppude vahel,
kuid ilus tulemus võib valmida
ka potikedral. Keraamikat võib
põletada keraamilises ahjus,
kasutada maapõletust või
kasutada muid põletusviise.
Nii metalli- kui savitooted
valmivad tules. Ja tuld jätkub
Marel ka näitlemise jaoks, mis
ongi Mare sõnul ta suurim
kirg. Juba põhikoolis oli tal
piisavalt aktraktiivseid rolle
näärinäidendites. Tõeline kir-

Hõbedast käe ehe. Foto erakogu

Avatud talude päevalt Roela
käbikuivatis

gastumine saabus noorel Tartu
Ülikooli bioloogiatudengil
aga ülikooli näiteringis, kus ta
omandas Reet Londoni juhendamisel tähtsamad näitlemise
ja lavastamise oskused.
Algul rahuldas Mare on
näitlemis- ja lavastamiskirge
õpilastega koolis näidendeid
lavastades. Nii mõnigi neist
Roela koolis lavastatud näidenditest osales maakondlikel näiteringide ülevaatustel.
Praegu on Mare tõeliselt õnnelik, et saab ise näitlejana
üles astuda ja seda tänu Urmas
Lindlole, kes Roelas näiteringi
Kartoffel juhendab.

Kuidas Mare rolliga töötab? Ta on absoluutselt nõus
Rakvere Teatri näitleja Anneli
Rahkema seisukohaga, et näitleja peab saama ettekujutuse
sellest inimesest, keda ta mängib. Millest ta mõtleb, unistab,
millised on ta sõbrad. Mõni
näitleja mängib selle pealt,
mida ta on näinud, teine mängib iseennast. Näitlejate vahel
võrdsust ei ole, siin valitseb
väga suur individuaalsus.
Tähtis on mõista, et sa ei mängi
laval üksi, vaid teistega koos,
sa ei saa staaritseda. Trupp
on ühtne siis, kui seda individuaalsust arvestatakse. See
on lavastaja töö ja ülesanne, et
tükk saaks huvitav.
Mis on kõige raskem laval?
Raske on täpne olla, pikemat
osa pähe õppida. Aga see on
väga oluline, sest partneriga
peab arvestama.
Partnerlus on tähtis ka loodusretkedel.
Mare on üks kolmest RMK
loodusgiidist õppeprogrammis „Roela mets ja maa“.
Loodusrada tutvustab Rola
käbikuivatit koos metsa eluringidega, oosi teket ja loodust,
kohalikku linnamäge ning
põllutööriistade muuseumis
Maret Tralla poolt kogutud
vanu põllutööriistu.
Marel on õnnestunud ühtaegu olla loominguline mitmes
valdkonnas ning samas kohuse- ja vastustundlik. Saladus
on lihtne: Mare adub, et ta
vastutab oma roosi eest, kui
„Väikese printsiga“ paralleele
tõmmata.
Nii mõnigi Mare eakaaslane
võiks mõelda: miks niipalju
rassimist, võiks juba rahulikumalt võtta, on nähtud juba
küll seda maailma. Aga mitte
Mare. Temas lõõmab kirg, mis
kirgastab teisigi.
Hilje Pakkanen

Jüri Kormik, Rauno Võrno, Silva Eigi rahvale esinenud Roela näiteringi Kartoffel tegelased
tükist „Oksjon“. Fotod: erakogu

Üks selle suve pilt
Maret Tralla tutvustab uudistajatele vanu tööriistu. Fotod: erakogu

Teist aastat avas uudistajatele
oma uksed avatud talude
päeval ka Roela käbikuivati
– 1928.a valminud üks moodsamaid käbikuivateid toonases
Eesti Vabariigis.
Uudistajaid käis pea kümme
aastat tagasi taastatud ja uuele
elule äratatud ainulaadses käbikuivatis-muuseumis avatud
talude päeval hulganisti, kuna
igapäevaselt ilma etteteatamiseta majja sisse ei pääse.
Käbikuivati (ehk kohaliku
rahva sõnul käbimaja) tutvumise kõrval võisid huvilised
tutvuda ka käbikuivati juurest alguse saavate põnevate
matkaradadega. Selle tarvis

oli matkajuhil Maret Trallal
ette valmistatud huvitav matk
nimega „Oma küla matkaretk“. Teekonda alustati Roela
koolimaja vanas katlamajas
asuvast 2003. aastal kohaliku
kooli ja külameeste ühisel
ettevõtmisel avatud põllutööriistade muuseumist, kus
võis oma silmaga vaadata
mitmesuguseid atru, äkkeid,
kultivaatoreid, hobuniidukeid,
tuulamis- ja turbalõikamismasinat, hoburakendusriistu,
palgiveokelku jt toonaseid
maatöid hõlbustavaid tööriistu. Edasi vaadati üle tuntumad
paigad, mis on talletatud ka
koduloolisesse raamatusse

„Minu kodu lugu“.
Matka lõpus ootas käbimaja
juures avatud kohvik koos
kohviku perenaise Koidula
Lehtmega.
Päeva lõpetas meeleolukas
näitemäng „Oksjon“ kohaliku
näitetrupi Kartoffel esituses.
Näitemängu panid folkloori
ja tänapäevaseid probleeme
kajastavalt kirja Katrin Põllu,
Mare Hirtentreu ja Silva Eigi.
Päev oli täis head meeleolu ja
palju huvilisi, aitäh kõigile, kes
päeva panustasid ja muutsid
selle meeldejäävaks.
Käbimaja giid
Reet Naarits

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoor noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus. Foto erakogu.
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Pajusti klubi suvi oli sündmusterohke

Kelmikad Panteripiigad särasid Pajusti klubi laval. Hilje Pakkanen fotod

Peale jaaniõhtut võõrustas
klubi Eesti valdade suvemängudest osavõtjaid rikkaliku
meelelahutusprogrammiga.
Tantsumuusikat valsist popi-rokini pakkus rahvale Pajustist
sirgunud ansambel Plaan B.
Muusikutele andsid puhkust
vaheaegdel täisskoosseisuga
esinenud tantsutrupp Pantrid
põneva kava ning klubi oma
tantsutrupp Fazyah ja Nabaratoorium. Neid piigasid tasub
oma üritusi ilmestama kutsuda!
Huvitav oli vaadata puhke
õhtule saabunute nägusid, kui
nad leidsid end ja oma tuttavaid
klubi seinale projekteeritud
suurtelt, laiaks venitatud fotodelt - iga pildil olija oleks
võinud saata Erik Orgu juurde
kaalujälgimisele. Piltide sekka näitasime oma külalistele
tutvustavaid pildikesi ja fakte
ka Vinni valla tegemistest.

Tehnilise poole pealt aitas mõtte
ladusalt publikuni viia IT-mees
Jüri Kormik, tehniliste vahenditega toetas Pajusti Vaba Aja
Keskus. Aitäh!
Et külalised end Pajusti klubis
õdusmaalt tunneksid, koostasime suvemängudel osalenud
valdade vappidest omalaadse
näituse. Haldusreform kaotab
ajalukku nii mõnedeki vahvad
vallavapid, lisades ühinenud
valdade omi, mis samuti omanäolised. Täitsa huvitav oli
vaadata, mida ja kuidas vappide
kaudu ühes või teises Eestimaa
nurgas end väljendada on soovitud.
Tilga tõrva muidu ladusalt
sujunud puhkeõhtusse lisas ühe
mängudel osalenud valla samal
ajal korraldatud nn alternatiivne
puhkeõhtu oma ööbimiskohal
koos Tanel Padariga, mis röövis
potentsiaalseid puhkeõhtul

osalejaid. Aga jäägu see nende
südametunnistusele.
10. augusti õhtul seadsid
õhtusest langevate tähtedega
sumedast suveõhtusest taevaruumist lugu pidajad end
klubi korraldatavale perseiidide
ööle. Müstilises taevaruumis
aitas paremini orienteeruda
tähehuviline Olev Mäe, kes
rääkis lugusid tähtedest ja tõi
oma teleskoobiga kauged tähed
huvilistele lähemale. Olev on
tuntud ka laulja ja kitarristina
ning tema pillimuusika saatel
võtsid tähtedest targemaks
saanud üles ka laululood, et
pakkuda omapoolne vahepala
ritsikate igaõhtusele suvekontserdile. Aitäh Saundolandile ja
Roela noortemajale tehnika ja
abivahendite eest.
22. augustil toimus Inge
Arula eestvedamisel loodus-

lik-kirjanduslik jalutuskäik
meie tammikus. On ju Vinni-Pajusti tammik saanud juurde
hellitava kirjandustammiku
lisanime ehk lisaks põnevale
rikkalikule loodusele on lisandunud siiakanti hulk eesti
kultuurilugu. Ja seda on ikka
tore kuulda-teada. Kirjandusliku jalutuskäigu tegi läbi ka
vallavanem Rauno Võrno, kelle
sõnul jätkab vald tammiku
korrastamist, et muuta see
inimtegevustele avatumaks. Ja
seda loodushoidu ning kirjandustammikut arvestades.
Sama päeva õhtul tervitasid klubi ringijuhte kaks
kaunist Faziyahi tantusriietes
nukk-taidlejat. Nemad oootavad endale ilusaid nimesid ja
selga ilusaid riideid, mis tutvustaksid klubiride tegevust.
Naiste asi, ei saa kaua samade
riietega end näidata!
Septembris alustame teatriõhtuid, mis hakkavad toimuma
pühapäeviti üks kord kuus.
Esimesena tuleb publiku ette
Roela näitetrupp Kartoffel oma
draamaga „Mamma“. See on
üsnagi mõtlemapanev (kuid
mitte sünge!) lugu perekonnast,
kelle liikmed taaskohtuvad
mitte suguvõsa kokkutulekul
ega peolauas, vaid hoopis prügikasti juures.
Sügishooajal alustavad tegevust ka klubi taidlus- ja huviringid. Nendest osasaamiseks
tasub hoida silm peal ja/või
ka liituda Pajusti klubi Facebookiga.
Rõõm on olnud tõdeda, et
klubi mõtete, plaanide ja kavadega on meeldivalt paljud
otsustanud kaasa tulla, kelle
poole klubi on koostöösooviga
pöördunud. Suur kummardus
kõigile, kes käisid ja käivad
klubi üritustel ja abistajatele
kelleta klubi mitte ei saa funktsioneerida!
Urmas Lindlo

Suvemängud olid Vinni valla ajaloo edukaimad
8.-9.juulil Vinnis toimunud 25. Eesti valdade suvemängudel tuli Vinni valla
võistkond üldkokkuvõttes
mängudel osalenud 47 valla seas tublile neljandale
kohale 209 punktiga.
Vinni vallale tõi valdade män-

gudel tõi seni meile kõrgeima koha edukas esinemine
koduseinte toel ning osavõtt
kõikidel aladel peale naiste
võrkpalli. Köieveos saavutas
Vinni võistkond kokkuvõttes
teise koha, jalgrattakrossis
neljanda, mälumängus, jahilaskmise võistkondlikus
arvestuses ning meeste võrkpallis viienda koha. Kergejõustikus ja orienteerumises
jäi Vinni vald võistkondlikus
arvestuses 12.kohale. Üldkokkuvõttes võeti arvesse lisaks
kergejõustikule nelja parema
ala kohapunktid.
Üksikaladel jõudsid auhinnalistele kohtadele kergejõustiklased Kelli Nevo-

Vinni köievedajad kangutasid koduseinte toel ja Heldur Eeriku “Tõmba!” hüüete peale välja
koguni teise koha.

lihhin, võites esikoha naiste
800m ja 1500m jooksus, Mart
Andresson meeste 5000 m
jooksus 3.koha ning Kaidu
Aasumets meeste odaviskes
samuti 3.koha. Helle Tuhkla
kaugushüppes naisveteranide vanemas vanuseklassis
3.koha, jalgratturitest Rita
Toome teise koha naisvetera-

nide nooremas vanuseklassis.
Köieveo võistkonnas võistlesid valla nimel seekord Meelis
Höövelson, Veljo Mägi, Oliver
Valdre, Kristjan Korn, Aimar
Põldme, Madis Speldmann,
Heldur Eerik.
Suur-suur aitäh kõikidele
Vinni valda esindanud sportlastele! Iga teie pingutus neil

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru maavalitsus
koostöös EELK Rakvere
Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega
korraldab austamisürituse
Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on

täitunud või täitumas tänavu
50 abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast märku
andma need, kel tänavu on
täitunud viieaastase sammuga kuldpulmadele järgnevad
pulma-aastapäevad.

Oma osalemissoovi saab
kuni 8. septembrini edastada
maavalitsusele telefonil 325
8001 või e-posti teel info@
laane-viru.maavalitsus.ee.
Tunnustamine leiab aset 15.
septembril kell 15.00 Rakvere Kolmainu kirikus.

võistlustel oli vaeva väärt!
Võistluste peakohtunik Uno
Muruvee sõnul jäid külalised
meie pakutavaga väga rahule
ja kiitsid Vinni valda ladusa
korralduse eest.
„Suutsime mõlemal päeval,
võistluste algusest kuni lõpuni kinni pidada ajakavast.
Suur tänu mänge korraldada
aidanud koostööpartneritele
Eestimaa Spordiliidule Jõud,
Lääne-Viruma Spordiliidule,
kohtunikele ja abijõududele
hea töö ning hästi ette valmistatud võistluspaikade eest.
Meid soosis ka mõlemal väga
ilus ilm.“
Suvemängude protokollid
jm info mängude kohta on
üleval Eestimaa Spordiliit
Jõud kodulehel.

Elutargad käisid võrratus
Haapsalus elamusi saamas

Virulased Haapsalu promenaadil. Hilje Pakkaneni foto

Bussist maha ja kohe
telepurki
Viru-Jaagupi Elutarga seeniorklubi rahva sissemarsi
Haapsalu piiskopilinnusse 16.
augusti hommikul võttis vastu
Eesti Rahvusringhäälingu kohalik reporter, kes jäädvustas
oma uudisele taustapilti. Saime teada, et see 13. sajandist
pärinev ja kuni 17. sajandi
lõpuni kohalike võimukandjate residentsiks olnud linnus
läheb peagi renoveerimisele.
On ikka pirakas küll see linnus koos oma suur õuealaga,
kus järjest rohkem suvitajaid
käib Haapsalu rikkalikust
kultuurisuvest osa saamas.

Kuulsal pitspuidust
Haapsalu raudteejaamal on
tänapäeval teine funktsioon
kui vanasti, mil jaam võttis
vastu Vene aristokraate. Nende jaoks Haapsallu nii uhke
rongijaam omal ajal ehitatigi.
Jaama perroon pidi olema
kogu rongi ulatuses kaetud,
et kroonitud pead võiksid
alati kuiva jalaga rongist maha
astuda.
Nostalgitsesime Eesti Raudteemuuseumile kuuluvas
raudteejaamas seisvaid vanu
vedureid-vaguneid vaadates
ja tõdesime, et õnneks on Eestis ebamugavate kolevagunite
aeg mööda saamas.

Haapsalu pitsist salle
teavad isegi mehed
Kes poleks kuulnud Haaspalu sallidest! Isegi eesti mehed
teavad, et seda peenest lõngast
kootud salli saab tõmmata läbi
sõrmuse. Usinad pitsikudujad
on koondunud oma majja
Haapsalu Pitsikeskusesse,
kus lisaks kaunite Haapsalu
sallide ja pitsiliste kootud
pruutkleitide imetlemise võis
kaasa osta Haapsalu salli
kudumiseks sobivat spetslõnga. Pitsikeskusest on saanud
omamoodi kultuurikeskus,
kus toimuvad pitsipäevad, öökudumised jm huvitav. Üks
neist Eesti Vabariigi juubelile
pühenddatud sajal vardal
kudumine.

Rannarootsi muuseumis
Rootsi kunnile kingitust
imetlemas
Jõudsime sisse põigata ka tuhandeaastasesse rannarootsi
kultuuripärandi talletamisega
tegelevasse Rannarootsi muuseumisse. Ühe toa manitud
muuseumis võttis enda alla
eestirootslaste elu kajastav
20-meetrine piltvaip. Vaipa
tikiti kahes vahetuses kuus
kuud, et see Rootsi kuninga
külaskäiguks valmis saaks.

Naised, lilled ja liblikad
ehk Okase kunstimajas
Haapsalu kunstieluga tegime seekord tutvust Evald
Okase majamuuseumis, kus
vaatasime kõrge eani tegutsenud Evald Okase joonistusi,
graafikat, maale ja mitmesuguseid objekte: toole, uksi,
aknaraame, kahhelkive jne
näitusel „Maalida kõike!“.
Evald Okasele meeldis jäädvustada naise ilu ja neid pilte
majas juba jagus. Muuseumi
alumisel korrusel oli avatud
hiljuti meie hulgast lahkunud
Malle Leisi näitus, kus võisime imetleda klassiku soojades
suvevärvides maalitud juurvilju, liblikõielisi, kõrrelisi,
maastikke, lilli.
Promenaadilt kuursaali
ja raudteejaama
Haapsalus käik ilma mereäärsel promenaadil jalutamise, puupitsilist kuursaali
ja raudteejaama kaemata jäänuks poolikuks. Ajaloolise
hõnguga kaunis promenaad
viis meid kaunisse kuursaali,
kunagisse Vene keisrikoja
ja Peterburi kõrgklassi lemmikkohta. Nõukogude ajal
kasutati kuursaali laona. Hea,
et laonagi, kes teab, mis sest
muidu oleks järele jäänud...
Kuursaal on ka tänapäeval
üks Haapsalu suvituselu
keskpunkte.

Suuri saladusi peitev
Ungru loss
Haapsalu-Rohuküla maantee
ääres asuvad Ungru lossi
varemed ei paista mööda
sõites üldsegi nii suured kui
kolossi lähemalt uudistades.
Alates 1620. aastatest kuni
võõrandamiseni 1919.aastani
von Ungern-Sternbergide
omanduses olnud ja Saksamaal asuva Merseburgi lossi
peaaegu täpne koopia Ungru
mõis ei saanudki kunagi päris valmis. Enne tuli uus aeg
peale...
Vägevad on Ungru lossi
kohta käivad lood ja legendid
nii omanikust Ungern-Sternbergide suguvõsast, lossi
saamisloost, lossi peidetud
varandusest kui ka varemete
päästmisest nõukogude sõjaväe käest, kes jõudis päris
suure osa varemeist vedada
lennuvälja stardiraja täiteks...
Salapärase mõisa ja tema
omanike kohta on raamatuidki kirjutatud. Neist jutustas
põnevaid lugusid reisi giid
ja Viru-Jaagupi raamatukogu
juhataja Ülle Rajamart. Huvilised saavad neid raamatukogust ka laenutada.
Muidugi jäib vaid üks
päev Haapsalu ja Läänemaad
avastada liiga väheks. Oleks
soovinud end unustada kohvikusse lainete laiska loksumist jälgima ja õdusasse
linnakesse pikemalt jalutama,
kuid pikk kojusõit ootas ees.
Aitäh korraldajaile, reisikaaslastele, bussijuhile õnnestunud reisi ja ilmataadile
ilusa ilma eest!
Hilje Pakkanen
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Sündmuste kalender
PAJUSTI KLUBIS
17. septembril kell 16 Roela näitetrupp Kartoffel
esituses J.Võõramaa "Mamma" - draama 2 vaatuses.
Pilet 5€, pensionärid 3€. Alla 14-a mittesoovitav. Info
tel 5190 2201
26. septembril kell 13 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng hooaja avapidu. Oma reisimuljeid jagab Reet
Aru. Info Vilve Tombach, tel 56463949
ROELA RAHVAMAJAS:
22. septembril kell 19 salongiõhtu. Esineb showgrupp
Cadencia, tantsuks mängib Meelis Kesküla, külla on lubanud tulla Enn Eesmaa. Töötab Urmase baar. Pilet 5 €
KOOLIAKTUSED VALLA KOOLIDES
1. septembril:
F. von Wrangelli nim. Roela LasteaedPõhikoolis kell 9.00
Tudu Koolis kell 10.00
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis:
1. ja 9.-12. klass - 10.00,
2.-8. klass 11.00.

Sündis inimene!

Nora Kangur 31. mail
Andri Rannamägi - 8. juunil
Kristjan Kuriks - 16. juunil
Karel Kuriks 16. juunil
Robert Sillandi - 18. juunil
Arti Tetting 18. juunil
Ralf Kuldkepp 18. juunil
Delon Paluoja 2. juulil
Romero Rähn 8. juulil
Luise Nirgi 9. juulil
Leene Nirgi 9. juulil
Lagle Nirgi -		
9. juulil
Loore Nirgi- 		
9. juulil
Elsa Helin Mänd - 2. augustil
Mairo Sepp 3. augustil
Markus Sooväli - 4. augustil
Marcus Moosel 16.augustil

Palju õnne emale ja isale,
palju õnne maimukesele!

Palju õnne, septembrikuu
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!
81 Enn Käärt
93 Vilma Tanning
81 Silja Kuusik
91 Silva Laur
80 Milvi Haav
90 Alide Mägi
80 Milvi Heinmets
89 Linda Mäits
80 Villem Alt
89 Meida Inno
75 Selma Vilu
88 Hilda Tisler
75 Hugo Liblekas
87 Mathilda Kuslap
75 Linda Uude
86 Heino Kaljuveer
70 Maie Allaste
86 Aili Saare
70 Erich Türpsal
85 Arnet Tamm
70 Heino Neemre
85 Helja-Hildegard Lauri
70 Ljudmila Uukareda
83 Koidu-Melanie Saluste
70 Virve Kask
83 Ernst Pihlak
82 Kalju-Voldemar Pirnipuu

Roelas on oma liikluslinnak

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

Kuulutused

Maanteeameti poolt toimunud
liiklusohutusalane projektikonkurss tõi kaasrahastuse liikluslinnaku joonimiseks Roela
aleviku laululava ja staadioni
kõrval olevasse parklasse. Roela piirkonnas, kus kooliteed
ja lasteaias käib ümmarguselt
sada last, on loodud tingimused paikkonnas liiklushariduse
andmisel kõike kohe praktiseerida. Kõigile tuntud „kaheksale“ on asfaldile joonitud slaalom ja koridor, mille läbimine
näitab, kui hästi ahenevat lõiku
sõites tasakaalu hoida suudad.
Värviliselt maha joonitud liikluslinnaku kujundid võimaldavad läbi viia ka jalgratturi
juhiloa eksamiharjutused, sest
Roela lasteaed-põhikooli õppe-

kavasse kuulub liiklusõpetus.
Liikluslinnaku värvjoonimise
teostas RoadWolf OÜ. Maanteeameti poolt konsulteerisid
Diana Okas ja Katrin Kärner-Rebane.
Avalikus kasutuses liikluslinnak võimaldab liiklusalast algja väljaõpet jalakäijatele ja jalgratturitele. Luues tingimused,
anname võimaluse omandada
õiget liiklusalast käitumist ja
kujundada teisi kaasinimesi
arvestavat käitumist. Maanteeameti kui kaasrahastaja
kaasabil on selline võimalus
nüüd Roela piirkonnas olemas.
Gustav Saare
tekst ja foto

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

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

OSTAN vene aegseid ja vanemaid rahasid, medaleid, ordeneid,
rinnamärke, dokumente, postkaarte, tehnika ajakirju, raamatuid,
kellasid ja palju muud. Kõik vana huvitab! Tel. 58725458

Kuulutused
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, raieõigust ja
põllumaad. Aus tehing,
õiglane hind ja kohene
tasumine. Tel 5080065,
info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 19 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

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

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

www.saeveski.toomonu.ee

OÜ Ehel Veski 8 Roela teeb elektritöid: valgustus, piksekaitse,
maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit, hooldus, el. projektid
jne.oyehel@hot.ee, tel 5290810.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Johannes Lauri
Vello Viibur
Jaakob Aadva
Helene Karro
Ants Tof		
Leo Aart		
Aino-Ludmilla Pähkel
Evgeniya Nesser
Liidia Pitke
Johannes Kaarmaa
Kalle Hiiemäe 		
Helgi Trumm		

KÜTI
SAEVESKI

05.12.1947 – 27.06.2017
11.08.1946 – 29.06.2017
23.03.1945 – 30.06.2017
10.04.1935 – 01.07.2017
28.11.1953 – 08.07.2017
02.03.1951 – 18.07.2017
12.03.1924 – 24.07.2017
07.01.1935 – 25.07.2017
23.12.1930 – 30.07.2017
14.01.1950 – 02.08.2017
12.02.1944 – 12.08.2017
21.07.1953 – 24.08.2017

Sügav kaastunne omastele

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

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

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

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. Ostame Toyota, Mercedes marki
sõidukeid, võib ka pakkuda muid marki sõidukeid. Tel 55678016

Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või varuosadeks.
Tel 56721410
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. septembriks.

