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Vinni Vallavalitsus ootab ettepanekuid kaasavasse eelarvesse

Vinni valla 2020. aasta eelarve
koostamisel on valla elanikel taas
võimalus otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarveraha. Kuni 15. jaanuarini 2020 saab
esitada ideid Vinni valla kaasava
eelarve 25 000 euro kasutamiseks.
Vinni valla kaasava eelarve eesmärk on kaasata elanikke eelarve
koostamisse. Kohaliku kogukonna liikmetel on võimalus eelarve
koostamisel teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu
edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve objektiks on Vinni valla vajadusele ettepanek
Vinni vallaga seotud investeerin- vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse
guobjekt.
Objekt peab pakkuma hüve ja avab ning miks on ettepaneku
olema avalikus kasutuses ning teostamine Vinni valla eelarvest
objektist ei tohi tekkida järgneva- vajalik ja oluline).
te aastate eelarvele ebamõistlikke • idee kirjeldust (lühike kirjeldus,
kus ja millal ettepanekus toodud
kulusid.
idee ellu viiakse, kas ettepanek
Ettepanek peab sisaldama:
• esitaja andmeid (nimi, isiku- või on investeeringu puhul teostatav
registrikood, kontakttelefon või 2020. aasta jooksul;
• sihtrühma (lühike kirjeldus, kes
e-posti aadress),
• ettepaneku nimetust (lühike saavad probleemi lahendamisest
fraas, mis iseloomustab ettepane- või uue võimaluse avanemisest
otsest kasu ja nimetada hinnanku sisu);
• ettepaneku eesmärki ja oluli- guliselt sihtrühma suurus, vanus
sust (lühike kirjeldus, millisele jm olulised tunnused);

Volikogu 28. novembri istungilt
Volikogu liikmete ühise otsuse
tulemusena võeti vastu Ferdinand
von Wrangelli nimelise Roela
Lasteaed-Põhikooli põhimäärus,
Muuga-Laekvere Kooli põhimäärus ja Pajusti Klubi põhimäärus.
Lastekodu kompleksi ja elamukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine reformimata maa osas. Volikogu kiitis

heaks detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamise algatamise.
Volikogu lubas vallavalitsusel
võõrandada enampakkumise korras elektroonilisel oksjonil Vinni
vallale kuuluva kinnistu asukohaga Tartu mnt 14a Roela alevikus.
Oksjoni alghind on 3000 eurot
Volikogu otsustas algatada Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni

Vinni noortevolikogu juhib
Kärt Inno

valla ühinemislepingu muutmise.
Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskiri pandi
avalikkusele tutvumiseks välja
ajavahemikus 2. kuni 23. detsembrini vallavalitsuse kantseleis, Ulvi
teeninduskeskuses ning valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid ja
vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingu muudatustele saab esi-

• eelarvet ehk ettepaneku hinnangulist maksumust ning võimaluse korral koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
• muud olulist infot või ettepanekut iseloomustavat materjali
(eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Ettepanekud palume Vinni Vallavalitsusele esitada tavapostiga
Tartu mnt 2, Pajusti 46603 või täita
taotlus kodulehel.
Info: Tiina Mäesepp, finantsjuht

tada hiljemalt 23. detsembriks k.a
Vinni Vallavalitsusele e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
või posti teel aadressil: Tartu mnt
2, Pajusti 46603 Lääne-Virumaa.
Vallavolikogu võttis vastu Vinni
valla arengukava aastateks 2019
- 2030 lisa 1 muutmise ja eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023.

Jõuluaeg täis rahu, ilu,
lumevaipa ingel silub,
tähekesi taevast puistab,
paljajalu lumel uitab,
kõigile vaid soovib head,
teile ka - ma kindlalt tean!
Rahulikke jõule,
tujuküllast aastavahetust,
head uut aastat!
Vinni Vallavolikogu,
Vinni Vallavalitsus

Noortevolikogu koos volikogu esimehe Meelis Maine ja vallavanem Rauno
Võrnoga. Hilje Pakkaneni foto

18. novembril kogunes vallamaja
volikogu saalis esmakordselt pärast
valimisi Vinni noortevolikogu, et
valida esimees ja aseesimehed.
Noortevolikogu tervitama tulnud
valla volikogu esimees Meelis Maine soovis noortele head koostööd
Vinni volikoguga ning avarat pilku
noorte ees seisvate väljakutsete lahendamiseks.
Noortevolikogu esimeheks valiti
Rakvere Reaalgümnaasiumis õppiv
Kärt Inno kõigi kohalolnud 13 liikme poolthäältega. Noortevolikogu kahe aseesimehe kohale esitati
kolm kandidaati, kellest salajasel
hääletusel osutusid valituks Triinu-Liis Kullik Roelast ja Valentin
Kurka Viru-Jaagupist.
Noortevolikogu esimehe valimisele eelnes tutvustusring, kus
noored rääkisid ootustest oma
volikogule. Enamasti soovisid
noored noortevolikogus eest leida
head seltskonda, saada uusi tutvusi, kogemusi, väljakutseid noorte

probleemide lahedamisel. Rakvere
Reaalgümnaasiumis õppiv Kärt
Inno ütles, et teda huvitab, millega
Vinni valla noored tegelevad. Öeldi
välja ka mõte korraldada ringsõit
valla noortega kohapealsete oludega tutvumiseks. Lääne-Viru noortekogu liige Kristjan Mõttus soovis
kahe noortekogu vahelist head
koostööd. Sooviti sujuvat koostööd ka Vinni volikoguga, millele
15-liikmeline noortevolikogu on
nõuandvaks organiks.
Noortevolikogusse
kuuluvad
Kristin Aart, Kärt Inno, Karolina
Karp, Triinu-Liis Kullik, Valentin
Kurka, Merili Laherand, Martin
Lepp, Mariella Maalman, Kristjan Mõttus, Marie Nirgi, Kai Otsa,
Lysandra Reidla, Anett Sinijärv,
Anastasia Šimuk ja Gerda Väli.
Noortevolikogu esimene uue aasta ühine üritus on matk Tudu järve
ümbruses 3. jaanuaril.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Laekvere rahvamaja
rekonstrueeritakse energia
tõhusamaks
Vinni Vallavalitsus korraldas
Laekvere rahvamaja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks hanke,
mille võitis kolme pakkuja seast
OÜ Kirde Projekt Narvast.
22. novembril sõlimisid OÜ Kirde Projekt ehitusinsener Jekaterina
Kriis ja Vinni vallavanem Rauno
Võrno vallamajas vastavasisulise lepingu. Tegemist on järgmise etapiga
pärast tänavusuvist rahvamaja soojussõlme rekonstrueerimist ja soojusvaheti paigaldamist. Selles etapis
on kavas koostada projekt, mis näeb
ette katuse, akende ja uste vahetamise ning katuse ja seinte soojustamise. Projekteerimisele järgneb
hange ehitaja leidmiseks.
Laekvere rahvamaja hoone on
umbes kolme aastakümne vanune.
Laekvere sovhoosi kontorihoonet
koos maja teises otsas asuva kultuurimajaga hakati ehitama arhitekt
Vilen Künnapu projekti järgi 1989.
aastal. Kõigiti kaasaegse, tõusva põ-

randaga 300-kohaline ja teatrilavastuste tarvis sügava lavaga saal ning
avara fuajeega suur kultuurimaja
valmis 1993. aastal. Seega ehitati kultuurimaja ajal, mil muutusid
omandisuhted, raha kaotas oma
väärtuse ning ehitusmaterjalidki
polnud kuigi kvaliteetsed. Toonased
odavad küttehinnad ei sundinud
pöörama tähelepanu hoone energiatõhususele.
Vallavanem Rauno Võrno sõnul
võtab Vinni vald Laekvere rahvamaja rekonstrueerimise ette juba
seetõttu, et oleks tagatud rahvale
olulise mitme funktsiooniga maja
säilimine ka tulevikus. “Et nõukaajal
oli kombeks ehitada suuremõõtmelisi kultuurikomplekse, siis nende
käigushoidmiseks on energiatõhusus möödapääsmatu.”
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Detsember 2019

Vallavanema veerg
Kell mu töölaual näitab ennelõunast tundi
detsembri keskpaigas.
Päike on jaksanud
vaevu oma nina üle
puulatvade upitada
ja venitab vallamaja
pika varju üle põllu
metsatukani… Ikka
veel on päeval võimu
lühemaks minna. Õnneks küll mitte enam
kauaks!
Nädalad mööduvad imeruttu, ainult päevad venivad vahel… Oh kuusepuu, oh kuusepuu ja järsku jaanipäev. Oh sõnajalaõis ja jälle jõulukuused säravad,
kui parafraseerida Doris Karevat.
Mis jääb meie vallas lõppeva aasta plusspoolele?
Ulvi ja Viru-Kabala rahva rõõmuks valmis kauaoodatud kaht küla ühendav 4,1 km pikkune kergliiklustee. Teine suur investeeringuseeme pandi mulda valla teises otsas Laekveres. Suvisele Laekvere rahvamaja soojussõlme rekonstrueerimisele ja soojusvaheti
paigaldamisele järgneb peagi katuse, akende ja uste
vahetamine ning katuse ja seinte soojustamine, misjärel muutub Laekvere kultuurikolle hubaseks rahvamajaks. Rahvamaja keldrikorrusele rajatakse kõigile
nõuetele vastav siselasketiir, mis rikastab omakorda
noorte ja täiskasvanutegi huvitegevuse võimalusi.
Uuel aastal vahetatakse Laekvere koolimajal katus ja
soojustatakse maja ühekorruseline osa. Suur eeltöö
neiks tehti ära selle aasta sees. Need on suured tööd,
mis oleksid ühele väikesele vallale ülejõu käivad,
kuid suures vallas tehtavad reaalsed sammud.
Tegemisi jagus mujalegi. Roela piirkonnas Lepiku
külas valmis erivajadustega inimestele Johanna keskus, mis hakkas sügisest vastu võtma uusi elanikke.
Tudus kolis raamatukogu praktiliselt tühjana seisvast rahvamajast lastele lähemale koolimajja.
Vinni alevikus ehitas Maanteeamet ohutumaks viie
tee ristmiku. Ristmik sai nüüd avaramaks, mõlemast
suunast liiklejale parema nähtavusega. Tööde käigus
tuli kahjuks maha võtta ette jäänud kaseallee. Teetöödega kadus küll suurem osa Vinni aleviku tänavavalgustusest, kuid samas toovad teetööd ristmikule ja
Adra tänavale esmakordselt valgustuse. Heaks uudiseks Vinni aleviku inimestele on uude vallaeelarvesse
kavandatud aleviku tänavavalgustuse uuendamine.
Kuid vallaelanikud saavad ka ise eelarve koostamisel kaasa rääkida oma ettepanekutega kaasavase
eelarvesse.
Äratasime ellu aastaid varjusurmas olnud asutuse –
Vinni vallamuuseumi. Oleme kavandanud vallaeelarvesse uue asutuse tegevuseks vajaliku rahasumma.
Selle kauaoodatud muuseumi suurim missioon on
olla kodukoha identiteedi kandja, kasvatada ja tugevdada inimestes kodutunnet. David Vseviov on
öelnud: kui tahad teada tulevikku, siis tuleb minna
tagasi ajalukku - paljud sündmused ja nähtused korduvad ajas. Teadasaamine ja mõistmine, miks üks
või teine sündmus kunagi toimuda sai, annab meile
kindlust vastu minna homsele.
Mitte ainult ajalool, vaid ka kaasajal ja -aegsetel on
teistele palju pakkuda. Ei ole maanurka, kus midagi
ei toimu. Tegude taga on inimesed.
Hea vallarahvas, soovin, et aastalõpu lähenedes
leiaks meist igaüks rohkem aega oma lähedastele.
Tänapäeval saab kauge maa tagant kodus käia ka nutiseadmete vahendusel, kuid silmast silma kokkusaamine soojendab südant mitu korda enam. Koduses
pereringis muutuvad maailma pikad varjud lühemaks. Põue poeb mõnus turvatunne ja äratundmine,
et kõik selles maailmas on võimalik, kui oleme üksteisele olemas.
Häid saabuvaid pühi ja õnnerikast uut aastat!!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Laekveres saab varsti teha piu ja pau

Detsembri esimestel päevadel sõlmiti Vinni Vallavalitsuse ja OTO
Ehituse OÜ vahel leping, millega
ehitusfirma kohustub 1. märtsiks
2020 valmis ehitama Laekvere Rahvamaja keldrikorrusel asuva kahe
ruumi baasil kõigile nõutavatele
normidele vastava siselasketiiru.
Eritöödest võib märkida kütte,
ventilatsiooni, suitsueemaldamise,
nõrkvoolu ja valgustuse rajamist.
Ruumi mõõtmed võimaldavad põrandale markeerida kaks laskepositsiooni ning laskedistantse sportpüssist ja sportpüstolist laskmiseks 5

kuni 25 meetrini. Õhkrelvaga laskmise distants on 10 meetrit.
Laekvere piirkonnas on lasketraditsioon tugevalt juurdunud. Kindlasti avardab ehitatav tiir huvitegevuse võimalusi noortele. Lisaks on
Laekvere piirkonnas arvukalt Kaitseliidu liikmeid, kes saavad lihvida
oma laskeoskusi ning innustada huvilisi laskmisega tegelema ja, miks
ka mitte, Kaitseliitu astuma.
Lasketiiru ehitamisse annab oma
panuse lisaks vallaeelarvele Leader
PAIK piirkonna meetmest Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti antav toetus ja erakonna Isamaa rahaeraldis.
Gustav Saar,
arendusnõunik

Laekvere koolimaja saab juubeliks
uue kuue

3. detsembril allkirjastasid Vinni
vallavanem Rauno Võrno ja OÜ
Restaure juhataja Valmar Järg Muuga-Laekvere Laekvere koolimaja
katuse vahetamise ja maja ühekorruselise osa soojustamistööde lepingu. Tööde maksumuseks kujuneb
ümmarguselt 300 000 eurot, millest
kolmandik tuli valdade liitumislepingu järgi Laekvere vallast ning
ülejäänud Vinni valla eelarvest.
Projekti kavandatav lõpptähtaeg on
tuleva aasta augustis.
Vallavanem Rauno Võrno sõnul
on Laekvere koolimaja renoveerimise projekt hea näide valdade
ühinemisest saadavast kasust. “See,
mis väikesele vallale oli üle jõu käiv,
on nüüd suuremas, ühinenud vallas
võimalik. Tuleval aastal täitub sada

aastat Laekvere koolimaja valmimisest ja see on kena vallapoolne kingitus väärika maakivist koolimaja
suureks juubeliks.”
Hilje Pakkaneni tekst ja foto

AS-i Emajõe Veevärk teade Roela ja Tudu aleviku, Küti,
Lepiku ja Ulvi küla tarbijatele
Vastavalt Vinni Vallavolikogu 31.10.2019 otsusele nr 29 alustab 1. jaanuarist 2020
Roela ja Tudu alevikus ning Küti, Lepiku ja Ulvi külas ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.
Konkurentsiameti 4. Juuni 2013 otsuse nr 9.1-3/13-011 põhjal kehtestab AS Emajõe Veevärk
Roela ja Tudu aleviku ning Küti, Lepiku ja Ulvi küla elanikele alates 1. jaanuarist 2020 järgmised teenuste hinnad:
- vesi elanikele: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
- kanalisatsioon elanikele: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.
Lepingute sõlmimiseks saab avaldusi esitada meie kodulehel:
https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/.
Pärast iseteenindusse registreerimist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast
konto kinnitamist logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Lepingu muutmise avaldused – Operaatori vahetus.
Täpsem info lepingute vormistamisest saadetakse igale kliendile ka eraldi infokirjaga posti
teel.

AS-i Emajõe Veevärk teade Laekvere aleviku ning Moora,
Muuga, Rahkla, Paasvere ja Venevere küla tarbijatele.
Vastavalt Konkurentsiameti 4. juuni 2013 otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestab AS
Emajõe Veevärk Laekvere aleviku ning Moora, Muuga, Rahkla, Paasvere ja Venevere küla elanikele alates 1. jaanuarist 2020 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:
- vesi elanikele: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
- kanalisatsioon elanikele: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk

Kirjandusauhinna mõtestajale avati nimeline pink

Kodanikupäeval, 26. novembril avasid Vilde preemia
kirjandusauhindajad ja Pajusti seeniorklubi Mõttelõng
rahvas nimelise pingi Ilme
Postile.
Kodanikupäev ei saanud pingi
avamiseks valitud juhuslikult.
Paarkümmend aastat tagasi,
kui maavalitsus arutas, keda
kodanikupäeva puhul meeles
pidada, arvasid õige mitmed, et
kodanikupäeva aumärgi võiks
saada Ilme Post. See ütleb Sinu
kohta nii mõndagi!
Jah, tõesti, kuidas iseloomustada sedavõrd värvikat, paljulugenud, mõtteosavat, tegusat
naist, kes on kuulunud Vilde
preemia auhindajate ridadesse
peaaegu selle algusest saadik,
kes on ellu kutsunud Virumaa
kirjandusauhinna, rikastanud
pool sajandit maakonna kirjanduselu, kes on andnud oma
panuse valla kodulooliste raamatute koostamisse ja Vilde
kolhoosi loo talletamisse, kes
kirjutab haaravalt asjast, kelle
südames on ruumi loodusele,
kaladele, linnukestele?
Ei osanudki muudmoodi, kui
tõime paralleele Vilde endaga.
Eks ole te ju mõlemad mitmekülgsed: Vildest on kirjutatud
kui suurest reisijast, ühiskondliku elu-olu mõtestajast, kes
teinud ajakirjaniku, poliitiku,
diplomaadi tööd (sai selle eest
lõpuks korterigi). Sina aga

oled juhatanud vägesid Vilde
majandis, Aravuse kalamajandis, Kunderi seltsis, Rakvere
raamatukogu ja spordikeskuse
nõukogus, kirjandusauhindajate ridades, korrusmaja korteriühistus… Sul on kümneid
huvisid: kirjandus, matkamine, pildistamine, spordile
kaasaelamine, kalapüük, metoodiline molutamine (seda
alles hakatakse väärtustama
– oled oma ajast ees nagu Vildegi!).
Vildel olid ajakirjandusega
soojad suhted, olid ju lehelood
talle sageli elatusallikaks. Sina
oled õppinud ajakirjandust, aga
minu teada Sa “päris” ajakirjanik olnud ei ole. Siiski, oled üks
infolehe Eesti Kalakasvataja
väljaandmise initsiaatoreid ja
toimetaja. Küll aga said Tartus ajakirjandust tudeerides
mõtte asutada Virumaa kirjandusauhind. See idee tabab
mitu kärbest ühe hoobiga: auhindamisega avaneb võimalus
väärtustada head raamatut ja
selle autorit ning ühtlasi saame
laureaadi endale külla kutsuda.
No millal oleks Haapsalu mees,
auväärt kirjanik Mihkel Mutt
siia Vinni maile jõudnud, kui
me poleks selleks nii head põhjust andnud?!
Aastaid tagasi nimetas toonane Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe Sind
vanaemaks õunapuu otsas. Sa-

Ilme oma pingil. Taustaks laulab puukoristaja. Hilje Pakkaneni foto

mahästi iseloomustab Sind see
saja-aastane mees, kes aknast
välja hüppas ja päris elu elada
ihkas. No oli tal alles tuttavaid
ja elu keerdkäike! Sinugi tuttavate nimekiri on suur, kasvõi
kirjanikest rääkides! Sinagi
seisad jätkuvalt keset kirevat
elu, vahetevahel küll oma kookonisse tõmbudes, et siis jälle
säravalt rahva sekka ilmuda.
Sinust rääkides on vanus ainult
number passis.
Meil on väga hea meel, et Sa
oled meie jaoks olemas. Et Sa
leiad aega läbi astuda, sõna
sekka ütelda, mõne hullu mõttega lagedale tulla. Tänu Sinule
kasvab Vilde kirjandusauhind
mitte ainult raamaturiiulil,
vaid ka õues: kirjandusliku aurumasina ja Laureaatide tammikuna. Aravuse kalamajandis

on Sirgele mälestuskivi, mida
Sa ikka võimaluse avanedes
rahvale meelde tuletad.
Selle kõige eest avame Sulle
nimelise pingi Sinu enda Laureaatide tammikus.
Ilme hea sõbranna Lehte
Hainsalu kirjutas pingi avamise peale: “Vau, kallis alpikannike! Oled väärt tervet korrusmaja, aga hää, et pingike, kus
kahekümne aasta pärast jalga
puhata saad. Einoh, rakverelased ikka oskavad!”
Pink, mille otsale soovis vastne omanik tõrusid tuua, asub
klubi ja lasteaia vahelise jalgtee
ääres, ning sellel saab jalgu puhata, kui miskit toimub lõkke
ümber ja tammede all.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik

Kalju Tõnuristile ja Leili Kaldaveele avati nimeline pink
Vinni Vallavalitsuse algatus
paigaldada tähelepanuväärivatele inimestele nimelised
pingid on väärt ettevõtmine.
Sellega saab austust avaldada
piirkonda arendanud inimestele ja istepink kulub tarbeks
ära möödakäijalegi.
13. detsembril avati Laekvere
endise vallamaja hoone ees nimeline pink endisele Laekvere
sovhoosi direktorile Kalju Tõnuristile ja pikaaegsele kohalike ettevõtete pearaamatupidajale Leili Kaldaveele.
Kalju Tõnurist töötas Laekvere mail sovhoosi direktorina alates selle loomisest 1978.
aastal. Laekvere sovhoosis oli
üle 600 töötaja, üldpindala oli
18 500 ha ja see oli suuruselt
teine ühismajand tollases Rakvere rajoonis.
Kalju Tõnurist oli visiooniga
ja ettevõtlik juht. Sovhoosi põllumajandustootmisega otseselt
seotud ettevõtmistele lisaks
ehitati tema juhtimisel Laekvere lasteaed, Muuga spordihoone, alustati tänase rahvamaja

ehitust ja Muuga mõisa restaureerimist. Ümbruskonna külad
Laekvere, Muuga, Rahkla, Venevere, Paasvere ja Moora said
juurde kümneid kortermaju
ja pereelamuid. Vaid kümne

aastaga sai kogu ümbruskond
suuresti oma tänase näo.
Lennukate mõtetega juhid
vajavad sageli kõrvale tasakaalustavaid jõude. Kui Kalju Tõnurist sai teada plaanist avada

Alates 1. jaanuarist lähevad
Vinni valla raamatukogud ühtse
koordineerimise alla - raamatukogutöötajad valisid enda seast
valla kaheksa raamatukogu
tööd koordineerima Ulvi raamatukogu juhataja Tea Järvise.
Tema põhiülesanne on raamatukogundusalase
tegevuse
koordineerimine
eesmärgiga
arendada raamatukogude vahelist koostööd. Koordinaator

korraldab raamatukogutöötajate
kokkusaamisi, leidmaks parimaid
lahendusi valla raamatukogude
arenguks. Ta osaleb aktiivselt raamatukogude ees seisvate ülesannete lahendamises, koostab oma
valdkonna õigusaktide eelnõud
jm dokumendid. Samuti aitab ta
kaasa raamatukogudes toimuvate
ürituste koordineerimisele ning
jälgib, et sündmused oleksid kajastatud valla veebilehel, infole-

hes või sotsiaalmeedias. Raamatukogu koordinaatori ülesandeks
jääb ka Eduard Vilde nimelise
kirjandusauhinnna väljaandmise
korraldamine.
Vinni vallas on kaheksa raamatukogu: Laekvere, Muuga, Ulvi
ja Venevere raamatukogu ning
Roela, Tudu, Vinni-Pajusti (selle
koosseisus ka Kadila laenutuspunkt) ja Viru-Jaagupi rahvaraamatukogu.

Kalju Tõnurist ja Leili Kaldavee koos teiste Laekvere kandi arenguid juhtinutega: seisavad vasakult Vinni vallavanem Rauno Võrno, kunagised Laekvere sovhoosi/kolhoosi esimees Vello Tafenau,
Laekvere kolhoosi esimees Tõnis Hiielaid ja Laekvere vallavanem
Aarne Laas. Hilje Pakkaneni foto

Uuest aastast tegutsevad raamatukogud
ühtse juhtimise all

temale nimeline pink Laekvere piirkonna arendamise eest,
oli tema soov seda pinki jagada Leili Kaldaveega. Sovhoosi
pearaamatupidajana oli just
Leili Kaldavee see, kelle tugev
fintantsdistsipliin hoidis ära
nii mõnegi ettevõtmise, mis
ehk tol ajal sovhoosile üle jõu
käinuks, samas toetas Kalju
Tõnuristi tema lennukate mõtete täitmisel.
Leili Kaldavee tööstaaž piirkonna põllumajandusettevõtete raamatupidajana on aukartust äratav - alates 1956.
aastast kuni 2015. aastani
välja. Tema roll oli väga tähtis
ka omandireformi läbiviimisel, võib öelda, et tänu temale
on meil olemas hästi toimivad
põllumajandusettevõtted endise Laekvere valla aladel.
Kalju Tõnuristi ja Leili Kaldavee elutööd märgistav pink
asub vanast meiereist ehitatud
sovhoosi kontori ja hilisema
vallamaja ees.
Marin Pärs

.

Ulvi raamatukogu juhataja Tea
Järvis koordineerib uuest aastast
raamatukogude tööd.
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Laekveres esitleti Kaido Höövelsonist rääkivat Muuga Maanaisteselts EHA
aastal 2019
raamatut „Baruto. Rääkimata lood”
Laekvere rahvamaja ja raamatukogu
korraldasid 6. detsembril kohtumise
Kaido Höövelsoniga. Kohtumisel rahvamajas olid kohal ka temast raamatu
„Baruto. Rääkimata lood” kirjutanud
autorid Inge Pitsner ja Einar Ellermaa.
Kohale tulnuid tervitas jaapanipärane
muusika ning maitsvat sushit pakkus
Sushi Tigeri kohvik.
Rääkimata lugude kirjapanemise
idee tekkis Kaidol paar aastat tagasi.
Ta väitis, et vaatamata oma keerulisele
ja raskele iseloomule koostöö raamatu autoritega sujus. Raamatu koostajad
on vastupidisel arvamusel: avatumat
inimest ja nii head suhtlejat kui Kaido
on raske leida. Materjali kogumise aeg
ning kohtumised Kaido pere ja sõpradega ning reis Jaapanisse oli autorite jaoks
väga meeldejääv.
Mõnusas vestlusringis jagati muljeid
raamatu koostamisest ning Kaido rääkis häbenemata läbielatud raskustest ja
rõõmsatest hetkedest nii lapsepõlves kui
sumomaadlejaks saamisel.
Kaasavõetud raamatud müüdi hetkega

ära ning autogrammide jagamisele ja
vahetule suhtlemisele Baruto ja autoritega kulus parasjagu aega.
Õhtu oli meeldejääv kõigile kohal
viibinutele hoolimata sellest, kui suur
lugemishuviline keegi on. Kaidost kirjutatud raamat on aga väga mõnus ja
samas ka hariv lugemine.
Maarika Lausvee,
Laekvere raamatukogu direktor
Fotod Liisa Uukkivi

I trimester Muuga õppehoones

Kätte on jõudnud aasta viimane kuu, mil
tehakse tavaliselt kokkuvõtteid aasta kohta.
Kuna koolielu on jagunenud trimestriteks,
on paslik teha ülevaade kolme kuu lõikes.
September oli KIKi projektide kuu. Sel
aastal otsustasime uurida maapõue ehitust:
1.-5. klass käis jääajakeskuses ning 4.-9.
klass Särghaual kivimitega tutvumas. Õpilased jäid projektiga väga rahule. Traditsiooniliselt on meil septembri lõpus mihklilaat, kust tänavu võttis osa 19 kauplejat.
Ostjate hulgas oli palju vanemaid ja külaelanikke. Alustasime ajarännakuga kooli
ajaloo kurva sündmuse meenutamisega
koolikivi juurde ning novembris pidasime
pidu “75 aastat koolielu mõisas”. Kooli ajalugu on kirju ja sündmusterohke, kuid selle 233 aasta jooksul on kõige kurvem oma
koolimajast ilmajäämine 75 aastat tagasi.
Õnneks oli olemas Muugas mõis, kuhu sai
kool asuda ja õppetööd jätkata.

Jälle on üks aastaring lõppemas ja
saabumas kõige ilusamad pühad. Ilmataat ei ole kahjuks
lund veel puistanud, kuid loodame,
et taevaluugid avanevad enne jõule ja
maa saab jõuluselt
lumiseks.
2019. aasta möödus maanaiste selt- Vahuküla näitering esinemas.
sile väga tegusalt –
iga kuu on toimunud üritused, milles kogukond on aktiivselt kaasa löönud.
Toimunud üritustest oleme kirjutanud ka vallalehes.
Aitäh vallavalitsusele, volikogule, kulkale meie tegemiste rahalise toetamise eest! Aitäh Riina Lindele, kes on hoogsalt käima lükanud kapelli tegevuse!
Aasta viimase üritusena toimus Muugas jõululaat, kus oli müügis kohalikku käsitööd ja toitu. Laadal esines Muuga kapell ja Vahuküla näitering
Koeru kandist etendusega „Luuleõhtu Klaara juures”.
Soovime kogu vallarahvale rahulikke jõule, head vana-aasta lõppu ja
teguderohket uut aastat!
Ilma Lausvee , Fotod Heli Allikalt

Oktoober oli õpetajate kuu. 9. klass pidas
meeles õpetajaid lillede ja maitsva koogiga
ning andis ise tunnid. Samal ajal õpetajad
õppisid rinnaehet tegema. Käisime õpetajatega Rakvere teatris vaatamas etendust
“Nagu peeglis”. Toimusid kaks joonistusvõistlust: aasta linnu ja metsapostkaardi
joonistamine.
Tulemused selguvad detsembrikuu jooksul.
Novembrikuus kohtusime mitmel üritusel politseiga. Toimus helkurinädal, kus
meid külastas noorsoopolitseinik ning
kiitis õpilasi ja õpetajaid, sest kõigil lastel
ja täiskasvanutel oli olemas helkur. Meie
iga-aastasel perepäeval oli külas politseimuuseum, kes viis läbi kaks politseitöötuba. Perepäeval olid kohal peaegu kõik isademad ja kaasa olid tulnud ka väiksed vennad. Suur tänu osalemast! Kodanikupäeval
kohtusime Ida prefekti Tarvo Kruupiga,

kes rääkis meile kodanikuks olemisest, õigustest ja kohustustest.
Detsembrit alustasime Virumaa tondijuttude kuulamisega. Kiviõli Kunstide Kooli
õpetajad Kaarin Aamer ja Jaanus Põlder
jutustasid meile lugusid Vinni mõisa kummitusest, Saara küla kodukäijast ning kotermannidest, sekka kuulasime kandlelugusid.
Muuga õppehoones õpib 31 õpilast, kellest 22 õppis I trimestril “neljadele” ja “viitele”.
Me peame tähtsaks koostööd kogukonnaga, seega tahan tänada kõiki lapsevanemaid, maanaiste seltsi ja raamatukogu
koos oldud aja ja üritustel osalemise eest.
Ilusat jõuluaega ning üllatusi sussi sisse päkapikkudelt. Kohtumiseni uuel aastal!

T-särgist kotti. Osales terve kool. Kõik
tõid kodust vana T-särgi ning lõikamise
ja sõlmimise abil sai sellele uus otstarve antud: kes jättis kooli sussikotiks, kes
võttis poekotiks. Kasu mitmekordne, sest
oma kätega valmistatud asi tegi ikka rõõmu küll!
Õppeaasta jooksul oleme jõudnud prügi korjamas käia. Aga mitte tavalist, vaid
kõikvõimalikku pisiprügi, s.t suitsukonisid, pudelikorke, paberi- ja kiletükke jms.
Ka selles kampaanias ,,Maailmakoristuspäev“ osalesime kogu kooliga.
21. novembril romaani „Rehepapp“
käsitlemise lõpetuseks meisterdas meie
kooli 8. klass kaasaegset kratti ja mõtles
loo juurde. Kratt oli valmistatud asjadest,
mis muidu oleksid prügikasti rännanud.
Selliselt toimides leidsime jällegi viisi,
kuidas loodushoidu ja õppimist ühenda-

da ning saime vanale asjale uue otstarbe
anda.
Igapäevane jalgsi liikumine on väga
tähtis. Sellel aastal korraldas meie kool
liikumisvahetunnid. Kõndisime ja kõnnime edaspidigi terve kooliperega Laekvere-Moora kergliiklusteel.
Prügi sorteerimine on taaskasutuse
esmane ülesanne. Kooli on paigaldatud
kastid, kuhu prügi liigiti koguda. On olemas bio- ja olmejäätmete ning paberi ja
papi prügikastid. Samas – kasutame paberit nii palju, et ei peagi suuri tükke ära
viskama. Näiteks hiljuti kasutasime vanapaberit, et teha koolimaja akendele ja
seintele jõulukaunistusi.
Edaspidi on tulemas veel heategevuslaat, mille tulu läheb Rohelise Kooli tegevuse jätkamiseks: juba teist aastat kasvatame ise õuelilli. Laada tarbeks palutakse
lastel tuua kooli mõni ese või toode, näiteks hoidis või käsitööese. Jõululaat toimub Laekvere rahvamajas 13. detsembril
ja jõulupeol 19. detsembril.
On olnud tegus Rohelise Kooli pool
aasta! Meie ettevõtmistel saab silma peal
hoida Rohelise Kooli Facebooki lehel või
kooli kodulehel.

Agnes Maasild,
Muuga õppehoone õppejuht

Roheline Kool
Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppehoone õpilased ia töötajad osalevad
Rohelise Kooli programmis. Sellel õppeaastal oleme juba jõudnud päris palju ära
teha.
9. septembril toimus koolis puude tutvustamine, kus grupp õpilasi uuris kooli
ümbruses olevaid puid ja põõsaid. Selline
tegevus aitab meil rohkem teada saada,
mis meie ümber on, ning võimaldab ka
seda näha ja hoida.
26. septembril toimus teemaõhtu
„Rändlinnud“ Venevere külas. Üritus oli
küll vabatahtlik, aga osalejaid oli rohkelt.
Sellest võib järeldada, et huvi ja teadmine
meid ümbritseva looduse vastu hakkab
juba tasapisi süvenema.
Septembris-oktoobris toimusid järjekordsed KIK-i projekti väljasõidud 1.-3
klassi õpilastele RMK Kauksi külastuskeskusesse, 4.-6. klassile Tartu Ülikooli
loodusmuuseumi ja 7.-9. klassile Võrtsjärve äärde. Meile tutvustati Võrtsjärves
elavaid (ja läbirändavaid) kalu ning järvetaimi, anti võimalus osavusmänge proovida, viimaks viktoriinist osa võtta. Saime
ka kala püüda ning järvel parvesõidust
rõõmu tunda.
15. novembril korraldati koolis järjekordne taaskasutusele pühendatud ettevõtmine. Nimelt meisterdasime vanast

Gätliin Žaivoronok ja Elis Kruusimaa
Laekvere koolimaja 8. klassist
Foto Gätliin Žaivoronok

Laekvere koolimaja
tegemised
Muuga-Laekvere Kooli Laekvere
maja tegemised on käesoleval õppeaastal suunatud teemale ,,Digiga ja
digita“. Õppe- ja kasvatustööd toetab
Rohelise Kooli programmis olemine,
mille tegevused saadavad meid iga
päev.
I trimestril osalesime riiklikes e-tasemetööde katsetamistes. Koolis
on käinud toredaid külalisi, nt Anti
Lepik Tallinkist, kes meie 6.-8. klassi õpilastega kokkas, et tuua lapsi
söögitegemise juurde ja tutvustada
eesti toidu lugu. Tegemist oli Eesti Peakokkade Ühenduse (EPÜ) ja
Maaeluministeeriumi korraldatava
projektiga.
Kodanikupäeval selgitas prefekt
Tarvo Kruup PPA-st kodanikuks
olemist ja selle vajalikkust. Osalesime projektis ,,Kino maale“ vaadates
Taani filmikunsti ja žanritest lühimängufilme. Toimus koolikontsert

,,Virumaa pärimusmuusika” Viljandi
Pärimusmuusika Keskuselt.
Helkurinädalal otsisime uusi teadmisi viktoriini abil, panime üles oma
helkuripuu garderoobi ja tuletame
üksteisele meelde helkuri vajalikkust. Õpilasesindus on korraldanud
halloweenipeo, stiilipäevad ,,Kadri“
ja ,,Mart“.
Vahetundides on õpilased mobiili asemel võtnud kätte kendama ja
korraldanud selles juba ka mõõduvõtmisi.
Õpilaste töid on saadetud metsapostkaardi konkurssile ja Virumaa
laste loominguvõistlusele.
I trimester on olnud väga tegus ja
oleme jõudnud ka õppida. Neljadele
ja viitele õppinud õpilasi oli 83- st 50,
nendest 3 viielist.
Rita Pärn,
Muuga-Laekvere Kooli
Laekvere maja õppealajuhataja

Muuga kooli jõulujutt
Aasta lõpp on see periood, mil saame
vaadata tagasi olnule ja mõtelda tulevikule. Nõnda ka koolis. Tagasi minnes aastasse 2019 oleme püüdnud nii
koolis kui ka lasteaias olla paindlikud
ja säilitada maksimaalse kvaliteedi
õpetamisel ning leida parimad võimalused tulemuslikuks tööks. Meie
eesmärk on suurendada tähelepanu
just nendele lastele, kes soovivad õppida ja on huvitatud koostööst. Samuti
ei pääse ka need, kes annavad põhjust
sekkumiseks oma puudulike hinnete
või puudumistega.
Kui uskuda statistilisi andmeid,
mida võib leida igast eluvaldkonnast,
on meie kooli õpitulemused tasemetööde ja riigieksamite tulemustes
keskmised või isegi veidi paremad,
kui vabariigi või maakonna keskmist
arvestada. Kuid aastad ei ole vennad.
Palju oleneb siiski õpilaste tahtest,
looduse poolt antust ja motiveeritusest. Pigem tuleks siiski arvestada õpilaste elus hakkama saamist.
See kooliaasta algas teadmisega, et
Muuga koolil täitub 75 aastat mõisas,

lasteaial 2020. aasta aprillis 40 aastat ja
Laekvere koolil 100 aastat oktoobris.
On põhjust pidutseda.
Esimese trimestri kokkuvõte näitas
seda, et umbes pooled meie lapsed on
tublid õppimises, spordis ja paljudes
muudes ettevõtmistes. Minu soov on
lapsed meelitada virtuaalmaailmast
reaalsusesse, kasutada rohkem igapäevases läbikäimises silmast-silma,
suust-suhu, kõrvast-kõrva suhtlemist,
muidu jääme ilma oskusest rääkida,
leida sõpru, teha midagi koos või lihtsalt heast sõnast. Usun, et ka kodudes
on võimalik luua tingimused õues olla
ja tavaelu nautida.
Head saabuvat jõuluaega, meeleolukat aastavahetust! Loodan, et saabuv
uus aasta täidab hulgaliselt meie täitumata soove. Toob kuhjaga meeldivaid
sündmusi ning tekitab kõikides tunde,
et see, mida teeme, on äärmiselt vajalik endale ja valmistab rõõmu kõigele
meid ümbritsevale.
Arne Labe,
Muuga-Laekvere Kooli direktor
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Noorte automudelistide sisehooaeg sai 23. novembril avastardi
23. novembri hommikul kogunes Rakvere RC Hobikeskuse saali (Linnuse 5)
veidi alla poolesaja raadio teel juhitavate autodega võistukihutamisest huvitet noore, et alustada RC juunior-liiga
ja TT üle-eestilist karikasarja.
Juunior-liiga on juba traditsiooniks
saanud üritustesari väiksemate offroad autodega, mis toimub iga-aastase
sisevõistluste seeriana Eesti erinevates
paikades. Üritusele panid omal ajal
aluse Väike-Maarja Mudelihall ja MTÜ
Vinni Punn, tänaseks on korraldajatering laienenud ja osalejaid eri paigust
üle Eesti.
1:18 offroad-klassis võistles 29 võistlusautot. Esikümnesse mahtusid seekord: 1. Roonald Rikberg (Paide), 2.
Lauri Punapart (Paide), 3. Robin Jukka
(Vinni), 4. Kert Rohtjärv (Paide), 5.
Henri Randoja (Haljala), 6. Andreas

Avloi (Paide), 7. Caspar Kõrts (Vinni),
8. Ats-Kristjan Kasemägi (Türi NK),
9. Martti Soini (Kadrina), 10. Romet
Laurimäe (Kadrina). Aga see oli alles
algus, sest kuus etappi ootavad veel ees
ja võiduvõimalused kevadeks - hooaja
lõpuks - on kõigil, ka neil, kes võistluskarusselliga alles järgmistest etappidest
ühinevad.
TT karikasari ehk Tamiya Cup on
mõeldud mudelihuvilisele, kes ei pea
lugu ainult kiirest ja profesionaalsest
võidusõidust, vaid hindavad ka mudelite realistlikku ja esteetilist väljanägemist. Jaapani tootja Tamiya TT01 ja
TT02 veermikuga sobivad väga paljud
mudelimarkide kered nii praegusest
kui ka möödunud ralliaegadest. Käimasolev etapp oli nn pilootprojekt, kus
need entusiastid, kel autod juba valmis, panid oma masinate ja enda või-

med proovile, et kujundada välja sobiv
võistlusformaat uue aasta jaanuaris
ametlikult alguse saavaks võistlussarjaks.
Pilootvõistluse kiireimad olid: 1. Virgo Tippel (Tippel Racing), 2. Urmo
Nagel (Kadrina RC, autoks Ott Tänaku TOYOTA), 3. Caspar Kõrts (Vinni
RC), 4. Kaido Varik (Rakvere RC), 5.
Rauno Vilu (Vinni RC), 7. Urmo Nagel
(Kadrina RC).
Kuna TT-autod tuleb ise ära värvida,
anti esmakordselt välja ka disaini- ja
tuuningupreemia. Selle said Rauno
Vilu ja tema disainitiim.
Võistluse noorimad osalejad olid seekord 6aastased ja staažikaimal vanust
50+. Automudelism sobib kõigile.
Korraldajate nimel
Mart Pitsner, Bruno Vaher,
Risto Vilu

Milline oli spordiaasta Vinni vallas?
Alustame rahadest. 2019. aastal oli vallaeelarves spordile raha kokku 36 000 eurot. Vallavalitsus toetas spordialaeearvest kokku 15
MTÜ-d ja spordiklubi 11 300 euroga, üksikportlasi 35 korral mitmesuguste spordivahendite ja riietuse soetamisel ning võistlustel
osalemisel. Lisaks eraldati 29 000 eurot Vinni
spordikompleksile vallaelanike tervise ja sportimisvõimaluste tagamise toetamiseks.
Vinni valla spordiesindus osales Eesti omavalitsuste talimängudel Kadrinas, kus tulime
üldkokkuvõttes neljandaks väikevaldade (kuni
8000 elanikku) arvestuses. Eesti omavalitsuste suvemängudel Tartus parandas valla spordiesindus oma kohta, tulles väikevaldade seas
üldkokkuvõtes kolmandaks. Nendel võistlustel
osales Vinni vallast kokku 96 sportlast. See on
arvestatav jõud!

Edukalt võistelnud Vinni valla suusatamise võistkond
VII Tartu teatemaratonil: Margus Rõuk, Roland
Toome, Andrus Lein, Madis Sildvee.

Augustis aga korraldasime Vinni aleviku spordikompleksides taas üleriigilised võistlused Eesti spordiveteranide suvemängud. Võistlejatelt ja kohtunikelt saadud tagasiside järgi saime
korraldamisega suurepäraselt hakkama.

Ülevallalise võistkonna komplekteerimine ja
võistlemine on andnud hea ülevaate meie ühinenud valla sportlastest ja vallas tegutsevatest
spordiklubidest.
Samuti on olemas ülevaade spordivõistlustest
ja -sündmustest. 2019. aastaks valmis spordikalender. Ka uueks aastaks on spordiklubide
abiga uus spordikalender koos.
2020. aastal jätkame võistlemisega üleriigilistel omavalitsuste tali- ja suvemängudel, samuti
traditsiooniliste spordivõistluste korraldamist
ja toetamist. Traditsiooniks on saanud kolmeetapiline Vinni-Rakvere talvejooksusari,
Estoloppeti sarja kuuluv Viru maraton, kiirmaleturniir „Vinni välk“, Simuna-Laekvere
rahvajooks, Mõedaku nimejooksud, Võhu jääralli, Vinni-Pajusti laste rattasõit. Paneme käed Hõbedane valla köieveomeeskond Eestimaa suvemängudel: Kaido Höövelson, Janar Sügiste, Marek Kesa,
külge Rakvere rattasõidu, rulluisuvõistluste jt Ilmar Pudel, Olev Soolep, Meelis Höövelson, Heldur Eerik (kapten).
ürituste korraldamisel, mis ka meie valda läbivad. Traditsiooniks on saanud valla koolide
suusavõistlused Vinnis ja spordipäevad kergejõustikus Vinni staadionil, samuti lasteaedade
spordipäevad staadionil. Tuleva aasta suurim
Vinni valla maadel toimuv spordivõistlus on
augustis peetav Euroopa orienteerumise meistrivõistlused.
Meie vallas on palju arenguruumi sporditöö paremaks korraldamiseks meie rikkalikke
sportimisvõimalusi arvestades. Meil on arvukate saalide ja ujulaga Vinni spordikompleks,
Vinni staadion koos välisväljakutega, kergliiklusteed, mis on ühendatud Rakvere ümbruse
kergteede võrguga. Lisaks korralikud spordisaalid koolides, Mõedaku puhkekeskuse liikumis- ja suusarajad, Ojasaare golfikeskus, mitu
kettagolfirada üle valla.
Roland Toome, südikas veteransportlane rattaspordis
Lõppev aasta tõi vallarahvale sportimisvõija suusatamises.
malusi lisaks: Ulvi-Viru-Kabala kergliiklustee,
sporti ja liikumist iga päev oma südames kandsamuti uue iluvõimlemissaali Vinni spordivaid, spordist rõõmu ja tervist saavaid inimesi.
kompleksile.
Selleks, et spordist ja liikumisest lugu pidaEestis populaarse spordiala, ilu
võim
lemis
vaid inimesi jätkuks edaspidigi, soovime valla
võistlusi korraldatakse viimas
tel aastatel ka
Eesti naiste esipikamaajooksja Kelly Nevolihhin.
eelarvest toetada uute treeningrühmade avaVinni spordikompleksis, kus juhataja eesteve- mist kergejõustikus, võimlemises ja suusatadamisel peetakse sügiseti ja kevadeti rahvus- mises. 2020. aastal tahame tagada elanikele
vahelisi iluvõimlemisvõistlusi. Loodetavasti aktiivse sportimise võimalused Vinni spordipakub spordikompleksi uus võimlemissaal või- kompleksis, jätkata soodustuste andmist valla
elanikele.
malusi ka siinsete laste treeninguteks.
2019. aasta numbrites. Eesti Olümpiakomitee Aitäh kõikidele, kes ei pidanud paljuks tõmtunnustusega Vinni spordikompleksi külastas mata selga Vinni valla koondise särki ja leida
tänavu 5340 sportlast 21 välisriigist kokku 23 aega Vinni eest võistelda! Igaüks, kes aktiivselt
200 laagripäevaga, mis on üsnagi muljetaval- liikudes oma tervise eest hoolt kandis, väärib
jõuluvanalt pika pai! Olge terved! Sportlikku
dav!
Vinni vallast on Eesti spordiregistrisse kan- aastalõppu ja liikumisrõõmsat uut aastat!
tud 32 spordiobjekti. Võiks olla ka kasvõi poolUno Muruvee,
sada objekti – kõige olulisem on siiski, et meil
noorsoo- ja spordinõunik
jätkuks harjutajaid, treenereid, juhendajaid,

Jalgpallimeeskond Vinni Tammed - Lääne-Virumaa esiliiga meister 2019.
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Vallalehe tegemisest läbi paari aastakümne
Rohkem kui paar aastakümmet olen olnud tegev vallalehe juures. Ikka olen kirjutanud teistest, vahendanud teiste lugusid, seekord siis lehetoimetaja oma.
Kas oskasime põlvkond tagasi arvata,
kui keeruliseks on läinud piltide ja isikuandmete avaldamine lehes? Ega toimetajad taha neid mitte paha pärast avaldada.
Tahame valla inimestele õnne soovida,
sporditulemusi avaldada ehk väärustada
vallaelanikku. Lihtsam on mitte avaldada, endale peavalu (väljakutseid) mitte
tekitada.
Veerandsajandiga on muutunud paljugi. Heas või halvas mõttes on lehele
tekkinud konkurendid veebilehtede ja
sotsiaalmeedia näol. Vallalehed ilmuvad
enamasti kord kuus ja sellise ilmumissagedusega on nad igal juhul aegumisele
määratud. Uudiskünnist ületav uudis
avaldatakse tänapäeval maakonnalehe
netiportaalis ja selle paberväljaandes,
sotsiaalmeedias, igapäevased pisitegemised sotsiaalmeedias. Kord kuus ilmuv
valla infoleht ei saa kunagi olla operatiivne uudisteallikas. Lehe piiratuse tõttu
ajas ja ruumis ei saa ta kajastada parimagi tahtmise juures kõike toimunut detailse ülevaatlikkusega, dokumente ülima
täpsusega. Selleks on teised võimalused,
näiteks valla koduleht kohustusliku kanalina valitsemise kohta käiva teabe avalikustamiseks.
Kellele tehakse lehte
2000-ndate vahetuse aegu korraldasime
maakonnas VIROLi eestvedamisel vallalehtede toimetajate kursuse, kus õpetussõnu jagasid TÜ õppejõud, Virumaa
Teataja toimetus jt. Toona leidsime nii
mõnegi teise toimetajaga, et vallaleht
peaks suurema aktuaalsuse huvides ilmuma mitme valla peale, nagu harjukatel
Sõnumitooja. Olen olnud toimetaja kahe
omavalitsuse poolt kahasse rahastatud
vallalehes. Seal vaieldi nii mõnigi kord,
millisel lehel kummagi omavalitsusjuhi
pöördumine vallarahvale asuma peaks.
Lehtede ühinemise asemel ühinesid
hoopis vallad. Ühinenud suurvaldades
on juurdumas mõte, et leht täidab end
ise, pole vajagi toimetajat tagant utsitama, asja eest vedama. Lehe suurim
väärtus on tema lugejad. Sestap on hea,
kui sel on kohalikke olusid tundev toimetaja. Vähemtähtsad pole lehele kaastöö tegijaid. Nagu inimene, vajab ka leht
enda kõrvale teisi - sõpru, tuttavaid. Kui
elus võib sõber mõne eksimuse andeks
anda, siis lehele kaastöö tegija ei pruugi
teda lehe juurest ära ajades aastaid sinna
enam tagasi tulla. Pean just neid mõlemaid pooli lehe suurimateks väärtusteks
oma pikaaegse lehetegemise kogemuse
põhjal.
Enamasti on omavalitsuste infolehed
koalitsiooni häälekandjad. Vähemuses
on opositsioonis olijate kriitilisi artikleid
avaldavad lehed. Teisalt, kord kuus ilmuva
lehe puhul avaldatakse vastulaused järgmises lehes, s.o kuu aja pärast. Kui kriitikaks andis näiteks põhjust kehvalt korraldatud lumetõrje, siis selleks ajaks võib
maa juba rohetada ning teema on päevakorrast maas. Sotsiaalmeedias on teema
nagunii juba operatiivselt liikuma läinud
– praegu võib ju igaüks ajakirjanik olla.

gilisel lehel on lihtne paisata õhku üks või
teine seisukoht: ta jääb lugeja jaoks kaugeks, otsene tagasiside temani ei jõua. Ei
tule ju üleriigilise lehe ajakirjanikul edasi
elada ega suhelda samas kogukonnas ja
nende inimeste keskel, kelle kohta ta loo
kirjutas.
Kohaliku lehe maastiku muudabki
keeruliseks asjaolu, et ka homme tuleb
üksteisele silma vaadata ja üksteisega
asju ajada. Side loo autori, toimetaja ja
lugeja vahel on otsesem, kuna kõik tunnevad kõiki. Ärgu saadagu siin valesti
aru: konstruktiivsel kriitikal on oma osa
ka kohalikus lehes. Küll aga tasuks enne
mõelda, kas tegu on asjaliku kriitika või
hoopis poriloopimisega. Poriloopimine
madaldab kõiki osapooli: oma osa saab
sihtmärk, poriseks saab poriloopija. Kui
ärapanijat ennast see ehk ei häirigi, siis
kurvem on, et poriga saavad üle valatud
ka lugejad. Lõpuks on tüdinud ja väsinud
sest jamast kõik. Inimestel on ju targematki teha, kui x-ndat korda samal teemal sapipritsimise kulgu jälgida.
Leht võiks tihedamini ilmuda, kuid kes
selle kinni maksab?
90-ndate lõpus jõudis lühikest aega ilmuda ka kaks korda kuus, kuid tempo
oli tegijatele tappev ja eelarvele koormav.
Taanduti vanale ilmumissagedusele.
Eriti kallis on lehe levitamine Omniva
kaudu. Kui veel paarkümmend aastat
tagasi tuli trükikojast tulnud lehed viia
kindlaks kellaajaks Rakverre vanasse
postimajja (praegusesse Rohuaia kohviku majja), et need järgmisel päeval elanike postkastidesse jõuaksid, siis praegu on
lehe levitamine sama ettevõtte kaudu vähemalt nädalapikkune aeganõudev ja vägagi reglementeeritud tegevus. Osa valdu
hakkas seepäevale ise lehti laiali jagama.
Ega seegi ole odav lõbu.
Lehtede sisust
Esimene Vinni valla infoleht Vinni Valla Uudised ilmus 1990. aasta oktoobris.
Algusaegade lehed rääkisid valla loomisprotsessist, vallas asutatud ettevõtetest,
puhtast veest, murest kerkivate toasooja
hindade üle. Vallajuhid tutvustasid lehest
lehte valla ees seisvaid ülesandeid ja lahendamist vajavaid probleeme. Leht jagas selgitusi reformide, tagastatud maade
jmt kohta. Ilukõnelisteks pöördumisteks
neil kiiretel uuele ühiskonnakorraldusele
üleminevatel aegadel leheruumi ei kulutatud, igapäevaste probleemide “tulekustutamist” jagus niigi. Räägiti asjast.
Ühes 90-ndate aastalõpu jutus soovib
toonane volikogu esimees, et volikogus
otsustamisele tulevad küsimused oleksid põhjalikumalt ette valmistatud, …et
informeeritaks elanikke ka vastuvõetud
otsuste täitmisest, …et volikogulased
näeksid asju mitte kitsast erahuvist, vaid
avalik-õiguslikest huvidest lähtuvalt, milleks omavalitsus on loodud, ...et volikogu
komisjonid tegeleksid oma nimetuse
järgse põhifunktsiooniga raha jagamise
asemel, …et vald saaks senise kaootilise
tegevuse asemel puuduoleva valla arengukava, ...et leitaks vallaeelarvevälist
raha jne. Aktuaalsed teemad igal ajal.

Vallaleht kui ajapeegel, oma aja
kroonika
Ühte võib küll vanu lehti sirvides tähelKas leht peaks olema lugejahuvi
tõstmiseks ärapanemise koht?
dada: niipea, kui avanes võimalus valMõnda aega seesugune toimimisviis ehk laeelarvesse lisaraha leida, lisandus ka
müübki. Aga ainult mõnda aega. Ülerii- jutt raha andjast ja raha toojast. Mäletan

2000-ndate alguse TTÜs haldusjuhtidele euroõigust lugenud dotsent Gabriel
Hazaku loengutest, et eurorahad on tsement erakondade tegevuse kindlustamiseks. Nii on üle riigi ka läinud. Ja kui
oled valda juba vägagi oodatud vajalikke
lisarahasid leidnud, siis suhtekorralduse
kuldreegli kohaselt - tee head tööd ja räägi sellest. Siit ka mõistetav leheveergudelegi jõudnud külarahva rõõmusõnum
järjekordse korda saanud kooli-, rahvamaja, raamatukogu, spordisaali, soojat- trükikotta jõuda (e-kirju ei olnud). Oli
oma asi, kuidas. Teinekord tuli kasvõi öö
rassi üle.
läbi üleval olla, et viimasel minutil miskit vaheletulnut lehte mahutada. Kas said
Lehetegemine enne arvutit
Oi kui palju on ühe põlvkonna jooksul mälukandjate (flopikettad) viimiseks valarenenud tehnoloogia! Arvutieelset aega lamajast vaba auto. Sel ajal saigi nii mõnilehetegemisel aitas meenutada Samuel gi kord trükikoja parklas autos magamaGolomb. 90-ndate algul toodi lehe kaas- ta und täis tukutud, et paari tunni pärast
tööd paberile pandult. Toimetaja lõi kä- trükisooja lehepakiga Rakverre sõita.
sikirjad kirjutusmasinal ümber, viis kogu Trükise trükikoja rahvas on meelde jääpaberipaki trükikotta. Trükikojas võttis nud äärmiselt sõbralikuna. Juhtus sedagi,
laduja tähekastist ükshaaval trükitüübid, et võtsin valed disketid kaasa. Jõuti neilt
koostas nendest sõnad ja read. Metal- juba lehedki välja trükkida, enne kui viga
list tekstiread laoti puukarpi, neist tehti välja tuli. Aga saime hakkama.
tõmmis. Ladumise juures oli iga rida Suureks kergenduseks oli toimetajale
eraldiseisev üksus. Kui ühes tinareas oli küljendusprogrammi PageMaker saamiüks sõna valesti, siis tuli kogu rida uuesti ne. See põnev, kuid kapriisne programm
laduda ja uus tõmmis teha. Toimetaja sai teenis toimetajat mitmeid aastaid, kuni
tõmmise, millest ta hakkas suurele lehe kaasaegsem InDesing selle välja vahetas.
formaadis pappalusele maketti kokku Kui oleksin pidanud jäämagi lehte Wordi
panema. Tõmmisest tuli lugu veergu- dokumendis (või oli see Word Perfect?)
de kaupa välja lõigata, vaadata, kuhu jukerdama, siis oleksingi vist jäänud arpappalusele paigutada. Omaette tegu vutit eemalt vaatama.
oli pealkirjade väljamõtlemine, et need 90-ndate lõpus levis vallamajas mõte,
mahuksid neile jäetud tühimikesse. Nii et vallaleht peaks reklaamidega end ise
võis esialgsest pealkirjast “Marutuul viis tasa teenima (!). Oleg Gross oli selleks
majalt katuse” järele jääda “Tuulest vii- ajaks jõudnud juba oma reklaamilehe
dud”. Toimetajale toodud paberil fotode Kuulutaja hoogsalt käima lükata. (Selehte mahutamiseks tuli välja arvutada niajani ei tea ühtegi vallalehte, mis end
protsent, kui palju tuleb trükikojal pilti reklaamituludega tasa teeniks.) Selgeks
suurendada või vähendada. Lehest lehte sai, et leib tuleb lauale teenida muul
käivate rubriikide kujundamiseks olid moel. Ja oh üllatust, uuele töökohale
trükikojas kaustad, kust leidis näidiseid saabudes jõudis peagi järele ka vallavõi oma varasemas lehes avaldatud rub- leht. Polnudki nii lihtne leida toimetariikide kujundusi. Neljaleheküljelise A3 jat, kui oleks võinud kohapeal töötades
formaadis maketi kokkupanekuks kulus eeldada. Lehetegu jõudis ringiga taas
mu töölauale, teise töö kõrvalt nädalatavaliselt paar päeva.
vahetusi sisustama.
Distantsilt tehes oli leht, nagu ta oli,
Lehe tegemine arvutiajal
kohapealt
laekus uudiseid vähe ning ise90-ndate keskel jõudsid arvutid ka vallalehe tegijateni. 1997. aasta kevadel, kui enesest leht ei täitunud. Vahel jäi seetõttu
Vinni Valla Uudiseid hakkas tegema se- mõnel kuul materjali nappusel ka vahele.
nise ühe toimetaja asemel kolm, üks neist Tollal polnud allasutustel veel kombeks
ka allkirjutanu, käis lehe kujundamine oma tegemisi lehes tutvustada. Harvemitavalises Wordi dokumendiprogram- ni tuli ette, et kõik pakutu ei mahtunud
mis. Polnud see programm kujunduseks lehte ära. Selle taha oli eriti hea pugeda
mõeldud ei siis ega praegu. Aasta hiljem siis, kui ei soovitud kriitilist lugu avalhakkas vallaleht ilmuma ajalehepaberil dada. Siis pidi toimetaja olema see paajaleheformaadis A3 ning asjakohasema tuoinas, kelle süüks sai mitteavaldamist
ajada.
nimega Koduvalla Sõnumid.
Suureks mureks oli piltide olematu kva- Kirjutada aga millestki, kus sisu polegi,
liteet. Kui pildil trükikoja jaoks vajalikku kas see ikka rõõmustab lugejat? Aga töö
mälu juures pole, siis head pilti sellest on tehtud, linnuke kirjas... Sestap on hea,
ei saa. Kord kutsuti trükikoja spetsialist et on sotsiaalmeedia, kus paari hõiskava
vallamajja vaatama, et mis värk toimeta- lause ja emotsioone tekitava pildiga saab
jal nende piltidega on. Tema järeldus oli asja aetud. Selleks ta ongi. Kiirel ajal kiiühene – toimetajal puudus arvutis prog- red vidinad.
ramm fotode töötlemiseks, siit polnudki Üks lüli on toimetajal sageli puudu –
see on inimene, kes loeks võõra pilgumidagi tahta!
Vallalehte on trükitud aegade jooksul ga tekstid üle, avastaks näpukad - neid
mitmes trükikojas. Meenub, et ühte neist sulle juba ei andestata! Vigu võinuks
viisin paberfotod juba parajaks lõigatud tõesti lehes vähem olla. Ise oma tekssuurusega, kuna seal ei saadud aru, et ti lugedes hakkad paratamatult oma
mõtteid lugema ega märka seetõttu
“tapeeti” pole mõtet lehte panna.
Mingil ajaperioodil tuli Trükise trüki- vigu. Kuid lehes ilutsev trükiveakurat
kojaga täpselt kokku leppida, millal leht osutab sellelegi, et leht sõna-sõnalt läbi
nendeni jõuab, et nad ei hakka enne ma- loetakse.
sinatesse teisi trükivärve panema, kui Paarikümne aasta jooksul on tulnud
trükivad vallalehe ära. Et trükikoja masi- teha infolehti teisteski valdades. Üheks
nad ei seisaks väikese vallalehe taga, tuli huvitavamaks ajajärguks pean Väiõigeks ajaks trükikõlbuliku lehemaketiga ke-Maarja vallalehe toimetamist. Oli

Hilje Pakkanen käigu pealt Virumaa
Teataja ajakirjanikule Raivo Raignale
ülevaadet andmas

suurem vabadus kirjutada ja avaldada,
hea infotehniline tugi. Sealseid inimesi küll ei tundnud, aga inimestega pole
raske jutule saada, kui huvitud nende
tegemistest. Oli vilgas kohalikku kultuuripärandit väärtustav kultuurielu, leidus
aktiivseid kaastööde kirjutajaid.
Kui üks inimene on lehte teinud
paarkümmend aastat, siis peab selle
pingelise ja keerulise töö juures talle
midagi ikka meeldima ka. Üks põnev
tegevus on olnud toimetajale teha lugusid inimestest. See on olnud samas
paras pähkel pureda. Inimene jutustab
sulle silmade särades oma lugu, sina
ole meister seda sära lugejale edasi
andma. Olen tänulik inimestele, kes on
kirjutanud artikleid, saatnud fotosid,
kes pole pidanud paljuks anda intervjuusid vallalehele.
Kujundamine on samuti olnud üks
meeldiv ja arendav, ehkki aeganõudev
töö. Sageli on tulnud ilmestavate fotode asemel tekstid ära mahutada ja kujundusest on seejuures raske rääkidagi.
Tore on olnud lehte teha, kui see ilmub
värvilisena ja heal paberil. Ahjaa, ajalehepaberi kohta on raudkindel arvamus
- see peab ahjus põlema! Eks kasutatagu tulehakatuseks siis süütetablette,
on arvanud tuttavad lehetoimetajad.
Viimased paar aastat ilmub Vinni vallaleht värvilisena, väidetavalt ahjus põleval paberil.
Juba paar aastat puudub Vinni valla
infolehel oma toimetaja, leht täitvat
end ise. Küljendajad, kujundajad asuvad e-kirja kaugusel. Jõudsime üksteisega juba harjuda.
Pika loo lõpetuseks tänan südamest
lehelugejaid, kaastööde saatjaid, toetajaid, arvutiabilisi! Iga aeg saab kord
otsa ja lõpuks ometi ka minu kirjutatud lood ning toimetamised Vinni
valla lehes. Uuest aastast vastutab lehe
tegemise eest uus kommunikatsioonijuht. Saame siis lugeda!
Hilje Pakkanen,
vallalehele toimetaja aastatel 1998 -2017,
viimased kaks aastat lehe materjalide
edastaja
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Kadilas käivad koos lustakad
ja noored
Tegemist siiski veidi üle keskea
inimestega, kes lihtsalt tunnevad
end noorena ja naudivad igakuiseid kokkusaamisi. Need on
nüüdseks kestnud aasta ja kolm
kuud. Ja laua taga oli täpselt 20
inimest.
Seekordne oli jõulupidu. Ja nagu
ikka eestlastel kombeks, siis ei
puudunud laualt seapraad ja hapukapsad, muust rääkimata.
Nagu nimetuski märku annab,
on meie moto see, et nalja peab
saama... Tegime väikese näitemängu, kuulasime head muusikat
ja läks ka tantsuks.
Noortetoa usinate näppudega
lapsed olid igaühele omalt poolt

kaardi meisterdanud – tänuks abi
eest suvise ürituse korraldamisel.
Ka jõuluvana oli vaikselt kingid
lauale poetanud, nii et need tuli
laulu, luuletuse või tantsuga lunastada.
Tegelikult ei käi me koos vaid
nalja pärast, meenutame ikka
vanu aegu siinkandis ja paneme
neid vähehaaval ka kirja. Kui keegi tunneb, et tahaks ka tulla, siis
uuel aastal kohtume 8. jaanuaril
kell 16.
Kindlasti võiks eelnevalt ühendust võtta, et rohkem infot saada.
Milvi Tubli

Mõttelõnga aastalõpujutt
Aasta lõpp on peagi käes. Mida
päev edasi, seda kiiremalt kaob
aeg. ta pudeneb sõrmede vahelt
nagu liiv, mida enam kinni ei
püüa. Mis oli, see on läinud, mis
tuleb, alles ees - nagu ütleb laulusalm. Ja ometi istud, mõeldes
möödunule. Inimese elu on nagu
kool - kas õppetükid on selgeks
saadud või peab jääma klassikursust kordama?
Jõulukuu on aruandluskuu, igaühel oma mõõdupuu ja südametunnistuse järgi iseendale. Mida
on mu õpiaastad koos Mõttelõngaga mulle andnud? On andnud
vaimutööd, õpetanud olema kannatlik, austusega suhtumist igasse inimesesse, hindama kõrgelt
sõprust, hoolimist, mõistmist.
Mõeldes Mõttelõnga inimeste
peale tunnen südames suurt soojalainet, tänumeelt hoolimise ja
mõistmise eest.
Tahan öelda suured tänusõnad
Lea Aunale kui hoolsale kassiirile,
heale perenaisele. Vaike Kalkunile, Vaike Altväljale, Erika Soosalule, Maie Ongale, Mare Pihlakale,
Anne ja Arnold Koorile, Vello
Tafenaule, Jaak Vilule jpt, kelle

abile võib alati loota. Suur tänu
Evi Villersile ja Luule Mägile kui
headele käsitöömeistritele, kes on
oma taiestega pensionäride üritustel paljudele silmailu valmistanud..
Hindan kõrgelt Selma Vilu, Aino
Oidsalu ja Endel Tikopit, juba
eesnimetatud Vaike Kalkunit,
kes vaatamata liikumisraskustele
on ikka püüdnud meie üritustel
osaleda. Tagantjärele tänu kõrges
eas Helene Allikaldile, kes praeguseks on küll koduseks jäänud,
kuid on seni olnud väga vapper ja
koostööaldis.
Igal asjal on algus ja lõpp Nii
ka minu aeg Mõttelõnga eesotsas
seista on jõudnud lõpusirgele.
Kallid sõbrad, head teekaaslased,
teiega koos olen läbi elanud rõõmu ja kurbust, otsimist ja leidmist, eksimist ja andeksandmist.
Suur tänu teile kõigile ja head
edasikulgemist nüüd juba Urmas
Lindlo käe all!
Vilve Tombach

Viru-Jaagupi kogukonna jõuluootus

Oktoobri lõpus said aktiivsed noored
kokku, et teha Viru-Jaagupisse uus MTÜ.
Selle eesmärk on projektidega piirkonda
lisaraha tuua ja ühistegevusi arendada,
korraldada arendavaid üritusi nii oma
liikmetele kui ka üldsusele ning kohaliku
elu edendamine.
Novembri alguses registreeritigi ametlikult Viru-Jaagupi Kogukonna Selts.
Meie tuleprooviks sai kogupere 1. advendi ürituse korraldamine Viru-Jaagupis.
Pärast mitut koosolekut ja arutelusid,
saime paika ürituse kondikava ja ettekujutuse, mida me täpselt tegema ja teistele
pakkuma hakkame.
1. detsembril kogunesime koolimaja
saali ja asusime ettevalmistusi tegema.
Koolisaal sai jagatud kolmeks laudkonnaks – ühe laua taga sai meisterdada jõulukaarte, teise laua taga plekkpurkidele
mustrit kujundada, et sellest siis jõululatern valmistada ja kolmanda laua taga
piparkooke glasuuriga kaunistada.
Kui kell lõi täistundi, oli saali kogunenud juba päris palju huvilisi, enamik
lapsed, aga ka täiskasvanuid ja lapsevanemaid oli kaasas. Kõik kujunes väga
sujuvalt, iga soovija sai osaleda mitmesugustes tegevustes ning vahepeal noortetoa ruumides niisama mängida ja sõpradega aega veeta.
Kui tasapisi pimedamaks hakkas minema, kogunesime Viru-Jaagupi aleviku
uue kuusepuu alla. Kuna ilm oli päris
külm, maitses soe jook hästi - noorte
hulgas oli hitiks kuum kakao ja traditsioonilisemale maitsele, pakkusime kuuma teed ja kõrvale näksimiseks varem
kaunistatud piparkooke.

Pärast Viru-Jaagupi ja Pajusti linetantsugrupi esinemist süüdati pidulikult
kuusepuu tuled. Oli tore näha, et hoolimata läbilõikavast tuulest jäid kohaletulnud veel kuusepuu ilu nautima ja juttu
vestma.
Päeva lõpetuseks tegime kuuse all ühe
suure grupipildi, meie andmetel külastas
üritust peaaegu 100 inimest!
Rahaga toetas Pajusti klubi, aitäh teile
veelkord!

Viru-Jaagupi Kogukonna Seltsi liikmetelt kõigile osalejatele suur-suur aitäh,
oma osalemisega andsite teada, et oleme
õigel teel ning jätkame samas vaimus.
Julgust ja jaksu edaspidiseks!
Omalt poolt soovime teile kõigile imederohkeid jõule, värviküllast aastavahetust ja veel paremat uut aastat!

pani punkti allakirjutanu Tagore sügavamõttelise luulekavaga.
Traditsioonilisel kirikukontserdil Viru-Jaagupi kirikus hellitas meie kõrvu
Nele-Liis Vaiksoo koos Olav Ehalaga.
Ja juba uuel aastal midagi ainukordset 4. jaanuaril kell 13.00 on meil kõigil võimalik vaadatada ja kuulata Pajusti klubis
toimuval uusaastakontserdil VINNI FILHARMOONIKUID, keda juhatab-juhendab legendaarne Toivo Peäske. Kaasa löövad ka meie oma valla muusikud
Riina Linde, Katarina Linde ja Anne-Ly
Linde. Kõik see saab teoks koostöös Rakvere Muusikakooliga.
25. jaanuaril möllavad taas tantsutrupid
Laureaatide tammikus lumes või poris ja
hiljem on kõik oodatud simmanile. Miks
tantsida talvel õues - sellepärast, et tants
on nagu sport. Liikumine värskes õhus
on meie ilu ja tervis.

motiveeriv väljund traditsioonilise mitmetasandilise etluskonkursi näol, kus
iga piirkondliku eelvooru parimad esinejad lähetatakse finaalvõistlusele Koidula
muuseumisse Pärnus.
Konkursist osavõtja peab olema vähemasti 18 aastat vana ja esinemise pikkus
soovitavalt mitte üle 7 minuti. Esitatakse
kaks luuletust, millest üks peab kindlasti
olema Lydia Koidula oma ja teine esitaja
enda poolt vabalt valitud Virumaaga seotud autori avaldatud looming. Konkursi
korraldajad on Koidula muuseum ja
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing ning
patrooniks on Doris Kareva.

Tervitusi Iidse Tammiku servalt!
Oli hingedeaeg ja käes advendiaeg, kus
mõtleme oma lähedastele, süveneme
oma tegudesse ja mõtleme tulevkule.
Novembris toimus klubis nii mõndagi.
Alustasime taas kinoõhtuid. Iga kord
vaatame kahte filmi - üks, mis mõeldud
väiksematele, ja teine film täiskasvanutele. Novembrikuus saime ära vaadatud koos väiksema publikuga Morteni
ja Lotte multika ning täiskasvanud said
vaadata “Vanamehe filmi” ja õudusfilmi
“Teekond põrgusse”.
23. novembril toimus klubis traditsiooniline karneval, mis mõeldud meie
nooremale seltskonnale. Seekordseks
alapealkirjaks sai “Pidžaamapidu”. Suur
hulk kohale tulnuid olidki pidžaamades
või unega seotud kostüümides. Mängulusti tõid meile Mullimeistrid, meisterdati unepüüdjaid, kuulati muinasjutte,
näksiti porgandit, tehti näomaalinguid,
vahepeal käidi ka kohvikus ja oli kohal
ka Une-Mati. Kõik see trall sai teoks
tänu Vinni ja Pajusti emmedele, Tallinna
Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudile, Sõbralt Sõbrale Rakvere poele
ja Mullimeistrite tiimile. Kohtume järgmisel aastal jälle!
29. novembril alustasime advendiaega
tantsukaga, kus esinesid klubi isetegevuslased, tantsuks televiisorist tuttavaks
saanud “Nedsaja Küla Bänd”, naisi hullutas (ja muidugi mehi ka) “Menshow”
Tallinnast ja külas käis jõulumemm oma
lastega.
Esimesel advendil on võimalik kuulata
elektroonilist muusikat Tarmo Linnase
esituses, teda toetas kitarril Ardo Pilleson. Kogu sellele võimsale muusikalisele
meditatsioonile koos videokollaažidega

VI üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele
2020. aastal möödub 155 aastat Lydia
Koidula luuledebüüdist ajalehes Eesti Postimees, kus luuletus Koddo (Meil
aiaäärne tänavas) ilmus nimemärgi „L“
all. Väärikaks Koidula pärandi väärtustamiseks ellu kutsutud üleriigiline Koidula
etluskonkurss täiskasvanutele päädib
finaalvõistlusega emakeele päeva eel, 9.
märtsil 2020 Pärnu muuseumis, eelvoor
toimub 15. veebruaril kell 12 PAJUSTI
KLUBIS.
Etluskonkursi eesmärgiks on aktiveerida täiskasvanute luule- ja etlushuvi kogu
riigis. Arendada etluskunsti viljelemist
nii professionaalide kui ka harrastajate
hulgas ja anda oma oskuste esitlemiseks

Viru-Jaagupi Kogukonna Seltsi liikmed

KAS SA OLED JÕULUKINGITUSE
OMA LÄHEDASELE JUBA MURETSENUD?
Kui ei ole, siis on viimane võimalus
osta veel sellel aastal soodushinnaga pilet
oma lähedasele! Kaunimate Aastate Vennaskond taas 11. aprillil Pajusti klubis.
Piletid müügil PILETILEVIS, PILETIMAAILMAS ja PAJUSTI KLUBIS.
Aitäh teile kõigile, kes olete abiks olnud
nende toredate tegevuste juures, mis on
toimunud Pajusti klubis. Suur kummardus teile Ene, Külli, Ülle, Kristiina, Anu,
Helle, Jaana, Katrin, Diana, Kirsti, Õnne,
Marge, Eliisa, Arnold, Triinu, Birgit ja
Mari-Liis, Külli, Raivo, Kalev, Ergo, Vilve, Tarmo, kõik mu head kolleegid teistest klubidest, rahvamajadest ja muidugi
kõigile teile, kes võtate osa Pajusti klubi
üritustest.
Rahulikku jõluaega!
Urmas Lindo,
Pajusti klubi juhataja
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Oli ülevallaliste sündmuste aasta
Kui 2018. aasta sügisel rahvamaja juhtide ja külaseltsidega Vinni vallapäevi kavandasime, julgesime vaid loota, et
rahvas päevad omaks võtab ja aktiivselt kaasa teeb. Aga
nii just mai lõpus - juuni alguses peetud vallapäevadel
juhtuski.
Rõõmustavalt aktiivne oli Rägavere piirkonna rahvas,
kes omakeskis matka- ja kohvikutepäeva bussiekskursiooni teekonna paika pani. Uljaste matk koos matkajuhi Raul Ivanoviga pakkus elevust ja looduselamust,
andis teada Uljaste kandi elust aegu tagasi. Ja ega päev
hiljem Venevere külaseltsi omad matka läbiviimisega alla
jäänud. Rada oli küll metsikum kui Uljastel, aga saimegi teistsugusest loodusest osa. Uljaste ja Venevere külaseltsid pakkusid kooki-jooki, rääkisid seltsi tegemistest.
Buss tõi kaugema kandi rahva kohale ja viis pärast tagasi.
Tulijaid jätkus - kõik on ju tänapäeva inimesele mugavaks tehtud.
Lastekaitsepäeval, 1. juunil kulmineerus vallapäevade
tegevus Roela lauluväljakul seiklusliku päevaga noortele. Möllu arvukatel aktraktsioonidel oli üksjagu, noored
igavust ei tundnud. Päeva õhtuses osas esinesid pärimusfestvali Baltica väliskülalised: Sigulda folkansambel
Senleja, Donetski ansambel Dyyna, tõelist eksootikat
pakkus Folk Blaster Society Indiast. Päevale panid punkti Narvast otse Roela mägede nõlvu vallutama saabunud
noorte seebikarpide ralli ning ansambel Lõõtsavägilased.
2. juuni hommik algas külaseltside perenaistele koos
kukelauluga, et jõuda kohvikuga õigeks ajaks valmis rahvale head ja paremat pakkuma. Kes see oskas arvata, kui
palju peaks toitu tegema, jooke varuma, kui palju rahvast
kohvikud liikuma lükkab. Kokku avas 2. juunil oma uksed 20 kohvikut üle valla, igale neist jagus ka külastajaid,
uudistajaid. Juba tekkis mõtteid, kuidas järgmisel korral
kohvikut pidada.
Suvi polnud valla ühisüritustega veel läbi. 24. augustil
võtsid Muuga mõisa õuel taas kohad sisse külaseltsid
oma kohvikutega, et pakkuda eesti ilukirjandusest inspireeritud roogi kirjanduslikul toidufestivalil “Sõna ja
soustiga”. Keeruline oli seegi ettevõtmine, millega soovisime tähistada Vilde kirjandusauhinna ümmargust
tähtpäeva.

Jagame rõõme

Öeldakse, et jagatud rõõm on poole suurem. Meil on, millest rääkida, meil on rõõme, mida jagada.
Seepärast teen veelkord juttu meie
inimestest ja meie peatselt 50-seks
saavast rahvamajast.
Rahvamaja käimasolev hooaeg
algas sisuka loomepäevaga, kuhu
mahtus nii taidlejate kontsert,
Arvo Iho fotonäituse avamine kui
ka filmiõhtu. Järgnes särav ja meeleolukas avasalongiõhtu.
Siis traditsiooniline ajaloopäev,
kus huvitavad ettekanded vaheldusid päevakohaste laulude, tantsude, luuletustega. Päeva lõpetasime
aga uhkete ja maitsvate juubelitortide maiustamisega.

Kantküla kohvikus sai näha õpilaste teadusteatrit.
Hilje Pakkaneni foto.

Aga meie külaseltsid said vahvasti hakkama! Korraldajad teadsid küll üldjoontes, mida pakkuma tullakse, kuid
kas pakutav rahvale ka mokkamööda on, see selgus kohapeal. Toidufestivali lõpetas Tumeromantika kontserdiõhtu Roma Amoriga Itaaliast. Muuga naisseltsi ja Muuga
kooliperega saigi seegi ettevõtmine õnnestunult tehtud.
Plusspunktid valla arengukavas toodud Vilde preemia
laiemale tutvustamisele said samuti tehtud.
Leian, et nii suure valla peale on kahe suure ülevallalise sündmuse korraldamine päris suur ettevõtmine.
Külaseltsid teevad oma tegemisi enamasti põhitöö kõrvalt. Ja ennekõike on nad ellu kutsutud kodukandi elu
rikastama. Olen väga tänulik, et leidsite jõudu ja aega ka
siinkirjutaja hullude ideedega kaasa tulla. Olen kõikidele
tegijatele südamest tänulik sisukalt kordaläinud aja eest!
Valla kultuurielu vanker veereb sügisest teise veduriga teistel roobastel. Loodetavasti jätkub tänavu alustatu
edaspidigi.
Häid aegu teile!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik Miila külakohvik pakkus kohvikute päeval rahvalikku muusikat. Hilje Pakkaneni foto.

Kõik need vahvad ja rahvarohked üritused toimusid kohaliku
kogukonna nõu ja jõuga.
Aga rõõm on tõdeda sedagi, et
Roela rahvamajal on ka kaugemal
palju häid tuttavaid ja sõpru, kes
on alati nõus kaasa lööma meie
ettevõtmistes. Virumaa poistekoor
on üks paljudest. See kollektiiv
on pidanud meie majas oma laululaagreid ja aastate vältel mitme
kontserdiga siinsele rahvale elamusi pakkunud. Seda tegid nad
nüüdki, avades 1. advendil jõuluootuse aja. Saalitäie rahva aplausides võis tunnetada, kuidas esitatu kõiki puudutas. Tagasisidet ja
tänu esinejatelt ning publikult saab

rahvamaja seniajani.
Jõuluootus jätkus järgmisel nädalavahetusel taas südamliku
kontserdiga, seekord hubases kaminasaalis kuuma tee ja piparkookidega.
Lõbus meelelahutus ei puudu
ka traditsiooniliselt jõululaadalt –
taas olid laval meie tublid isetegevuskollektiivid.
Olge te tänatud, head kollektiivide juhid ja väsimatud taidlejad!
Teie ju oletegi need, kes meie majas rõõmu endas kannavad ja kuulajatele-vaatajatele edasi annavad.
Tänan kõiki lahkeid toetajaid,
kes meie ettevõtmistesse on panustanud.

Saime osa ülendavast muusikast

Viiul noore meistri käe all elab.
Elab erakordselt rikkalt: kord
kaunilt lauldes, siis jälle salapäraseid kähinaid esile tuues.
Viiuli paneb elama noor viiulimänguvirtuoos Kristina Kriit,
Estonia
Sümfooniaorkestri
teine kontsertmeister. Tema
esitatud viiuligeeniuse Niccoló
Paganini “Kapriis nr 16” ja Béla
Bártoki “Rumeenia tantsud”
tõid silme ette lõunamaa hääled, lõhnad ja rütmid soojas
sumedas öös… Jää või uskuma
vanarahvast, kes arvas, et viiuli meisterlikus valdamises on
midagi üleloomulikku – ei ole
võimalik niiviisi mängida! On
palju legende, mille järgi pillimängija olevat sellise meisterlikkuse saavutamiseks saatana
enda või teiste kurjade vaimudega lepingu sõlminud.
Üheshingamisega elustavad

Ülo Sinisalu vallapäevadel endarajatud Tobeduse ausamba lugu rääkimas.
Hilje Pakkaneni foto.

heliloojate meistriteosed ning
publiku viiul ja klaver. Kaugele
on tunda kahe muusiku, Kristina Kriidi ja Piia Paemurru
viljakas partnerlus. Tunnustatud pianisti Piia Paemurru
esituses kõlavad klaveril kaunid põhjamaised viisid: Heino
Elleri “Kodumaine viis” ja Jean
Sibeliuse “Kuusk”, Arvo Pärdi
“Ukuaru valss”. Põhjamaiselt
koduste viisidega täitub terve
suur saal.
Publik, lapsed nende hulgas,
kuulab esinejaid hiirvaikselt.
Keegi ei tihka isegi köhatada
ega liiga vara aplodeerida. Kaunis hetk, palun viibi veel!
Virumaa muusikafestivali ellukutsuja, ooperilaulja Pille Lill
jagab selgitusi esinejate ja muusika kohta. Jah, raske on ette
kujutatagi, kui palju tööd sellise
meisterlikkuse saavutamiseks

teha tuleb. Nii meeletut tööd
saab teha ainult see, kes muusikat väga armastab, selgitab ta.
Pille Lill tänas publikut, kes
ei pidanud paljuks tulla pimedal sajusel novembriõhtul rahvamajja heast muusikast osa
saama. Ta tänas samuti Vinni
valda muusikafestivali toetamise ning lahket Roela rahvamaja
korraldamise eest. No miks me
ei pidanud siis tulema! Tähekombinatsioon PLMF (Pille
Lille Muusikafond) kontserdikuulutusel kutsub kui kvaliteedimärk, tõotab head kontserti.
Ja kes siis heast ära ütleb! Aitäh,
hea PLMFi rahvas, õnnestunud
kontserdi eest! Saime osa millestki kauaks meeldejäävast.
Saime muusika läbi ühendatud
ja ülendatud.
Hilje Pakkanen

Aitäh, Vinni vallavalitsus, kultuurielu edendamiseks vajaliku
rahalise toe eest – just seetõttu
ongi meil võimalik kaasata oma
tegemistesse ka professionaalseid
esinejaid.
Loodan, et me kõik kohtume
veel sellel aastal Roela rahvamajas.
Olete oodatud 28. detsembril kell
19 aastalõpupeole, rahvamaja 50.
juubeli peole.
Soovin kõigile kauneid jõule ja
head vana aasta lõppu!
Uuel aastal juba uued rõõmud!
Tarmo Alavere,
Roela rahvamaja juhataja

Erametsakonsulent Aadu Raudla
võtab metsaomanikke vastu
Vinni vallamajas Pajustis üle nädala
kolmapäeviti 2020. aasta esimesel
poolaastal:
15., 29. jaanuaril, 12., 26. veebruaril,
11., 25. märtsil, 8., 22. aprillil,
6., 20. mail, 3., 17. juunil kell 10 – 12.
Oodatud on kõik metsaomanikud
metsandust puudutavate probleemidega (metsa uendamine, hooldamine,
raied, erametsaomanikele makstavad
toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi
poolt toetatav. Kuni kolme tunnise
nõustamise eest ei pea metsaomanik
maksma (v.a transpordikulu, kui on
vaja käia metsas).
Tel 524 8963,
e-post: aadu.raudla@gmail.com.
Telefoni ja meili teel võib pöörduda
teile sobival ajal.
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Palju õnne, kallid jaanuarikuu
sünnipäevalapsed!

Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõme pillaks!
Ja et ka argipäevas hallis, kestma jääks kõik hea ja kallis!
Nagu päevad, nii korduvad aastad. Nendes on vihma, päikest ja tuult...
Olgu neis päevades päikese kulda! Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!
Olgu südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust!

100 Ludmilla Arro
99 Laine Väinaste
98 August Kondoja
93 Õilme Heina
93 Asta Jurelevitš
91 Feliks Koppel
90 Niina Sepp
90 Loori Ustav
89 Endel Vahtra
89 Ester Pihlak
88 Endel Tikop
88 Lehte Valter
88 Asta Kaasler
88 Valja Kasemaa
87 Raunalt Toming
87 Heino Tombach
87 Laine-Rosalie Ilves
86 Elvi-Helene Korka
86 Kaunileid Pukk
86 Silvi Keskküla
85 Ülo Leon
84 Inge Ojavee
84 Leela Sihvart
84 Aino Keinaste
84 Elvi Kirsimägi
84 Linda Käba
84 Aino Pedius
83 Lehte Petrova

83 Maire Alt
83 Väino Kanarbik
82 Ida Kannikainen
82 Leena Natus
82 Tiiu Kuntor
82 Maria Basistaja
82 Ilme Senka
81 Maie Onga
81 Lovisa Saar
81 Niina Nurmsalu
80 Maie Klein
80 Silvi-Alide Floren
80 Reino Heiskonen
75 Evald Koulen
70 Uno Nikolainen
70 Reet Undrest
70 Tõnis Lillemets
70 Anne Variste
70 Galina Tomik
70 Valeri Käro
70 Vladimir Šimuk
70 Eldur Undrest
70 Krista Afanasjeva
70 Toomas Väinaste

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

Vabandame novembrikuu vallalehe detsembrikuu
sünnipäevalaste ees. Õige oli õnnitleda Teid sünnipäeva puhul
detsembris, mitte novembris.

Sündinud lapsed!
Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!

ANITA KORKA - 30.10.2019
TAAVI TEIDLA - 01.11.2019
AURELIA MÕTTUS - 01.11.2019
RON HEISKONEN - 12.11.2019
MILA PAJULA - 22.11.2019
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

KAIDO OJAMÄE		
ASTA ÕIS		
VELLO BAIDAK		
AARNE PIIBEMAA
JÜRI METS		
HELVI KUPP		
HEINO OJAVERe		
ENDEL PÕDER		
HARRI MÜÜR		
MARTA VALTONEN

5.07.1959–2.11.2019
7.11.1928–9.11.2019
18.11.1942–14.11.2019
26.08.1945–14.11.2019
11.11.1955–14.11.2019
23.06.1924–15.11.2019
2.03.1941–15.11.2019
26.02.1931–16.11.2019
1.11.1930–22.11.2019
30.05.1926–30.11.2019

Sügav kaastunne omastele.

Huvikulude toetuse kompenseerimisest
Vinni vallavalitsus tuletab meelde huvitegevuses osalevate
laste vanematele, et 2019. aastal tasutud huvikulude kohta
tuleb kompenseerimise taotlus esitada vallavalitsusele
detsembrikuus.

Järgmisel, 2020. aastal, eelmise, s.o 2019. aastal tasutud
kulutuste kohta kompensatsiooniavaldusi vastu ei võeta.
Arvlemine toimub kalendriaasta piires. Küsimuste korral
võib julgelt helistada telefonil 325 8655, Margit Diits.

SÜNDMUSTE KALENDER
3. jaanuaril kell 10.30 küünalde süütamine Viru-Jaagupi kalmisKadilas:
8. jaanuaril kell 16 Kadila koduloohuviliste kokkusaamine. tul Vabadussõja ausamba jalamil, tähistamaks 100 aasta möödumist relvarahu sõlmimisest Vabadussõjas.
Info Milvi Tubli, tel 5567 2658.
Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
14. jaanuaril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu end.
Laekvere Rahvamajas:
31. detsembril kell 20 vana-aasta pidulik ärasaatmine - Viru-Jaagupi koolimajas. Info Anu Soon, tel 5373 3603.
laudadega pidu koostöös Laglepesaga. Tegevused lastele.
Vinni päevakeskuses:
Info tel 5198 7006 või 329 5335.
20. jaanuaril kell 10 - 17 juuksuripäev. Ajad eelneva broneerimisega
2. jaanuaril kell 15 laste filmipäev.
tööpäeviti kl 14-19 tel 325 7300
6. jaanuaril kell 17 kuuskede põletamine Laekvere
Teisipäeviti 10 – 11 võimlemine Ly Jõe juhendamisel.
kruusaaugus.
Kolmapäeviti kell 11 – 14 koosolemise ja tegemise päev.
9. jaanuaril kell 13 eakate klubi Meenutus juhatuse
10. ja 24. jaanuaril kell 10.30 mälutreening Anu Joonuksi juhenaastaalguse koosolek.
12. jaanuaril kell 13 eakate klubi Meenutus kohvilõuna damisel, nädala lõpetamine kohvilauaga.
26. jaanuaril ühiskülastus Viljandisse Ugala Teatri etendusele
koos segaansambliga Akord.
„Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“.
17. jaanuaril kell 18 rahvamaja Elamussalongi avamine.
Lauluproovid täpsustamisel.
21. jaanuaril laste- ja noorte õpikool “Soravalt särav”
Päevakeskus avatud T-R kell 11-16. Info tel 325 7300 või paevakeskus@
esimene kokkusaamine.
vinnivald.ee.
Edaspidi kokkusaamine kord kuus teisipäeviti.
24. jaanuaril kell 15 alustab laste- ja noorte kokandusring
Spordisündmused
“Kokkame Argoga”.
25. jaanuaril väljasõit Viljandisse Ugala teatri etendusele 5. jaanuaril kell 12 VIII Vinni-Rakvere talvejooksusarja I etapp
Piira-Vinni kergliiklusteedel ja Rakvere tänavatel.
“Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus”.
Info MTÜ Vinni Terviserajad, Andrus Lein, tel 5660 3585.
K, 8. jaanuaril kell 18 Vinni valla sportlaste tänuõhtu Barto puhMuugas:
Kahekuuline kokakursus „20. sajandi algusaastate toitude kemajas. Tänatakse sportlasi ja treenereid, kes on aidanud vedada Vinvalmistamisest” eri vanuses huvilistele Muuga naisseltsi ni valla spordielu ning esindanud valda tali- ja suvemängudel. Info Uno
ruumes. Kursuse aluseks on Muuga perenaiste- ja maanaisteselt- Muruvee, tel 527 3874.
18. jaanuaril kell 10 kiirmaleturniir Vinni Välk Vinni spordikompsi retseptide kogumik aastast 1929–1940.
leksis MTÜ Rakvere Maleklubi korraldusel. Info Eino Vaher, tel 553 0227.
Selts plaanib toitudest teha fotod ja tulevikus anda välja
25. jaanuaril kell 11 Vinni valla lahtised meistrivõistlused suretseptikogumiku. Info Ilma Lausvee, tel 5804 4463.
dokus Venevere seltsimajas MTÜ Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi
korraldusel. Info Eerik Lumiste, tel 511 3595.
Pajusti Klubis:
4. jaanuaril kell 13 VINNI FILHARMOONIKUD, dirigent Toivo 25. jaanuaril algusega kell 11 Estoloppeti sarja kuuluv 34. Viru
maraton Mõedaku ümbruse suusaradadel. Korraldab MTÜ Mõedaku.
Peäske. Tasuta. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
5. jaanuaril kell 16 kuuskede põletamine Pajusti klubi lõk- Evi Torm, tel 527 8807.
... jaanuaril (oleneb ilmast) Võhu jääralli.
keplatsil. Info Urmas Lindlo, tel 3257401.
Info Aimar Põldme, tel 510 5716.
14. jaanuaril kell 13 seeniorklubi Mõttelõng.
25.-26. jaanuaril Eesti talimängude korvpalli alagrupiturniirid
Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
19. jaanuaril kell 14 film “Supilinna salaselts”. Pilet 4/3 eu- (koht lahtine). Info Uno Muruvee, tel 5273874.
rot. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
19. jaanuaril kell 16 fantaasiafilm KÕHEDAD MUINASLOOD Haridussündmused
6. jaanuaril kell 10.30 Vinni lasteaed tänab kuusepuud lasteaia
3.50/5.00. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
25. jaanuaril kell 16 Talvine tammiku tantsupidu Laureaa- õuealal.
tide tammikus, simman klubis. Info Urmas Lindlo, tel 32 7401. 7. jaanuaril Roela kooli 9. klass kohtub karjäärinõustajaga.
8. jaanuaril 9. klass õppekäigul Vanemuise Teatris, vaatamas muusikali “Viiuldaja katusel”.
Roela Rahvamajas:
28. detsembril kell 19 aastalõpupidu - rahvamaja suur juu- 6.-10. jaanuarini „Roela lasteaed 45 ja Roela kool 40“ aastapäevanädal.
13. jaanuaril Töötukassa töötoad Vinni-Pajusti gümnaasiumis
belipidu: kontsert-aktus, tants, puhvet, kohvik.
Jälgige erireklaame. Pääsmed eelmüügis - peole pääseb eelmüü- 8. ja 11. klassile.
14. jaanuaril kell 10.30 viib Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm metsgist ostetud pääsmetega. Info Tarmo Alavere, tel 527 3878.
loomadele süüa.
15. jaanuaril kell 9.30 - 10 Nipitiri nukuteatri etendus „Järvepeegli
Ulvi Klubis:
saladus“ Vinni lasteaias.
2. jaanuaril kell 11.30 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
16. jaanuaril kell 9.30 Nipitiri nukuteatri etendus „Järvepeegli salaBussikohtade broneerimine i tel 5551 0735.
2. jaanuaril kell 12 koolivaheaja kinoklubis film „Veealune dus“ Pajusti lasteaias.
17. jaanuaril kell 10 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm õppekäigul
seiklus“. Pilet 3/2 eurot. Lisainfo 5551 0735.
8. jaanuaril kell 14 Ulvi eakate klubi Ajakangas kohvilõuna Vinni-Pajusti raamatukogus.
22. jaanuaril Onu Ervini lasteteatri etendus “Olafi suur seiklus” Kulina
“Kella kahe kohvik”. Lisainfo tel 5551 0735.
9. jaanuaril kell 9 Põlula-Miila Maanaisteseltsi uue aasta lasteaias.
22. jaanuaril kell 10.30-11.30 talvetrall Vinni lasteaia õuealal.
vastuvõtmine kohvilauaga. Lisainfo tel 5551 0535.
27. jaanuaril teadmiste teatejooks Vinni-Pajusti gümnaasiumis
4.-6. klassile.
Tudus:
3. jaanuaril kel 11 Vinni noortevolikogu ühismatk Tudu jär- 28. jaanuaril teadmiste teatejooks Vinni-Pajusti gümnaasiumis
7.-9. klassile.
ve ümbruses. Info Uno Muruvee, tel 527 3874.
27.-31. jaanuarini stiilinädal Kulina lasteaias.
30. jaanuaril teadmiste teatejooks Vinni-Pajusti gümnaasiumis
Viru-Jaagupis:
28. detsembril kell 18 jõuludisko Viru-Jaagupi noortetoas. 10.-12. klassile.
Pakutakse kringlit, piparkooki ja limonaadi. Info Valentin Kurka, 31. jaanuaril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1. klasside aabitsapidu.
tel 5341 2782.

Väljaandja: Koduvalla Sõnumid (Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee) Tasuta. Tiraaz 3075. ✦ Küljendus ja trükk: Kalurileht OÜ. ✦ Kojukanne: AS Eesti Post. ✦ Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. ✦ Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/lehed. ✦ NB! Valla infoleht ei avalda ruumipuudusel kommertsreklaame. ✦ Aitäh kõigile kaastööde eest!
✦ Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt 7. kuupäevaks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

