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Vinni valla infoleht 		

Vallavolikogu 30. mai istungilt
Vinni valla konsolideerimisgrupi 2018.
majandusaasta aruande kinnitamine.
Koostatud on esimene kolme liitunud
valla (Vinni, Laekvere, Rägavere) 2018.
aasta konsolideeritud aruanne, mis sisaldab kahe tütarettevõtte ning Vinni valla
hallatavate ametiasutuste ja teeninduskeskuste, volikogu ja vallavalitsuse tegevusaruannet ja majandustehingute andmeid. 2018. majandusaasta tegevustes
lähtuti Vinni valla arengukavast aastateks
2013-2022 ja 2018. aasta eelarvest ning
ühinemislepingust. Vinni Vallavolikogu
kinnitas Vinni valla konsolideerimisgrupi 2018. majandusaasta aruanne otsusega
nr 17.
Vinni valla eelarve täitmine seisuga
30. aprill.
Eelarve täitmise aruanne koostati seisuga 30.04.2019 tekkepõhiste tulude ja
kulude kohta koos 2018. aasta sama perioodi võrdlevate andmetega.
Volikogu liikmete ühise otsuse tule-

musena kinnitati:
Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määrus
nr 28 „Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ ja Vinni Vallavolikogu
määrust nr 24 „Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus“. Muutmine
seisnes andmekogu turvaklassi ja turbeastme omavahelisse kooskõlla viimises.
Ragn-Sells AS-i hinnatõusu taotlusest.
Vallavolikogu istungil oli infopunktina
teave Ragn-Sells ASi hinnatõusu taotluse
kohta, mis esitati Rohelise Paiga MTÜle. Jäätmeseaduse § 71 lg 1 kohaselt
korraldab kohaliku omavalitsuse üksus
iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega korraldatud
jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks
riigihaneke. Ühine riigihange kuulutati
2016. aastal Laekvere, Rakke, Tamsalu
ja Väike-Maarja vallas teenuse osutaja
leidmiseks 1.05.2016 kuni 30.04.2021.
Edukaks pakkujaks tunnistati RagnSells AS. Praeguseks on Ragn-Sells AS

www.vinnivald.ee 					

esitanud taotluse nimetatud piirkondades jäätmeveo teenuse hinna muutmiseks. Seni kehtinud kuupmeetri hinda
(3,85 eurot) soovitakse suurendada (taotletav hind 6,68 eur). MTÜ Roheline Paik
on hinnatõusu osas edastanud Ragn-
Sells AS-ile vastuse, milles ei nõustu esitatud taotlusega. Vinni Vallavolikogu
võttis info teadmiseks. Edaspidine tegevus sõltub Ragn-Sells AS-i vastusest (kas
jätkab lepingu kohaselt või lõpetab lepingu).
Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
Salajase hääletamise tulemusel otsutas
volikogu lugeda rahvakohtunikukandidaatideks Tea Järvise, Mare Võrno, Kaja
Inno, Helen Renneli, Vello Tafenau ja
Marin Pärsi.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Vinni Vallavalitsus annab teada Kadila veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju
hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (katastritunnus 90001:003:0119). Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva farmikompleksi rekonstrueerimine ning uute täiendavate laudahoonete ja abirajatiste (sh
sööda- ja sõnnikuhoidlad) ehitamine eesmärgiga kaasajastada tootmine ja suurendada farmi tootmismahtu. Rekonstrueerimise ja laiendamise järgne farm mahutab kavandatud tegevuse kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Vinni Vallavalitsuse 17.05.2017 korraldusega nr 194.
Tegevuse arendaja on Kadila Põllumajanduse OÜ (Pärna tn 15, Kadila, Vinni vald; kontaktisik: Vahur Veermäe, vahur[at]trovador.ee, tel. 503 6413). Otsustaja on Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni vald; kontaktisik: Kätlyn Mets, katlyn[at]
vinnivald.ee, tel. 5304 0597 või Eerik Lumiste, eerik.lumiste[at]vinnivald.ee, tel. 511 3595). KMH ekspert on Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3a-15, Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, pille[at]environment.ee, tel. 611 7690).
KMH aruandega on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuses ja veebilehel www.vinnivald.ee ajavahemikus 1.07.-31.07.2019.
KMH programmi kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 31.07.2019 Vinni Vallavalitsuse või
KMH eksperdi kontaktidel.
KMH programmi avalik arutelu toimub 6.08.2019 kell 17.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila).

Johanna keskus on valmis
MTÜ Johanna keskuse toetatud
elamise korterite ehitamine on
lõppenud. Ehitis pole veel Vinni
Vallavalitsuse ja Päästeameti kasutusluba saanud. Seega võivad
esimesed elanikud sisse kolida
vast ehk septembrist. Kui oleme saanud ka toetatud elamise
teenuse osutamise loa Sotsiaalkindlustusametilt, saab 20 erivajadusega inimest igaüks omaette
toa. Sotsiaalkindlustusamet on
suunanud Johanna keskuse toetatud elamise teenuse järjekorda
juba 10 erivajadusega inimest,
kes kõik on Vinni valla elanikud.

Johanna keskuse valmimine oli
eksootiline, valulik ja võimas. Vanad hooned tavaliselt kas seisavad kõikide hirmutamiseks, nagu
varem oli see ka Lepikumaja, või
need lammutatakse, mis on ka
kallis töö, või siis renoveeritakse,
mis on veel kallim.
Renoveerimisel oli ühe kolmandiku summaga abiks EL Leader-programm ja kahe kolmandiku ulatuses Vinni Vallavalitsus.
Lugupidamisega kõikidele osapooltele
Ülle Allika,
MTÜ Johanna juhatuse liige

Laekvere põnnide paraad viis
põnnid teatritükki vaatama

Lastekaitsepäeva eel, 31. mail toimus Laekveres traditsiooniline põnnide paraad. Politseiauto ees turvamas,
lapsi ja publikut ergutavad näitlejad vägesid juhatamas ja
põnnid nende järel. Rahvamajas vaatasid lapsed lasteteatri Trumm esituses etendust “Imeline puhkus”. Lastetükk
pidi etenduma pargis, kuid kehva ilma tõttu jätkus vahva
põnnide päev rahvamajas. Paraad möödus ilmast hoolimata vahvasti.

Algasid ehitustööd Ulvi ja
Viru-Kabala kergliiklusteel

Renoveeritud Johanna keskus. Peep Saluvee foto

Juuni algul hakati ehitama Ulvi–Viru-Kabala jalg- ja jalgrattateed. Ehitab riigihanke võitnud AS Nordecon, omanikujärelevalvet teeb OÜ Esprii, projekti koostas Teede
Kavandi OÜ.
Plaanide kohaselt valmib tee 30. septembriks. Tee pikkus
on 3 km, see kulgeb Ulvi asula Antsu teelt Sõmeru-Kabala
maantee kõrval Viru-Kabala raudteejaamani.
Tee ehitamine läheb maksma üle 300 000 euro.
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Vallavanema veerg
Olgu ilmad millised
tahes, üks on kindel
- jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi ja
rinnust saadik kiigub
kastehein. Niidukid
on ju ammugi teinud
mitmeid tiire murudel ja jõudnud heinamaadelegi. Need
Hando Runneli aegumatud luuleread sobivad hästi ka kooliaastat lõpetama. Lapsed ja noored on kooliaastaga kõvasti kasvu
visanud nagu kasteheinad. Pika talvega tarkust kogunud.
Vinni vallas on saanud kenaks traditsiooniks kooliaasta lõpul tunnustada õppeaasta tublimaid õppureid ja õpetajaid,
haridusjuhte, lasteaiatöötajaid, treenereid – kokku 140 nime.
Tublidest ja nende saavutusist võisime lugeda eelmisest vallalehest.
Tibusid loetakse sügisel, ütleb vanasõna. Koolid teevad seda
kaks korda aastas: kevadel kooliaastat lõpetades ja sügisel uut
alustades. Kevadiste lõpetamistega oleme sportlikult väljendudes lõpusirge lõpuruudustikus. Valla lasteaiad saatsid kooliteele ümmarguselt seitsekümmend last. Valla põhikooliastme lõpuaktusel said põhiharidust tõendava dokumendi ligi
kuuskümmend noort. Pea veerandsada abiturienti on lõpuaktuse ja -peo järel oma elu esimesel suurel teeotsal. Kuhu minna, mida teha, kelleks saada? Milline on see tee, mida mina
hakkan nüüd käima? Millist teed mööda jõuan oma unistuste
täitumisele? Nende küsimuste üle on pidanud iga vähegi mõtlev inimene oma pead vaevama. Mõnel on siht selge varakult.
Teisel kulub eneseleidmiseks rohkem aega.
Literaat Mihkel Mutt on oma mälestusteraamatus “Sitik
sügab. Koolipõlv” kirjutanud lohutavalt: “Suhteliselt loll olin
ülikooliski. Ja just seepärast võin ma täie veendumusega lohutada kõiki lapsevanemaid, ke muretsevad oma järeltulijate pärast, kui neil ei tule mõistus küllalt kiiresti pähe või kui neist
ülepea teatud vanuseks veel “midagi saanud ei ole” (sellal
kui naabrite või sõbrannade lapsed on juba ammu “kellekski
saanud”). Tahaksin neile lapsevanematele öelda, et mõistuse
puhkemise, andekuse avaldumine ja sellega kaasnevad saavutused võivad saabuda väga erineval moel ja eri vanuses. Individuaalsusele on siin palju ruumi. Mõistus võib olla ka nagu
salakuulaja, kes tuleb hiilides. Andekus, kui seda ei tambita
maha näiteks tuima leivatöö sundusega, murrab enam-vähem vabas ühiskonnas ja normaalses pere- või keskkonnas
peaaegu alati esile. Kui on määratud, siis see ka tuleb, kas või
neljakümneselt. Niisuguseid juhtumeid on küll ja küll.”
Sel suvel oma eluteed alustavatele noortele soovin, et teil
oleks oma suur unistus, mis süütaks teis kustumatu tule. Toogu suvi selgust teile teie visioonides ja unistustes!
Vallarahvale soovin kaunist suve ja kosutavat puhkust!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

ASi Emajõe Veevärk teade Pajusti, Vinni ja
Viru-Jaagupi aleviku ning Vetiku, Kulina, Inju,
Kadila ja Kakumäe küla tarbijatele

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.13/13-011 kehtestab AS Emajõe Veevärk Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi aleviku ning Vetiku, Kulina, Inju, Kadila ja Kakumäe küla elanikele alates 1.07.2019 uued teenuste hinnad
alljärgnevalt:
Vesi elanikele: vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3
koos käibemaksuga.
Kanalisatsiooniteenus elanikele: kanalisatsiooniteenus:
1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga
Palume kõigil tarbijatel, kellel ei ole kaugloetavat veearvestit, edastada veearvesti näidud 30.06.2019 seisuga.
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Tuletulemise teekond ja kava Vinni vallas

Lühidalt

Venevere Näkid
Veneveres on mitu objekti saanud uue ilme kihelkonna värvide
näol. Eelmisel aastal „Teeme ära!“
raames värvisime seltsimaja juures pingi. Suvel sai uue ja kauni
ilme teadetetahvel. Sellel aastal
otsustasime muuta ilusamaks ka
Venevere ning Kaasiksaare bussi-

jaama. Venevere bussijaama värvisid käsitööringi naised ära oma
viimatisel kokkusaamisel, kohe
saab tehtud sama ka Kaasiksaares.
Värvid soetasime juba eelmisel
aastal Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi rahadega.
Pille Lumiste

Kuldpulmapaare oodatakse
septembris austamispäevale
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit korraldab koos Rakvere kristlike kogudustega austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja
kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud
5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma tänavu väärikat
pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 5. augustiks, kas e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või telefoni 5304 0823 teel.
Maakonnas toimub austamisüritus juba üheksandat korda ning leiab
sellel aastal aset 6. septembril kell 13 Rakvere Kolmainu kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, tegevdirektor
sven.hobemagi@virol.ee, tel. 5300 5652

Mille üle uhke olla?

1. juunist alates sõidab laulupeotuli
koos saatjaskonnaga ringi mööda Eestimaad, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa
nurka. Ka Vinni valda.
27. juuni hommikul kell 10 jõuab
laulupeotuli ehk tuletulemine ka Vinni valda, täpsemalt kell 10 Uljaste külaplatsile, kus emakeelepäeva algataja
Meinhard Laksi mälestuskivi juures
annab Ida-Virumaa tule üle Lääne-Virumaale. Teiste tuletervitajate seas astuvad üles Ulvi klubi rahvatantsijad
ja Ulvi koor. Uljastelt liigub tuli edasi
Uhtna kaudu teistesse valdadesse.
28. juunil ootab laulupeotuld Vinni
vallas eest ligemale 50 kilomeetri pikkune teekond.
Vinni vallas on tuletulemisel üheks
märksõnaks Eduard Vilde nime kandev kirjandusauhind 55. Tuli läbib oma
teekonnal nii Vilde kirjandusauhinna
juubeliks (2014) avatud laureaatide
tammikut kui ka noore Eedi lapsepõlvemaid Muugas.
Raske on laulupidusid ette kujutada
ilma Hando Runneli ja Leelo Tungla
luuletustele kirjutatud lauludeta. Viisi
saanud Hando Runneli luuletused on
laulupidulisi saatnud 1969. aastast ehk
pool sajandit! Leelo Tungla sõnadele
tehtud laule on jagunud aastakümneid
nii suurte kui laste laulupidudele. Tänavu lisandub neile kahele veel kolmaski
laureaat, Doris Kareva “Emakeelelauluga”. Varem on laulupidudel esitatud
Lehte Hainsalu, Ellen Niidu ja Viiu
Härmi luuletustele kirjutatud laule.
Rääkimata sellest, et omaaegse Vilde
kolhoosi koostööpartneriks ei olnud
paar aastakümmet keegi muu kui RAM
(Riiklik Akadeemiline Meeskoor) eesotsas koori peadirigendi Gustav Ernesaksaga.
1990. aastal, taasiseseisvumise kõrgajal, osalesid Pajusti mehed Hans
Kivimäe ja Jüri Tisler, aga ka Piret
Randmaa, Aare Pillesson ja Renee Etti
Vilde kolhoosi hobustega üldlaulupeo
tule toomise enam kui 200 kilomeetri
pikkusel teekonnal Tartust Tallinna.
Hans Kivimäe kaless sõidutas laulupeo
üldjuhi, lauluisa Gustav Ernesaksa ja
dirigent Roman Toi lauluväljakule. Kui
viis aastat tagai tuletulemine Pajustis
peatuse tegi, sai klubis vaadata vanu
fotosid sellest tuleteekonnast. Siis veel
ei olnud laureaatide tammik avatud,
tehti ettevalmistusi avamiseks. Ka laulupeotuli käis 24. juunil 2014 uudistamas omalaadset ettevõtmist. 28. juunil
2019 süttivad tammikus laulupeotulest
tuled nende vägevate kultuurihiidude
tammede all.
Aga tuleme tagasi tänavuse tuleteekonna juurde. Vinni vald saab tule
enda valdusse Rakvere linna ja Vin-

ni valla piiril Piiral 28. juuni lõunast.
Ajakava järgi kell 12.30 annab Rakvere
linna esindus Piira bussipeatuses tule
üle Vinni valla tulehoidjale vallavanem
Rauno Võrnole.
Piiralt liigub tuli koos saatjaskonnaga Pajustisse laureaatide tammikusse,
kuhu tuli peaks ajakava järgi jõudma
kell 13. Pooletunnisel peatusel Pajustis
tervitavad tuld tänavusel laulu- ja tantsupeol osalevad Vinni-Pajusti gümnaasiumi mudilaskoor ja Pajusti rahvatantsurühm Tantsutriinud. Esitamisele
tuleb heliinstallatsioon „Vilde laureaadid laulupeol“.
Pajustist liigub Vinni valda hoiule antud tuli Viru-Jaagupisse, kus kiriku ees
tervitab tuld rahvalike lugusid mängiv
kapell Reilender. Tuli jõuab kava järgi Viru-Jaagupisse kell 13.40. Laulupeotulest süüdatakse kirikuaias asuva
kommunismiohvrite mälestusmärgi
juures küünlad, et mälestada kommunismiohvreid, kes ei saanud represseerimise tõttu osaleda laulu- ja tantsupidudel.
Edasi võtab tuli suuna Roela peale,
kus asub Lään-Viru ja valla kõige paremas korras laulukaar. Kell 14.10, kui
tuli lauluväljakule jõuab, tervitavad
tuld Roela segakoor, Memmede tantsurühm jt. Tule saadavad teele ka varasemad Roela kandist laulu- ja tantsupidudel esinenud inimesed ja külarahvas.
Tule järgmine peatuskoht on Muuga
mõis, kus kell 14 algab põlvkondade
pidu. Tulerahvast tervitavad Eduard
Vilde „Minu esimeste triibuliste“ tegelased Eedi ja mõisahärra poeg jt lühietteastega. Muusikaga kostitab Muuga
kapell Eha. Tuld tervitavad ka seitse

Uhke saab olla paljude asjade üle. Viimaste päevade valguses olen
aga eriti uhke meie inimeste üle, kes elavad Vinni valla Rägavere
piirkonnas. Olen uhke nende üle, kes koostööna korraldasid nii
Uljaste matka kui ka piirkonna ekskursiooni ning kodukohvikud.
Olen uhke kõikide nende üle, kes vaevusid valla päevade ajal välja
tulema ning nautima seda, mida pakuti. Käidi matkamas, kodukohvikutes, ekskursioonidel. Lapsed tähistasid lastekaitsepäeva. Olen
uhke vallapoolse toetuse eest. Olen kuulnud enamjaolt ainult positiivset tagasisidet.
Kas pole siis põhjust uhke olla?
Vinni valla päevad toimusid 31. maist 2. juunini. Valla päevadel
tegid Vinni valla Rägavere piirkonnas õhinapõhist tööd:
Virgo Koppel - koordineeris Uljaste matka ja piirkonna ekskursiooni, oli giid,
Teele Kallip - vastutas bussi tellimise ja Ulvi mõisas toimuva eest,
Angela Järvis - piirkonda tutvustava kaardi ja voldiku kokkupanemine ja printimine,
Raul Ivanov - Uljaste matkajuht,
Tea Järvis – ekskursiooni koordineerija ja giid,
Katrin Kärner-Rebane - ristsõna koostamine ja
selle võiduloosi korraldamine.
Valla päevadel võtsid külastajaid vastu Uljaste
külaselts, Kantküla külasets KAI, Põlula Kool ja
muuseum, Põlula-Miila Maanaiste Selts, Miila külaselts, Ojasaare golf, Männiniidu aiand, Mõedaku
spordibaas. Ekskursioonil uudistati ka Põlula küla
piisoneid, Lavi (ohvri)allikat, Põlula (Lavi) ohvrikivi, (Lavi) Põlula püha mändi ja Võlumäe Tobeduse sammast.
Tea Järvis Endine koolipapa ja koduloolane Ilmar Järg suletud koolidele pandud mälestuskive tutvustamas. Foto: Hilje Pakkanen

korda suurel tantsupeol esinenud kunagise Muuga segarahvatantsurühma
liikmed. Muugas teeb tule saatjaskond
pooletunnise lõunapausi (kava järgi
14.40-15.10). Lõunapausi järel võtab
tuli suuna Laekvere peale. Kell 15 algab
Laekvere raamatukogu ees laulupeotule ootuse- ja tervituskontsert. Siingi tehakse tule jagamiseks väike peatus.
Veel mõni kilomeeter Simuna suunas
ja ongi Sirevere küla ja ühes sellega valla piir. Kell 13.0 annab Vinni vallavanem valla piiril tule üle Väike-Maarja
vallavanemale.
Vinni vallas sõidab tuli koos tulehoidja Rauno Võrnoga Toomas Väinastele kuuluvas uunikumis GAZ-69
ehk rahvapäraselt villises. Igaks juhuks
saadab tuld Robert Jürgenson kabrioletiga. Tuld on lubanud teekonnal valvata
Roela tuletõrjeselts oma päästeautoga.
Päästjad on kohal sellekski, et sümboliseerida XX sajandi algul priitahtlike
pritsimeeste seltside juurde asutatud
kooride rolli laulupidude ajaloos.
Mitmes kohas pakutakse kohaletulnutele ka suupisteid.
Tule teekonnast näitab igal õhtul ülevaadet riigitelevisioon.
Hea rahvas, olete kõigis tule peatuskohtades oodatud laulupeotuld tervitama ja ka koju viima! Kui seesama tuli
siis 6. juuli õhtul lauluväljakul tervele
Eesitimaale peo algust kuulutab, on
selles ka meie väike osa. Sütitagu Vinni
valda läbiv laulupeotuli meie südamed!
Lisagu meie tegemised laulupeotulele
väge!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhte nõunik

Tobeduse ausamba rajaja Ülo Sinisalu Võlumäel oma tegemisi ja
arusaamu tutvustamas. Foto: Hilje Pakkanen

Koduvalla Sõnumid

Juuni 2019

3

Saagem tuttavaks!
Vinni valla laulukoorid ja tantsurühmad laulu- ja tantsupeol
Pajusti naisrühm Tantsutriinud
Tantsutriinud läheb 12 naisega tantsupeole N2
rühmaliigis, mis tähendab kogemustega naisrühmi. Juhendaja Ene Saaber on tantsupidudel
käinud alates 1963. aastast 13 korda üldtantsupeol ja lisaks noorte tantsupeod. Ene Saaberi
sõnul tegutseb rühm aastast 2008. Vahelduseks
tantsitakse tantse 17. sajandi Inglismaalt.
“Tantsupeol kanname Karja rahvariideid, mis
on päranduseks saadud Vinni sovhoosi klubist. Kuna on tulnud tantsida sageli vihmas, siis
hüüdlause on: “Kummikud kaasa!””

Laekvere Pärlikese naisrühma tutvustab Silvi
Sirelpuu:
See oli 1999. aasta 27. jaanuari külm talveõhtu,
mil pärast pikemat vaheaega toimus Laekvere
naiste esimene tantsuproov. Sellest ajast käib ka
meie tantsimise ajaarvamine, s.t 20 aastat järjepidevat naisrahvatantsu Laekveres.
Oleme osalenud kõikvõimalikel kohalikel,
kihelkondlikel, maakondlikel ja vabariiklikel
üritustel. Eriti on meelde jäänud esinemised
Tallinnas Õllesummeril, Rakke valla laulu- ja
tantsupäeval, Virumaa tantsupeol Rakvere
Vallimäel ja spordihallis, Simuna kihelkonna
päevadel Simunas ja Rakkes. Oleme kaasa tantsinud talvetantsupidudel Ida-Virumaal ning
osalenud I ja II naiste tantsupeol Jõgeval, andnud kontserdi Muhu saarel, osalenud Simuna
kihelkonna naisrühmade võistutantsimisel.

tantsufestivalil ja 2018. aastal jõudsime Itaaliasse, kus esinesime IX rahvusvahelisel suvefestivalil.
Üldtantsupeole ei ole meil rahvatantsijatena
õnnestunud saada, kuid võimlejatena olime
2014. aastal osalejad ja ka selle aasta juubelipeol
astume üles võimlejatena.
Nime saime rühmale 2013. aastal oma 15. juubelipeol, kus kõik kollektiivid said pakkuda oma
versiooni nimedest. Valisime PÄRLIKE, sest eks
naised olegi ju ühed kaunid pärlid.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja muusikaõpetaja Katrin Pall:
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoor on
osalenud kõikidel laulupidudel, kuhu väiksed
on oodatud, alates kooli loomisest 1988. aastal. Esimesed mudilaskoori lauljad on juba ise
lapsevanemad. Praegu laulab kooris 36 last, kes
läbi konkursi ka laulupeole pääsesid. Tüdrukud-poisid on olnud tublid, kuigi ka krutskid
pole tegemata jäänud.
Käisime 2. juunil esinemas Narvas, kus oli selle aasta Virumaa laulupäev. Nüüd ootame Tallinna minekut ja suure laulukaare all laulmist.
Mul on olnud väga abivalmis lapsevanemad,
kes on meid alati toetanud ja abiks olnud. Aitäh
teile ja kõigile lastele, kes laulmisega ka väljaspool tundi on tahtnud tegelda!

VPG mudilaskoor 2. juunil Narvas. Erakogu

Pärlike 2014. aasta tantsupeol (vasakult): Heldi Aava,
Jana Põhjala, Alja Mätlik, Meelika Villers, Silvi Sirelpuu, juhendaja Auli Kadastik, Tiia Lepp, Anne Rõngas,
Aive Hanninen ja Maile Luik.

Kahel korral oleme hinganud ka väljamaa
õhku: 2008. aastal käisime Türgis ning osalesime Istanbuli VI rahvusvahelisel muusika- ja

Ulvi laulukoor
Ulvi klubi juhataja Teele Kallip: Ulvi laulukoor
tegutseb Ulvi klubis segakoorina alates 1989.
aastast, sel sügisel saab koor 30-aastaseks. Vahepeal mõned aastad käidi koos naiskoorina, kuna
mehed olid kuskile kadunud. Algusaastatest alates on kooril olnud üks ja sama dirigent – Merje
Kallip, samuti kaks lauljat, Merje Kallip ja Maiu
Part, on kolmkümmend aastat vastu pidanud.
Meie kõige tragim laulja oli ka 1969. aasta juubelilaulupeol kaare all ja nüüd 150. aasta peol on
samuti vapralt laulmas. Praegu on koori vanim
liige 78-aastane ja noorim 17-aastane.
Kooris laulab kolm põlvkonda Parte: vanaema, kaks last ja kaks lapselast, pluss väimees.

Lauluproovides on üles kasvanud ka ühe kooriliikme kolm tütart, kellest vanim käib neljandas
klassis ja noorim läheb kooli. Mõni päev pärast
laste sündi oli laulja juba proovis, laps rinnal.
Kuna väikseid lapsi oli pidevalt lauluproovis,
siis oligi lastele avatud mängunurk selleks ajaks,
kui emmed laulsid. Üks ütlemata lõbus ja tore
seltskond, mille liikmed on proovidest väga
vähe puudunud.
Ulvi laulukoor laulmas Ulvi mõisa trepil 2018.aastal.

Foto: erakogu.

Roela segakoor on suutnud hoida koorilaulu
järjepidevust 118 aastat!
Koor on asutatud 1901. aastal.
Dirigent aastast 1989 on Terje Andresson (aastatel 1999 - 2005 oli dirigendiks Aive Alavere).
Roela segakoor on ka Segakooride Liidu liikmeskoor.
Koori rõivad on stiliseeritud, mitte autentsed
rahvariided.
Koori liikmeskond on aastaid püsinud suhteliselt ühtlane, ei peeta paljuks kooriproovi tulla
pika vahemaa tagant, kui elatakse kümneid kilomeetreid eemal.
Kooris laulab kolm perekonda (mees + naine).
Vanim laulja Peeter Põllu - 72, noorim Lauri
Lepler – 30.
Laulupidudel osalemine: 1910, 1923, 1928 dirigent Jüri Hansar; 1933, 1938, 1947, 1950 dirigent Johannes Kask; 1960, 1965 - dirigent
Ervin Kukk; 1975, 1980, 1985 - dirigent Aksel
Kuus. (Lisaks veel on segakoor Aksel Kuusi ajal
osalenud Põhja-Eesti segakooride laulupäeval 1978 ja 1983, samuti mitmel piirkondlikul
laulupäeval Simunas, Väike-Maarjas ja mujal.)
1990, 1994, 2009, 2014 - dirigent Terje Andresson; 1999, 2004 - dirigent Aive Alavere.
Koor on osalenud ka I punklaulupeol, talvelaulupidudel „Jää hääl“ Toilas, mitmel popkooripeol, lisaks piirkondlikel laulupidudel, segakooride laulupäevadel.
Milline on eriline traditsioon? Ilus traditsioon
on hooaja lõpetamine suvepeoga dirigendi koduaias. Aastaid oleme oma autodega korraldanud ka suviseid mitmepäevaseid väljasõite koos
lauljate pereliikmetega mööda kaunist Eestimaad.
Koori liikmeid on praegu 25. Laulupeo ette-

Seebikarbid ja seebikarbirallid
Seebikarbiks kutsutakse iseehitatud mootorita sõidukit, millega kihutatakse mäest alla. Seebikaehitus sai populaarseks
1930. aastail Ameerikas, aga juba 1903. aastast on pärit Ch.
Chaplini tummfilm, kus selliste sõidukitega sõideti. Eestis
on juba aastaid toimunud igakevadised seebikarbivõistlused
neljas paigas - Hiiumaal, Põlvas, Narvas ja ka Lääne-Virumaal.
Vinni vallas on seebikarbindust aastaid vedanud VinniPajusti Gümnaasiumi tehnoloogiaring ja MTÜ Vinni Punn.
Alates 2013. aastast oleme korraldanud iga-aastaseid võist-

lusi, esialgu Rakveres, aga Rakvere linna huvi raugemise tõttu on viimased võistlused toimunud Vinni vallas, sel aastal
Roelas.
Sel aastal osalesime Hiiumaa, Põlva ja Narva võistlustel,
ise korraldasime lastekaitsepäeval võistluse Roelas, kus oli
lisaks meie ekipaažidele ka kolm võistkonda Hiiumaalt ja
kaks Arukülast.
Need seebikarbid on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste
selle õppeaasta töö ja vaeva tulemus.
Meie seebikarpide ehitamist juhendas VPG õpetaja Rein
Leichter.
1. “OG Grass” - Cristo Vilunurm, Henri-Matias Eliste.
2. “Karuott” - Karel Paatsi, Kaarel Pillsson.
3. “Seebu” - Danil Nehoroškov, Dimitri Jastremski.
4. “Kuum Peni” - Rasmus Kanna, Artur Pillesson.
5. “Scorpion” - Markus Kaurla, Oliver Arder.
6. “Kiirus”- Silver Koppel, Kevin Lindla.
7. “Easy” - Vitja Aršinnikov.
8. “The Dark” - Robin Jukka, Aaron Veskilt.
Mart Pitsner

valmistuse protsessis liituti Ulvi segakooriga, et
ettelaulmisel väge rohkem oleks. Koos Ulvi kooriga on meid 38.
Tänaste lauljate üldlaulupeomälu algab aastast
1962, mil toimus I noorte üldlaulupidu. Seal
laulsid oma koolikooridega Anne Väinaste ja
Aavo Loik.
Maimu Nurga esimene pidu lauljana oli 1965.
aastal - XVI üldlaulupidu.
Dirigent Terje Andresson ja koorivanem Margit Diits alustasid 1972. aastal III koolinoorte
laulu- ja tantsupeoga ja on sellest ajast alates
osalenud kõikidel üldlaulu- ja tantsupidudel,
lisaks arvukatel piirkondlikel pidudel ja üliõpilaslaulupeol „Gaudeamus“.
Praegu laulavad Roela segakooris Aive Alavere, Reet Alavere, Tiia Alavere, Margit Diits, Tiina Kiili, Katre Kärdi, Klarika Kuusk, Ülle Lauri,
Maie Lepasaar, Lauri Lepler, Marianne Lepler,
Aavo Loik, Gerd Notta, Maimu Nurk, Tõnis
Nurk, Hannes Põllu, Katrin Põllu, Peeter Põllu,
Alari Reissaar, Triinu Reissaar, Ivi Uueni, Tiina
Uueni, Krista Varipuu ja Anne Väinaste.
Koori andmed koondasid kokku Terje Andresson ja Margit Diits
Roela segakoor Roela rahvamajas (vasakult) I rida:

Tiia Alavere, Krista Varipuu, Maie Lepasaar, Terje
Andresson, II rida: Katre Kärdi, Aive Alavere, Tiina
Kiili, Anne Väinaste, Reet Alavere, III rida: Ülle Lauri, Margit Diits, Triinu Reissaar Gerd Notta, Hannes
Põllu, Maido Roots, IV rida: Ivi Uueni, Klarika Kuusk,
Alari Reissaar, V rida: Vello Taremaa, Leonhard Vakker, Aavo Loik, VI reas Peeter Põllu. Foto: erakogu.

Tänavusele laulupeole pääsesid lisaks eespool
mainituile ka Muuga-Laekvere kooli lastekoor õp. Eve Kuuse juhendamisel.
Peol näeme!
Materjali kogus Hilje Pakkanen

Töötan. Puhkan. Lustin
ehk TPL alustas

Vinni valla laste töö- ja puhkelaager alustas 13. juuni hommikul
kaheksas piirkonnas üle valla, kus 11 täiskasvanu juhendamisel saavad endale suveks taskuraha teenida 89 last.
Kõige rohkem lapsi, kokku 22, registreerus 13-aastastele ja vanematele lastele mõeldud töö- ja puhkelaagrisse Laekvere piirkonnas.
Lapsed teevad põhiliselt heakorratöid, vihmase ilmaga ka muid
eakohaseid sisetöid. Õhtupoolikutel veedetakse koos lõbusalt aega.
Laager kestab 21. juunini. Laagri lõpupäeval minnakse ekskursioonile Elistvere loomaparki ja Jääaja keskusesse.
Laagrilapsed tunneb ära ühtsetest rohelistest särkidest, mille seljale
on kirjutatud “Töötan. Puhkan. Lustin.”
Uno Muruvee
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Kordaläinud vallapäevad

Kui läinud sügisel rahvamaja juhtide ja külaseltsidega Vinni valla Venevere külaselts pakkus matkalistele seltsimajas kooki-jooki
päevi kavandasime, julgesime vaid loota, et rahvas päevad omaks ning näitas oma tegemisi ja valdusi. Imestati ja kiideti Venevere
võtab ja aktiivselt kaasa teeb. Aga nii just neljal päeval läkski. Sest Külaseltsi ja inimesi, kes on palju koos ette võtnud ja ära teinud.
tegime ise endale vallapäevad!
Aitäh matkajaid võõrustamast, Venevere rahvas!
Uljaste matk – üllatusi täis nostalgialaks
Kuigi neljapäeva- ja reedeõhtusi matkamisi Uljaste ja Venevere
matkaradadel võib lugeda sissejuhatuseks tormiselt kulgenud kahele järgmisele päevale, pakkusid elevust ja looduselamust matkadki.
Uljaste matkaõhtul 30. mail liikus bussitäis vallast ja väljastpoolt
tulnute seltskond kaunil Uljaste matkarajal koos Raul Ivanoviga.
Paljudele oli see tõeline leid. Missugune matkarada, milline huvitav ja asjakohane jutt retkejuhilt! Millise kivi all see mees küll peidus on olnud, imestati. Uljaste Külaselts võttis rahva seltsimajas
lahkesti koogi-joogiga vastu.
Aastakümneid tagasi sõitnud isegi liinibuss Rakverest Uljaste
järve äärde ja sellega käidi siis Uljaste rannas. Vaheapealsed aastad
on viinud bussid ja järveäärsed majad, loodus on muutunud. Hea,
et sai nüüd üle aastate pilgu vanale tuttavale paigale peale visata.
Buss tõi kaugema kandi rahva kohale ja viis pärast tagasi. Ilus oli,
tore oli! Aitäh vastu võtmast, Rägavere rahvas,!

Lapsed ihkavad huvitavalt sisustatud aega
Laupäeval, 1. juunil kulmineerus vallapäevade tegevus Roela lauluväljakul seiklusliku päevaga noortele. Plaan B-d ehk kogu lõbustuste kaadervärki õuest tuppa vaja kolida polnud, ilm oli seikluspäeval kena. Kui bussid valla servadest lapsed kohale tõid, ootas
neid ees arvukalt atraktsioone - üks põnevam kui teine. Neil sai
ronida, turnida, üle võlli kiikuda, osavust ja julgust proovile panna, mudelautot juhtida, vibu lasta jne. Kõige pisemad lustisid Merli Rosali Pipi juhtimisel. Toidu eest hoolitsesid Roela kooli kokad.

keele oskus pole kiita, siis luges üks vapper esineja publikule eesti keeles ette laulumängu sisu. Saime rohkem teada nende suvise
pööripäeva traditsioonidest – jaanipäevakommetest, suviste töödega seotud ja päikesele pühendatud lauludest.
Ja kui Ukrainast Donetskist pärit ansambel Dyyna kuus naist
oma häälepaelad valla lasid, oleks nende rahvalaul üle Roela kõlanud ka ilma helivõimenduseta. Lõunamaine temperament pani
publiku kaasa elama.
Eksootilised, rahvuslikes erksavärvilistes rõivastes Folk Blaster
Society esinejad Indiast tõmbasid pildistajate tähelepanu hetkega. Nende esinemisega läks lahti nutiseadmetesse jäädvustamist
väärt vaatemäng. Kõlasid muusika ja rütmid, milllele on raske
nime anda, mängiti seninägematuid pille. Esinejad hüppasid ja
kargasid ehk lõid vahvasti oma kodukandi rahvatantsu, samal ajal
hõikusid-laulsid ja mängisid eriskummalisi pille. Peab ikka heas
füüsilises vormis olema - ja seda nad olid! Teisisõnu, Folk Blaster
Society tutvustas Punjabi piirkonna tantse ja laule - bhangrat ja
jhummarit. Energilist bhangrat tantsitakse lõikusajal, rahulikumat
ja aeglasemat jhummarit peaasjalikult pulmades jt pidustustel.
Kuulsime Folk Blaster Society esituses ka punjabi dialekti. Aga
kas me sest ka aru saime?! Vägev oli see Folk Blaster Society esitus küll! Aitäh Balticale ehedat elamust meile pakkumast! Aitäh
ka Reet Alaverele ja Pilvi Lepiksoole projekti kirjutamast, Vinni
spordikompleksile külalisi majutamast.

Seikluspäev Roela lauluväljakul. Erakogu.

Rahvusvaheline folkloorifestival Baltica randus Roelas
Kui noortel hoog rassimise järel rauges, oligi aeg õhtuseks programmiks, mille avas pärimusfestvali Baltica väliskakülaliste
esinemine. Lätist Siguldast pärit folkansambli Senleja esituses
kuulsime-nägime Siguldast ja selle ümbruse kihelkondadest ning
laiemalt Gauja jõe aladelt pärit laule, tantse ja mänge. Et meie läti Folk Blaster Society Indiast hoos Roela laval. Foto: Hilje Pakkanen
Uljaste matkajuht Raul
Ivanov. Foto: Hilje Pakkanen

Venevere matk – Avijõe ja seltsimaja seltsis metsas
31. mai päeval sadas. Matkaseltskonna päevakorras oli õigete
jalavarjude valik - kummikutega või ilma. Pooled valisid kummikud. Kuid Venevere Külaseltsil olid ilmataadiga soojad suhted
- päike tuli paar tundi enne matka algust välja ja muutis õhtu matkamiseks suurepäraseks.
Seltskond oli eelmisest õhtust teada ja hea nagunii! Eerik Lumiste oli enne raja läbi käinud, uued punased lindid tähiseks sidunud Folkansambel Senleja Siguldast. Foto: Hilje Pakkanen
ja kohati ka rohu madalaks trimmerdanud (millal ta küll jõuab?).
Aitäh, Eerik, meid metsas eksitamast, rada kätte näitamast ja tempot valimast!

Donetskist pärit ans. Dyyna solistid.
Foto: Hilje Pakkanen

Siis tuli meie meeste ehk Lõõtsavägilaste kord rahva ette astuda. Pärast temeperamentseid etteasteid oli kohe kodusem tunne
rahvalikke lugusid kuulata. Lõõtsavägilased ei laskund aga hool
vaibuda ja rahvas meelitas meie pillimeestelt lisaloogi välja.
Õhtu polnud veel lõppenud. Järje võtsid üle seebikarbid ehk ise
ehitatud mootorita sõiduvahendid, et proovida Roela mägede kaldeid ja kurve.

Enne Roela sõitu kihutasid Vinni seebikarbid Põlvas. Juhendajad Mart
Pitsner ja Rein Leichter eurosaadikutena Põlva tänavaid vallutamas. Foto:
erakogu.

Matkajad Venevere matkaraja Avijõe sillal. Foto: Hilje Pakkanen

Vallapäevade noortepäev
Nagu kirjutas Virumaa Teataja ajakirjanik
Aivar Ojaperv, polnud valla lastekaitsepäeval ühtki nutiseadet nokkivat last.
Vinni Vallavalitsus tänab:
Kõiki kohaletulnud lapsi ja noori ning nende
vanemaid ja laste saatjaid aktiivse osalemise
eest ja Vinni valla maksumaksjat laste- ja noortepäeva finantseerimise eest.
Oleme siiralt tänulikud, et päev õnnestus,
mille tõestuseks olid sajad säravad silmapaarid. Oma panuse andsid väga paljud.
Tänan:
* Roela noortemaja juhatajat Maire Eigit
ning noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruveed
„seemne idanema paneku” ja igakülgse abi
eest.
* Kõiki valla haridusasutusi ja noortekeskusi

teavitustöö eest.
* Viru-Jaagupi noortetoa juhti Valentin Kurkat fotoreportaaži eest.
* Haldusjuht Nele Aarti peoplatsi heakorra
korraldamise ja Roela kooli reaalse korrastamise eest.
* Roela kooli juhti Aive Alaveret igakülgse abi
eest ning Roela koolisööklat ja Riina Ehasalu tühi kott ei seisa püsti.
* Roela rahvamajast Tarmo Alaveret ja Reet
Alaveret Lõõtsavägilaste kontserdi korraldamise, ladusa koostöö ja igakülgse abi eest.
* Bussijuhte Maario Maalmanni ja Heldur Eerikut - meid sai rohkem keskpõrandale kokku.
* Helimees Ants Viermanni väljaku heliga
katmise eest.
* Lasteheaoluspetsialist Gaidi Kasu vangla-

teenistuse töötoa korraldamise eest.
* Meelis Höövelsoni sumo demonstratsiooni
eest.
* Entusiastlikke ringijuhte Mart Pitsnerit ja
Rein Leichterit automudelismi töötoa, seebikarpide näituse ja ralli korraldamise eest.
* Tudu trahterit ja Merje Siimperet puhveti
eest.
* Imelisi Muuga-Laekvere Kooli õpilasi ja
õpetajaid Tiia Leppa ja Eve Kuuske särava
kontserdi eest vabalaval.
* Laura Liinatit folkloorinõukogust Baltica
väliskülaliste vahendamise eest.
* Kultuuri- ja avalike suhete nõunikku Hilje
Pakkaneni Baltica folkloorifestivali külaliste
Roelasse toomise kaasabi ja info keerutamise
eest.

Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

* Merli Rosarit Merros Stuudiost fantastilise
Pipi eest.
* Aret ja Elamuspanka vägevate atraktsioonide, suurepärase korralduse ja ladusa koostöö
eest. Teieta poleks meie üritus toimuda saanud!
* Mairet ja Roela noortemaja noori kaasaabi
eest väljaku peokorda seadmisel ja koristamisel.
*Aivar Ojaperve ja Meelis Meilbaumi Virumaa Teatajast sündmuse operatiivse ja heatahtliku kajastamise eest.
Kas kohtume järgmisel valla laste- ja noortepäeval?
Margit Diits,
haridusnõunik

Koduvalla Sõnumid

Juuni 2019

Muljeid esimeselt valla kohvikutepäevalt
2. juuni hommik algas paljudele koos kuke ja
koiduga, et jõuda õigeks ajaks valmis oma üheks
päevaks avatud kohvikus rahvale head ja paremat
pakkuma. Kui palju kohvikuid avatakse, ei olnud
korraldajailgi aimu. Kui palju peaks toitu tegema, jooke varuma ja mis rahvale peale läheb, kes
sedagi oskas ütelda. Nii mõnelegi sai takistuseks
kodukohviku mõtte sisu – eks ole harjumatu, kui
su toast ja tualettruumidest marsib päevaga läbi
poolsada ja enamgi. Nii kutsusidki julgemini endale külla kohvitama ja aega veetma külaseltsid,
seltsimajad jt kooskäimiskohad.
Kokku avas 2. juunil oma uksed 20 kohvikut üle
valla. Nii suurt hulka ei osanud arvata!
Varem valminud kohvikute kaart ja netti riputatud kohvikute info jäi kohapeal pakutavaga
võrreldes pigem tagasihoidlikuks. Kohvikus tuttavaid kohates jagasid külastajad hasartselt omavahel infot juba käidud kohtadest.
Raportid kohtadelt teatavad, et valla esimene
kohvikute päev läks korda!

Kantküla KAI kohvik
Kohvikute päeval oli kavas ka bussiekskursioon. Bussirahva esimene peatus oli Kantküla
külamajas, kus rahvast ootasid mitut sorti kohvide, soolaste ja magusate ampsude kõrval ka
noored esinejad Liisa, Marti, Kati ja Agnes oma
teadusteatriga Pille Männi juhendamisel ning
Melani viiulil. Angela Järvis rääkis külast ja majast ja tegemistest.
Uudishimulikud maitsesid salapärast Kantküla
kirvesuppi, kiitsid Britta kooki, maitsvat kohvi ja
muud menüüs pakutut.
Aitüma võõrustajatele öeldud, siirduti piisoneid vaatama.

päeva jooksul meilt rahvast läbi käia. Tore oli külaliste seas kohata ka vilistlasi ja endisi töötajaid.
Populaarseks osutus lastele mõeldud tegelustelk, kus perede väiksemad liikmed said meie
üliõpilastega koos meisterdada. Ilusad näomaalingud tegi meie vilistlane Külli.
Mõisa uksed olid kõigile avatud ning igal täistunnil toimus giidiga mõisatuur, kus tutvustati
mõisa ajalugu.
Täname kõiki, kes meie juurde tee leidsid!
Jaana Siik,
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
arendusprorektori assistent

Roela käbimaja kohvik
“Hei, sõbrad!” kirjutas Tiina Alavere MTÜst
Roela Kodukant facebookis. “Täna avasime koos
Roela rahvaga RMK Roela teabepunkti. Enne,
kui kõik kohad rahvast täis said, õnnestus Roela
Kodukandi külaseltsi ja teiste hakkajate kohalikega mõni pilt teha. Roelas oli veel palju toredat
korraldatud: kohvikute päev, sai matkata ja mängida... Millised koogid, milline seeneseljanka…
mmm! ˝
RMK avas samal päeval käbimajas oma teabepunkti, mis on suvel avatud reedel ja pühapäeval. Siis on võimalus vaadata ringi ajaloolises
käbikuivatis, jalutada rajalehega Roela oosil ning
uurida, kuhu minna ja mida teha sealkandis ning
kaugemalgi. Ja ikka tasub piiluda looduses liikuja
kodulehele www.loodusegakoos.ee.
Meie kodukohvik käbimaja juures läks igati
korda. Tänu kõigile, kes kaasa aitasid! Meil jagub
endiselt abi ja väge ja annetajaid ja küpsetajaid ja
lauljaid ja nii edasi.
Järgmiste tegudeni siis, hää rahvas!

Kohvikus Mõdriku mõisa õuel võis kohata vanu koolikaaslasi ja õppejõude. Foto: erakogu

Miila külakohviku olid sealse kandi tublid naised sisse seadnud seltsimajja. Kohviku korraldamine oli meilgi esimene kogemus. Miila küla
asub kaugel valla otsas ja see, et meie juurde
jõuab nii umbes sadakond inimest, oli tore üllatus. Juba kell kümme olid esimesed külastajad
uudistamas ning ka pärast kolme jätkus veel külalisi. Aitäh teile!
Miila külakohvikus sai maitsta erinevaid leibu, Miila kooki, omatehtud jäätist, soolaseid
suupisteid, kooke jne. Paljude jaoks oli üllatus
võililleamps, paljude jaoks umbrohi, ent ometi
väga hea maitsega suupiste. Osta sai värsket kohalikku mett, käsitööd, ilutooteid ja endise Miila
küla pillimehe Julius Sepa mängitud lugudega
CD-plaati.
Õige melu läks lahti, kui Martin Müller ja Anni
Rikker Kurestiku talust mängisid pilli ning julgemad naised sirutasid tantsujalga. Kokkuvõttes
oli mõnus meeleolu, õdus olemine ning rõõmus
jutuvadin hea söögi ja joogiga. Miila seltsimajja
jäi mälestuseks kirju päevavaip, kus on ka vallavanema kootud triip sees.
Sellise kohviku korraldamine on suur töö, mis
õnnestus tänu paljudele õhinaga kaasalööjatele.
KAI kohviku noored keemikud teadusteatrit tegemas. Suur tänu kõigile!
Muljed kogus kokku Katrin Kärner-Rebane
Foto: Hilje Pakkanen

Käbimaja kohviku seltskond. Foto: erakogu.

Ulvi klubis avas oma kohviku Põlula-Ulvi Maanaiste Selts, mis pakkus koduste kookide, vahvlite, võileibade ja tortide ning jookide kõrval vaatamiseks kaht näitust. Üks neist tutvustas Ulvi
laulu- ja tantsurahva osalemist laulu- ja tantsupidudel. Teine näitus andis ülevaate maanaiste
seltsi liikmete kogudest ja hobidest.
Ulvi kohvikus jätkus pakutavat toitu kella kolmeni, sest keegi ei osanud kohvikupidajaist ennustada külastajate arvuks 116 inimest. Arvati, et
hea, kui poolsada tuleb... Vot nii!

Kaili Kõrgesaar: Kadila seltsimajas oli kohvikute päeval avatud hommikusöögikohvik.
Paaritunnise akordionikontserdi andis Margus
Laugasaar, esitlusel oli meie kandi maalikuntsniku Ülo Sarapuu mälestusnäitus ning külastada
Maanaiste seltsi naised hoos. Foto: Hilje Pakkanen
sai ka näitusi ajalootubades vastasmajas. Muusika, kunsti, söögi ja muidu toredaid vallapäevade huvilisi leidis Kadila üles üle 60 inimese.
Loodetavasti oli kohviku külastajatel selle üle ka
hea meel. Meie korraldajatena oskame järgmisel
korral juba paremini.
Järgmiste kohtumisteni juba jaanikul, 22. juunil Katrin Kärner-Rebane Miila külaseltsi tegemisi tutvusja seltsimaja 90. aastapäeva tähistamisel oktoob- tamas. Foto: Hilje Pakkanen
rikuus.
Tulge meile külla!
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Siit sai kaasa osta ka lilli ja seda võimalust kasutati üpris usinasti.

Bussiekskursiooni rahvas Männiniidu aiandis lilledega
tutvumas. Foto: Hilje Pakkanen

Muljeid Venevere Näkikohvikust jagab Pille
Lumiste: Vinni valla kohvikute päeval oli avatud
ka Veneveres Näki kohvik. Kohviku avamise algatasid meie käsitööringi naised, kes valmistasid
maitsvaid suupisteid ja küpsetasid kooke. Kogu
lahtioleku aja oli meil põnev ja kiire, sest külastajaid oli palju. Päeva jooksul käis meie kohvikus
maiustamas umbes 130 inimest. Suupisteid jätkus ka viimastele, kuigi mitte kõiki. Populaarseks
osutus sibulapirukas, mida pidi Marju küpsetama juurde lausa kaks korda.
Seltsimajas oli avatud ka keraamikanäitus talve
jooksul valminud töödest, sealgi oli külastajatel
uudistamist palju.
Jäime päevaga väga rahule, täname kõiki, kes
leidsid tee meie kohvikusse. Kui seda üritust tehakse ka järgmisel aastal, osaleme kindlasti.

Venevere NÄKi kohvikus. Foto: erakogu

Beebiklubi kohvik Pajusti klubi õuealal. Klubi
eestveaja Katrin Jaanimägi sõnul õnnestus kõik
suurepäraselt. Tipphetkel oli platsil üle 50 inimese, sest kell 12 esines lastega tantsides 12 ema, sh
üks tantsis karumõmmiga, sest laps magas vankris. Vaatajaid oli ka väga palju.
“Mul on hea meel, et sain inimestele pakkuda toreda peo, mille eest nad ei pidanud sentigi
maksma. Fotograaf ja tort olid valla poolt makstud, suure batuudi tõi kohale üks täiesti tavaline
pereisa, kes rõõmustab beebiklubi tegemiste üle.
Taustaks laulis kitarri saatel Liisa, kes oli samuti
aitäh eest kutsutud. Loterii oli tasuta ja kõik said
auhinna, kes märkasid osa võtta. Auhinnad küsisin käsitöömeistritelt ja toetajatelt.
Ilusad pilte mul pole, sest ise neid teha tegelikult ei jõudnudki ja fotograaf tegeles peamiselt
perepiltidega. Üle 20 pere oli pildistamas käinud.”

Kadila kohvik. Erakogu.

Pastapliiatsite kogu uudistamas. Foto: Hilje Pakkanen

Kohviku- ja publikuelevad muljed Pajustist. Erakogu

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool avas Vinni vallapäevadel kohviku Mõdriku mõisa sisehoovis.
Sellist üritust korraldasime siin esimest korda
ning olime meeldivalt üllatunud, kui palju jõudis Miila külamaja kutsub kohvikusse. Foto Kristel Karjane

Männiniidu aiandi lahke pererahvas avas oma Koolikella kohvik Tudus
kohviku õdusas kasvuhoones. Imetleti lilli, Helge Arro: Tudu Kooli õpilased said aimu
küülikuid, kukki-kanu, vanu suuri puid ja just ettevõtlusest, kui Vinni valla päevade ajaks väleelmisel päeval õide puhkenud rododendroneid. jakuulutatud kodukohvikute ideest kinni haara-
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Muljeid esimeselt valla kohvikutepäevalt
sid ja 2. juunil oma kooliõuelgi väikese kohviku
avasid. Kokatädi Laili Hirs valmistas oma hästi
teada-tuntud rabarberikoogi, lapsed küpsetasid
muffineid ja rullbiskviiti. Lapsevanem ja kooli
vilistlane Reila Teiva pani ka õla alla ning pakkus omalt poolt nõgesepannkooke ja muud põnevat nosimist, mille põhilised komponendid
olid kodukandi loodusest nopitud.
Üheskoos õpiti menüüd ja kalkulatsiooni
koostama ning valminud kaupadele hindu arvutama. Kohale tulnud külalisi teenindades üritati
olla lahked müüjad ja ettekandjad.
Kooli näitering esitas katkendi O. Lutsu „Kapsapeast“. Ikka selleks, et külastajatel hea tuju Tudu Koolikella kohvik. Arne Otsa foto.
püsiks. Lisaks eespool mainitud tegevustele tuli
kogu kohviku kujundus ja sisustus välja mõel- mist-toimetamist. Kõik olid väga osavõtlikud
da ja paigaldada. Kõigile õpilastele jagus tege- ja tublid. Me ise hindame seda kui väga tõhusat

õppimist mitme õppeaine lõimimise teel. Meeskond oli tubli ning kliendid paistsid olevat rahul
ja rõõmsad. Tundub, et ettevõtmine õnnestus ja
andis meeldejääva kogemuse nii tegijatele kui ka
külastajatele.
Valla kohvikute päeval oli avatud veel teisigi
kohvikuid: Perekodu kohvik Vinnis Päikese tänaval, Lõngaliisu, Retrokohvik ja Mokkamööda
kohvik Pajustis, Vanaema Sahver Viru-Jaagupis,
Kulina Grill ja Kohvik, Mõisakohvik ja Tumeromantika Kaljakohvik Muuga mõisas, Laekvere
Kooli Kunstikohvik. Samal päeval tähistas Pajustis vana koolimaja, mis nüüd Roosi puhkemajana tegutseb, maja aastapäeva muuhulgas ka
avatud kohvikuga.
Kohvikute päeval toimus ka bussiekskursioon

mööda Rägavere piirkonna vaatamisväärsusi ja
kohvikuid. Buss viis rahva Kantküla külamajja,
Põlula kooli ja muuseumisse, Ulvi mõisa, Ojasaare golfikeskusesse, Milla külamajja, Männiniidu aiandisse, Mõedaku puhkekeskusesse. Buss
peatus piisonite juures, neid tutvustas omanik
Hillar Pulk. Tobeduse ausambast ja Võlumäest
rääkis sealse ettevõtmise hing Ülo Sinisalu. Giiditööd tegid Tea Järvis ja Virgo Koppel.
Südamest kõigile suur-suur aitäh kaasa tegemast! Teiega tegimegi vallapäevad meile endale.
Super!
Lahedat suve kõigile!

Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Vinni valla imelised lapsevanemad läbisid koolituse „Imelised aastad“
Lapsevanemaks olemine on töö, milleks enne
lapse sündi pole lõpuni valmis ilmselt ükski.
Lapsevanemaks kasvame koos oma lastega.
Laste kasvatamisel võib tekkida olukordi,
millega on keeruline hakkama saada. Lapsevanemaks olemine on täiskohaga töö, mida kogedes on hea meeles pidada pikaajalisi eesmärke.
Iga päev ei pruugi olla just see kõige täiuslikum,
tuleb ette ebaõnnestumisi, rahuolematust, kurbust, pahameelt... Kuid panustades teadlikult
ja oskuslikult oma lastesse, pakkudes neile tähelepanu, hoolivust, mõistmist ning olles ise
eeskujuks - nõnda saavutame pikaajalised eesmärgid. Meie lastest kasvavad enesekindlad,
rahumeelsed, õnnelikud, iseseisvad ning enesega edukalt toime tulevad täiskasvanud. Pä-

randame edasi toetavad, arengut soodustavad
ja innustusest/tunnustusest tulvil vanemlikud
oskused ning tagame seeläbi järjepidevuse ja
jätkusuutlikkuse.
Miks mitte lihvida ja täiendada oma vanemlikke oskusi mõnel koolitusel? Üheks võimaluseks on teha projekt ja taotleda rahastust
Tervise Arengu Instituudilt (TAI) vanemlusprogrammi “Imelised aastad” läbiviimiseks,
mida valla sotsiaalteenistus tegigi. Projekti kogumaksusmus oli 5716 eurot, sisaldades lastehoidu ja toitlustust. Valla omaosalus oli 2858
eurot. Nelja kuu pikkune programm koosneb
16 kohtumisest, mis toimuvad kord nädalas
korraga 2,5 tundi.
Programmist lähemalt. „Imeliste aastate”

põhiprogramm on mõeldud 2-8-aastaste laste
vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime
perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste
käitumishäiretega lapsed. Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid tegevusi, et ennetada ja tulla toime
laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Rohkem infot programmi ja selle tulemuste kohta on võimalik lugeda: www.terviseinfo.ee. Kõik huvilised, kellel koolitusel siiani
osaleda ei ole õnnestunud, saavad iseseisvalt
tutvuda programmi juurde kuuluva raamatuga
“Imelised aastad. Juhend 2- 8-aastaste laste vanematele” (kirjastus Atlex). Lisaks leiab palju
vajalikku infot veebilehelt: www.tarkvanem.ee.

Vinni vallas läbisid vanemlusprogrammi
“Imelised aastad” tunnistusega kümme lapsevanemat. Rõõmsad, oskuslikud ning teadlikud
lapsevanemad lõpetasid neljakuulise programmi maikuu keskpaigas. Avaldame siirast tänu
kõigile, kes selle teekonna meiega koos ette
võtsid! Kohtumised olid innustavad, arendavad ja tekitasid rohkelt positiivseid emotsioone. Olete imelised!
Palju tänu koolitajatele Maia Kärdlale ja
Heidy Õunapuule ning lahkele Roela kooliperele sujuva koostöö, toetuse ja võimaluse eest
vanemlusprogramm läbi viia meie vallas.
Projektijuht Martin Kesamaa

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi rattamatk 2019

Kätte on jõudnud soojad ilmad ning
ühtlasi alanud ka aktiivsemate tegevuste aeg. Sellega seoses osalesid
meie kooli jalgratturid ühel toredal ja meeldejääval rännakul Peipsi
järve äärsetes vanausuliste külades.
Rattamatka peakorraldaja oli õpetaja Anneli Vahesalu.
Kogunesime kooli parklas, kus
ootas kaks mikrobussi, ühel taga
käru jalgrataste jaoks. Hoolimata
väikestest raskustest, suudeti esimesed üheksa ratast kenasti ära
paigutada. Päikese särades suunduti
peale võtma teisi rattureid. Iga uue
peatusega jäi jalgrataste jaoks aina
vähem ruumi ning hetkeks tundus,
et kõik rattad ei mahugi kärule ära.
Kui aga kaks viimast sõiduvahendit
olid Roelas kenasti ära paigutatud,
võetigi suund Mustveesse.
Mustvee rannaparklast antigi stardipauk VPG selle aasta jalgrattamatkale, mille esimeseks peatuseks
kujunes Omedu. Teeristis kihutasid
meist mööda vahvad saksa jalgrat-

Rattamatkajad.

taturistid, kellega ristusid teed veel
mitmel korral. Omedult suundusime Kallastele - mitte meie kooli direktori juurde, kes aitas meie asjad
Alatskivi koolimajja viia, vaid samanimelisse linna. Tõenäoliselt toimus
sellel lõigul ka meie kõige särtsakam
minek, kuna suutsime Kallastele sisenedes ühe liikme isegi ära kaotada. Lugu lõppes sellele vaatamata
hästi ning heas teadmises, et kõik
on ikka alles, saime lõpuks minna
Peipsi järve äärde.
Kallaste liivapangal puhkasime ja
pidasime väikese lõunapikniku. Seal
tabas Liis Tammekandi ebameeldiv
üllatus, kui ta avastas, et kaduma
läinud rattalist otsides kukkus maha
tema telefon. Õnneks oli üks kohalik väike poiss selle hinnalise vidina leidnud ja nüüd tuli käiku lasta
oma vene keele oskus, ületada keelebarjäär ning püüda teha kindlaks
kadunud eseme asukoht. Lõpplahendus oli positiivne ja kõik said
rahus imetleda taevasinist järvevett

ja imelist horisonti.
Kõhud täis, sõideti edasi Alatskivile ja sealt Kolkjale. Kuna ratta väntamine on üpris energiat nõudev
tegevus, siis lootsime Kolkja kuulsas
kalarestoranis mõne peenema roa
tellida, aga ükski söögikoht polnud
tol päeval avatud. Mõni kasutas
hingetõmbehetke ostlemiseks kohalikus kaupluses, teised enda kogumiseks. Kuna väsimus hakkas juba
peale tükkima, otsustasime pöörduda tagasi Alatskivile. Tee peal kohtasime taas juba tuttavaks saanud
sakslasi, kelle jalgrattaid abistasid
elektrimootorid. Lõpuks siis saime
vastuse küsimusele, miks nad meile
nii kiiresti järele jõuavad.
Alatskivi koolimaja juures tegime
auringi ümber koolimaja ja leidsime pärast väikest otsimist lahke
kooli direktori, kes juhatas meid
kõrvalhoone ruumidesse. Seal ootas
meid maitsev õhtusöök ja majutus.
Magamisasemed valmis seatud ning
rattad ära pandud, saabus vaba aeg.
Suurem osa seltskonnast läks pärast poes käiku lühikesele piknikule
Alatskivi lossi parki. Seal sai puhutud nii seniseid reisimuljeid kui ka
muid naljakaid olukordi elust.
Kuna õhtu oli mõnusalt soe, jalutasime veel lossipargis ning taevane
valgusmäng sobis hästi neile, kes
soovisid ümbrust pildistada. Päeva lõpetuseks vaatasime “Shreki“
esimest osa ning, nagu korralikud
lapsed ikka, läksime pärast seda magama, et järgmisel päeval paremas
vormis olla.
Hommikune äratus oli kell kaheksa. Asjad pakitud ja bussidesse paigutatud, asuti poole kümne ajal edasi liikuma Nina kordonisse, kus tehti

väike peatus piltidel poseerimiseks.
Kaldal oli palju karpe, mistõttu said
taskud üsna kiiresti neist pärlitest täis.
Tagasitee oli meile juba tuttav. Piibumäe väikesest kauplusest ostsime
jäätist ning rääkisime muheda taadiga, kes oli selle kaupluse müüja. See
oli ühtlasi ka viimane puhkehetk enne
Mustveesse tagasi jõudmist. Mida
lõpu poole, seda rohkem hakkas tunduma, et kilomeetritest saavad megameetrid, sest lõpp ei tahtnud kätte
jõuda ning üks jalgratturite strateegiline kehaosa ei soostunud enam sadulat puudutama. Raja küla tundus sadu
kilomeetreid pikk... ja lõpuks ometi
paistis silmapiiril juba tuttav Mustvee
rannakohviku hoone.

Meeldejääva ettevõtmise lõpetuseks said kõik kenasti koju ning tekkis mõte korraldada ka jalgrattamatk
VPG vilistlastele. Suured tänusõnad
õpetaja Anneli Vahesalule ning tema
abilistele õpetajale Rutt Nurgale ja
Terje Andressonile! Veel aitäh direktor
Henry Kallastele, kes hoolitses meie
transpordi eest ja aitas kogu varustuse
kohale viia! Erilised tänusõnad Alatskivi koolile majutuse ja maitsva õhtusöögi eest!
Kaunist suve ja ohutut liiklemist kõigile!
Ander Mägi,
10. klass

Vinni tõrukesed Elistvere
looduskeskuses loomadega
tutvumas
27. mail oli Vinni lasteaia kahe vanema rühma lastel võimalus külastada
RMK Elistvere looduskeskust, kus toredad giidid korraldasid lastele kaks
aktiivõppe programmi „Mõned suurest loomariigist“ ja „Loomalapsed“.
Programmid toimusid looduses ja
lapsed said hulgaliselt teadmisi Eesti
metsades elavatest loomadest. Tutvuti meie metsa kiskjatega ning teiste
väiksemate ja suuremate loomadega.
Lapsed uurisid ja giidid selgitasid,
millised loomalapsed kellel sünnivad.
Palju elevust tekitas karu Karoliina,
kes julgelt lapsi uudistas ja ennast
näitas. Lapsed nägid Karoliina tehtud
aset, kus ta talveund pidi magama,
kuid nagu teada saime, Karoliinal sel
talvel uni ei tulnudki. Veel tutvusid
lapsed põtrade, kitsede, hirvede ja

väiksemate loomadega Eesti metsadest. Kahjuks olid ilvesed end nii
osavalt puude vahele peitnud, et neid
leida ja näha oli võimatu.
Lapsed said teada, kuidas loomad
Elistvere looduskeskusesse satuvad
ja kuna olime loomaaias hommikul,
mil loomi söödeti, siis nägime ka, kes
mida sööb. Lastele meeldis väga jälgida, kuidas oravad õunu sõid ja pähkleid närisid.
Programmid lõppesid meisterdamise ja töölehtede täitmisega. Päev
loomapargis möödus väga kiiresti
ning koju sõitsime juba paljude uute
teadmistega. Väljasõit RMK Elistvere
looduskeskusesse sai teoks tänu KIKi
keskkonnateadlikkuse programmi
toetusele.
Siivi Ebber
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Mutionu pidu

24. mail toimus Vinni Tõrukese lasteaias järjekordne
traditsiooniline laulu- ja tantsupidu, seekord siis juba
kuues. Pidu oli pühendatud lasteaia juubeliaastale, nimelt saab Tõruke 7. oktoobril 40-aastaseks.
„Mutionu peo“ kava oli kokku pandud vanadest ja
uutest lastelauludest ning tantsudest, mis jutustasid
loodusest, loomadest ja lindudest.
Nagu suurtel laulu- ja tantsupidudel traditsiooniks,
algas ka meie pidu rongkäiguga, kus lavale sammusid
kõik lasteaia kuus rühma: Lepatriinud, Sipsikud, Oravapere, Mõmmid, Mesimumm ja Jänkupere - kõigil
seljas rahvuslikus stiilis riided. Kõige uuemate triibuseelikute eest täname tädi Aasat, kes meile need kibekiirelt valmis õmbles.
Pidu algas kooslaulmisega ja jätkus kõikide rühmade esinemisega. Lapsed ja õpetajad lustisid täiega, sest

mis viga uuel tantsuplatsil jalga keerutada ja laulda.
Peo proove saime teha nii lõõmava päikesepaistega
kui ka paduvihmaga, kuid pidu saime pidada juba
mõõduka temperatuuri ja mõne üksiku vihmapiisaga.
Oleme väga õnnelikud, et taevas ja ilm meid taaskord
soosisid ning lubasid meil oma peo ära pidada.
Pärast eeskava lõppu ootas kõiki esinejaid ja külalisi
värskelt ahjust tulnud rabarberikook ja mahlajook.
Meie rõõmuks oli pidu nautima tulnud suur hulk
rahvast. Täname teid kõiki meiega koos laulmast ja
meile kaasa elamast ning loodame, et teil oli meiega
vahva! Lapsed tänavad vallavanem Raunot ja haridusnõunik Margitit kopsaka kommikotti eest. Nüüd ei
jää muud üle, kui järgmist pidu ootama jääda.
Siivi Ebber,
Vinni lasteaia direktor

Laekvere - Simuna rahvajooksu võidud
jäid koju
17. Laekvere - Simuna rahvajooks tõi üle Eesti jällegi
kohale hulga jooksusõpru, kes võtsid ette 10 kilomeetri pikkuse teekonna Laekverest Simunasse. Jooksu võitis Andrus Lein Vinni vallast, naistest oli parim Kelly
Nevolihhin kergejõustikuklubist ViKe. Et Andrus Lein
on Vinni jooksumees ja Kellygi pärit Moora külast, siis
võib ütelda, et võidud jäid koju.
Põhijooksul osales 86 jooksjat, lastejooksudel Simuna
koolistaadionil tegi kaasa 27 last. Kõik 17 jooksu on kaasa teinud Margo Klaasmägi ja Inna Läll.
Ilm oli suve kohta jahe, kuid jooksjaile paraja 14 soojakraadiga, õnneks vähese tuulega, kuid ka mõningase
vihmaga.
Nagu varasematelgi kordadel loositi ka seekord kõigi
osalejate vahel välja peaauhind ratas “Trek” Rademarist
ja lisaks teisi auhindu.
Ajamõõtmise tehnika ja korralduse eest hoolitsesid
ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv, Rainer Üksvä-

rav ja Ringa Neudorf. Suppi jagasid Simuna kooli lahked
kokad.
Järgmine kord toimub jooks Simunast Laekverre.
Kõik tulemused on leitavad: http://sport.laekvere.eu/
laekvere-simuna-rahvajooks.

Laupäev, 3. august
8.30

infomaterjalide kättesaamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis

9.30

esindajate koosolek		

Vinni-Pajusti gümnaasiumis

10.30

kogunemine rongkäiguks

Vinni-Pajusti gümnaasiumi esisel alal

11.00

spordimängude avamine

Vinni staadionil

11.45

pendelteatejooks		

Vinni staadionil

12.00
12.30

kergejõustik			Vinni staadionil
võrkpall			
Vinni spordikompleksi võrkpalliplatsidel
petank				Vinni-Pajusti gümnaasiumi spordiplatsidel
korvpall			

Vinni-Pajusti gümnaasiumi välisväljakutel

orienteerumine			Vinni-Pajusti tammikus
19.00

mälumäng			

Vinni-Pajusti gümnaasiumi aulas

20.30

vallavanema vastuvõtt		

Vinni spordikompleksi kohvikus

21.00

puhkeõhtu			Pajusti klubis

Pühapäev, 4. august
10.00

Tervitusi iidse tammiku servalt!
Hooaeg läbi, milles palju muusikat ja
muidugi tantsu. Klubis ja Viru-Jaagupi kirikus on olnud võimalik kuulata
sellel hooajal Siiri Sisaskit, Inga ja Toomas Lunget, Henry Laksi, Lauri Saatpalut, ansambleid Laine ja Kaunimate
Aastate Vennaskonda, lauldud koos
lauluklubiga „Külast külla“.
Tantsitud talvisel Tammiku tantsupeol, tehtud ühistantsimist rahvusvahelisel tantsupäeval. Kõige suurem,
tantsukontsert „Saadame Jane tantsuga ära!“ toimus märtsis, kus esines üle
60 naise üle Eesti. See oli ärasaatmiskontsert ja pühendatud meie hulgast
lahkunud Jane Paberitile.
Käidud koos Tantsutriinudega Ogres
rahvusvahelisel seeniortantsupäeval,
osaletud Lääne-Virumaa seeniortantsupäeval „Sammud seovad“.
Kulbis ei ole olnud ainult kontserdid ja peod, vaid klubi hoiavad elus
meie taidlejad. Sellel hooajal käisid
koos Pajusti kapelli estraadi- ja huumorigrupp, Reilender, Tantsutriinud,
Särtsakad Seeniorid, Faziyah, linetantsurühm Pajustis ja Viru-Jaagupis.
Pajustis käib koos seeniorklubi Mõttelõng ja Viru-Jaagupis Elutark.
Möödunud hooajal hakkas käima
koos beebiklubi, mis koguneb kaks
korda kuus – järelkasv on olemas!

Mitte ühtegi ringi ei oleks, kui ei
oleks nende juhendajaid. Aitäh teile
Anu Saaber, Jaan Lõõnik, Anu Soon,
Külli Külanurk ja Katrin Jaanimäe!
Selle hooaja tõmbame kokku jaanitulega ja kõige lõpuks tervitame laulupeotuld 28. juunil kell 13 laureaatide
tammikus.
Uut hooaega ehk teisisõnu juubelihooaega (klubi saab juba 60) alustame
juba 21. juulil koosiöös Viru Jaagupi
kirikuga, kus avatud kiriku te päeval
kell 13.00 annavad kontserdi kolm Viru-Jaagupi neidu, keda ühendab perenimi Linde. Tule kuulama!
4. augustil on võimalik tulla jälle
kirikusse ja näha-kuulata ansambli
Smailersi akustilist kontserti. Smilers
on käinud koos ligi 30 aastat ja see on
nende teine kirikukontsert. Tule kuula, naudi ja osta pilet Piletilevist!
17. augustil on võimalik tulla tammikusse õitsile. Et teada saada, mis on
õitsil käimine, tuleb kohale tulla.
Kohtume klubi üritustel ja kindlasti
tantsupeol, kus osaleb ka Pajusti naisrahvatantsurühm Tantsutriinud.
Ilusat suve soovides
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Rohu küla mängude maja
valmib kesksuveks

Vaimar Abel

3. ja 4. augustil Vinnis toimuvate 52. Eesti Seeniorspordi ja
Spordiveteranide Liidu spordimängude ajakava

15.00
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kergejõustik			Vinni staadionil
võrkpall			Vinni spordikompleksi võrkpalliplatsidel
korvpall 			

Vinni-Pajusti gümnaasiumi välisväljakutel

12.00

ujumine 			

Vinni spordikompleksi ujulas

12.00

discgolf			

Vinni-Pajusti gümnaasiumi diskgolfirajal

15.00

spordimängude lõpetamine

Vinni spordikompleksis

Rohu külas on Leader-projekti toetusega
valmimas lastele-noortele mängude maja,
mis loob kogukonna noorematele liikmetele tingimused aastaringseks ühistegevuseks. Mängude maja tegevuse alustamine
hõlmab maja avamist sel suvel koos õpitubadega ja edasisi õpitubade läbiviimisi sügiskuudel. Maja sisustamiseks inventariga
ja töö alustamiseks taotleti ning saadi toetust KOP 2019.aasta kevadvoorust.
Plaanide kohaselt loodame maja avada juuli teises pooles, täpsem info ilmub
maakonnalehes ja valla kodulehel. Avamisüritusel saavad osalejad teadmisi ja
oskusi muusika õpitoas rahvamuusiku
juhendamisel ning loovusõpitoas piirkonna käsitöömeistri juhendamisel. Septembris-oktoobris toimuvad õpitoad, kus
Maja vundamendi ehitamine. J. Kase foto
arendatakse käelist tegevust ja tõstetakse
toiduteadlikkust.
Külli Seppa,
MTÜ Rohu Park

Veteranide spordimängud

Tere tulemast 3. ja 4. augustil Vinni Eesti
Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu
52. Spordimängudele.
Spordimängude eesmärk on propageerida sporti ja tervislikku eluviisi, pakkuda veteransportlastele võistlusvõimalusi,
edendada sõprussidemeid liikmeskonna
ühenduste vahel, selgitada spordimängude võitjad ja parimad võistkonnad.
Võisteldakse kaheksal spordialal: kergejõustikus, võrkpallis, tänavakorvpallis,
mälumängus, petankis, kettagolfis, ujumises ja orienteerumises.
Spordimänge korraldab Eesti Seenior
spordi ja Spordiveteranide Liit koostöös
Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondise, Lääne-Virumaa Spordiliidu ja Vinni Vallavalitsusega. Võistlused viiakse
läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
võistlusmäärustele.
Kuna Vinnis on väga head tingimused

suurte võistluste korraldamiseks, siis
haarasime sellest ettepanekust kohe kinni, et näidata oma valmidust ka edaspidi
suurvõistlusi korraldada. Ootame kohale
kuni 700 võistlejat ja kohtunikku. 2017.
aastal korraldasime Vinnis edukalt Eestimaa valdade suvemängud. Nüüd on hea
edasi minna oma kogemuste ja meeskonnaga.
Ootame ka Vinni valla veteransportlaste aktiivset osavõttu. Kes soovib osaleda
spordimängudel Lääne-Virumaa spordiveteranide koondises, neil palume sellest märku anda telefonil: 5358 5989 või
maie.tamm.001@gmail.com.
Täpsem võistluste juhend on Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/
spordiuritused.
Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja spordinõunik
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Palju õnne, kallid juulikuu
sünnipäevalapsed!
Elu on kui liiv - ruttu voolab sul peost,
elu on mis teed, see viiv…
elu - nutt ja vaev ja naer.
Vahel kohtad õnne,
samas kaotad ta…
Vahel soojust tunned, vahel külmetad.
Kui sa elus pettud, pole mõtet kaevata,
sest teist uut elu sa ei saa!
Elu väärt vaid siis, kuni tunded sul veel.
Elu on vaid lend sel teel…

95 Miralda Paeste
95 Juta Tars
94 Erna Laansalu
92 Hilja Eglit
92 Helmut Pastarus
90 Andrei Pitke
89 Virve Jõemägi
89 Ivan Aleksejev
86 Milvi Rääts
86 Alfred-Voldemar Jaago
86 Linda Uustalu
86 Ilme Tamm
85 Urve Veeväli
85 Boris Uibo
84 Toini Luiv
84 Õie Liiv
83 Leida Leon
83 Heino Eerik
83 Eve Siimut
82 Aino Liiv
82 Aili Kongi
82 Eevi Mändla
82 Lidia Tõruke

82 Aime Vain
81 Õilme Treial
81 Salme Bachhaus
81 Rozine Keptsov
80 Enn Habakuk
80 Heino Kleeband
80 Lembit Uibo
80 Mare Tamm
80 Vaike Aul
80 Luule Mägi
75 Maret Tralla
75 Aare Rannu
75 Anna Lumiste
70 Tiiu Voodma
70 Heldur Naarits
70 Aire Tafenau
70 Jaan Room
70 Liina Pärs
70 Leonhard Jürgenson
70 Jüri Pajupuu
70 Ellen Klaasmägi

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

Sündinud lapsed!
Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!
Robin Ermos - 7. mail
Marten Kajar - 13. mail
Kert Kurin - 13. mail
Loviise Kase - 20. mail
Daniel Mägi - 22. mail
Stella Kolga - 28. mail

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Aleksander Gaver 		
Lembit Kilm 		
Ants Jõe 			
Aino Varju 		
Lembit Maasing 		
Koidula Basarov 		
Arvo Soone 		
Reet Tomson 		
Immi Õun 		

04.08.1948 - 14.05.2019
24.03.1945 - 18.05.2019
05.06.1935 - 21.05.2019
02.08.1945 - 25.05.2019
30.09.1931 - 27.05.2019
18.01.1930 - 28.05.2019
06.04.1937 - 28.05.2019
02.02.1944 - 30.05.2019
15.12.1934 - 30.05.2019

Sügav kaastunne omastele.

SÜNDMUSTE KALENDER
21. juunil kell 20 jaaniõhtu Laekvere pargis. Lastele ja täiskasvanutele mängud ja jõukatsumised. Lastele batuut.
Kell 21 isetegevuslaste kontsert, kell 22 süttib jaanituli.
Tantsumuusikat teeb ja õhtut juhib Taavi Taar.

Tule peatuskohtades on rahvas oodatud laulupeo tuld tervitama ja
laulutuld koju viima. Info: Hilje Pakkanen, tel 5565 9396.
28. juunil kell 14.00 Roela lauluväljakul laulupeo tule tervitamine: tuld tervitavad Roela segakoor ja Memmede tantsurühm.
Soovijaile jagatakse laulupeo tuld. Info Tarmo Alavere, tel 527 3878

21. juunil kell 21 Ulvi jaanituli. Tantsutab ansambel Meelis bänd
Tapalt ja õhtu teeb lõbusaks Küla Karla. Traditsioonilised jõukatsumised
28. juunil kell 18.00 III rahvusvahelise Gustav Normanni oretäiskasvanutele, laste mängud ja ilusa ilma korral väikelaste batuut.
lifestivali avakontsert Viru-Jaakobi kirikus.
Kohal puhvet!
Musitseerivad Marco Bonacci (orel, Rootsi), Hana Thiel (viola da gamba,
21. juunil Tudu jaaniõhtu pargis. Kl 19-21 lastele näomaalingud ja Rootsi), Noora Karhuluoma (mezzosopran, Rootsi).
Info Ainar Ojasaar, tel 516 5236.
batuut, kl 20 tule süütamine, kl 21 tantsuks ans. Best Way.
Jaama Trahteri puhvet. Info Uno Muruvee, tel 517 3874
5.-7. juuli üldlaulu- ja tantsupidu Tallinnas, milles osalevad
22. juunil kell 18 Roela külade päev ja jaaniõhtu Roela lauluväl- laulu- ja tantuskollektiivid Vinni vallast: Muuga-Laekvere Kooli
lastekoor, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoor,
jakul. Tantsuks Ervin Lillepea ja ans. Kruiis. Info Tarmo Alavere,
Roela-Ulvi segakoor, Laekvere võimlemisrühm Pärlike,
tel 527 3878.
Pajusti naisrahvatantsurühm Tantsutriinud.
22. juunil kell 19 Kadila jaanik. Jaanilõke ja ansambel Valge Roos
8.-10. juulini Vinni päevakeskuse laevakruiis Ahvenamaale.
kell 21. Info Kaili Kõrgesaar, tel 5397 4443.
Info Eve Kukor, tel 325 7300.
22. juunil Venevere jaanipidu. Traditsiooniline jõuvõtt võrkpallis,
mängud lastele, tantsule kutsub Raul Kivi ning sound on Pommionult 12.-14. juuli – Vinni valla spordiesindus 15.
Eestimaa suvemängudel Tartus. Info Uno Muruvee, tel 527 3874
Info Eerik Lumiste tel 511 3595
22. juunil kell 20 Kantküla jaanikas. Esinevad ans. Mahe, õhtujuht 14. juulil kell 18.00 III rahvusvahelise Gustav Normanni
orelifestivali kontsert Viru-Jaakobi kirikus. Musitseerib Hana
Tiia Paist. Pääse 3 eurot. Info Angela Järvis, tel 533 01322
Bartošova (orel, Slovakkia). Info Ainar Ojasaar, tel 516 5236.
23. juunil VII Muuga piirkonna külade päev: Paasvere küla 800,
21. juulil V üle-eestilisel avatud talude päeval ootavad Vinni
kunstnik Henrik Olvi 160 ja jaaniõhtu Paasvere Jaaniussi pargis.
vallast külastama Kulina mõis, Liivamäe talu, OÜ Voore Farm,
11.00 küünalde süütamine H. Olvi haual Sinuma kalmistul,
Kuuse mesindustalu. Rohkem infot https://www.avatudtalud.ee
14.00 tamme istutamine Paasvere külamaja juures, kl 15 lõunasupp,
kl 16 piirkonna laste, Muuga kapelli ja Simuna kantritantsijate kontsert,
21. juulil 10.00-16.00 Viru-Jaakobi kirikus lahtised uksed:
kl 17 Teater Estonia ooperisolistide Heli Veskuse, Margit Saulepi, Rene
kell 13 kirikukontsert. Esineb kollektiiv Linde(d), õed Paula,
Soomi ja Urmas Põldma kontsert, kl 19 jaaniõhtu: rahvalikud mängud,
Anne-Ly ja Katariina. Neil kõigil on omamoodi lähenemine muusikale.
kl 20 tule süütamine ja tantsumuusika ans. Dolores. Kehakinnitust ja
Üks tõmbab keeli ja loob muusikat; teine puhub toru sirgeks, klõbistab
karastusjooke pakuvad kauplus ja kohvikud. Info: Ilma Lausvee,
klahvidel, leelotab ja vahel saeb traate ning kolmas tõmbab poognaga
tel 5804 4463.
mööda keeli. Kontserdil tuleb esitamisele nii pärimusmuusika kui ka
uudislooming ja toimub muusikalahing. Lisaks kuuleb veel vanakooli
23. juunil kell 12 armulauaga jumalateenistus Viru-Jaakobi
hitte ja kolme õe ühiseid meloodiavälgatusi.
kirikus, kell 13 võidupüha pärgade asetamise tseremoonia
Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
Viru-Jaagupi kalmistul Vabadussõja ausamba jalamile.
Surnuaiapüha kalmistul. Info: Tarmo Linnas, tel 5563 0181,
25. juulil kell 7.00 Roela Remmelga klubi ekskursioon LääneUrmas Lindlo, tel 325 7401.
maale. Info ja registr. Helle Sarjas, tel 534 52308 ja Reet Alavere,
tel 5193 5250.
23. juunil kell 11 Simuna kalmistupüha. Käigus buss: 9.30
Kaasiksaare. 9.33 Venevere. 9.40 Paasvere. 9.45 Muuga. 9.55 Rahkla.
27. juulil Tudu triatlon. Distants: 800 m ujumist üle Tudu järve +
10.00 Laekvere. 10.03 Moora. 10.07 Padu. 10.10 Sirevere. Tagasisõidu
1,5 km jooksu laugastega rabas + 17 km rattasõitu + 5 km jooksu
aeg Simuna surnuaia juurest pärast jumalateenistuse lõppu.
maanteel. Start 17.00 Tudu järvel, finiš Tudu pargis. Autasustamine
Bussijuht Teet Põldoja tel 502 9941.
samas kell 19. Lõpetanute vahel loositakse välja sponsorite auhinnad.
Osalustasu täiskasvanutele 10 eurot, alla 18-a 5 eurot.
23. juuni kell 20 jaanituli Pajusti klubi lõkkeplatsil.
Info ja registr. Uno Muruvee, tel 527 3874.
Esinevad Pajusti klubi taidlejad, ansambel KV, lasteala, hobused.
Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
1. augustil kell 18 III rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali kontsert Viru-Jaakobi kirikus.
27. juunil kell 10 laulupeo tuletulemise teekond peatub
Musitseerivad Vytautas Kiminius (birbynė, Leedu), Jurgita Kazakeviciute
maakonna piiril Uljaste järve ääres, tuleb Ida-Virust, läheb
(orel, Leedu). Info Ainar Ojasaar, tel 516 5236.
Aserisse. Uljastel korraldab ürituse Viru-Nigula vald.
Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
3.ja 4. augustil Vinnis vabariiklikud spordiveteranide kergejõustikuvõistlused. Uno Muruvee, tel 527 3874. 3. juunil õhtul sport28. juunil 12.30 - 15.50 laulupeo tuletulemise teekond ja
mängudest osavõtjate puhkeõhtu Pajusti klubis.
rahvapeod tule tervitamiseks Vinni vallas:
Info: Urmas Lindlo, tel 325 7401.
- 12.30 Piira bussipeatuses tule üleandmine Rakvere linnalt
4. augustil kell 12 armulauaga jumalateenitus Tudu kirkus, kell
Vinni vallale. Soovijaile jagatakse laulupeo tuld.
13 surnuaiapüha Tudu kalmistul. Info: Tarmo Linnas, tel 5563 0181.
- 13.00 laulupeo tule tervitamine heliinstallatsiooniga
„Vilde laureaadid laulupeol“ laureaatide tammikus Pajustis. 4. augustil kell 19 ansambli Smilers akustiline kontsert
Soovijaile jagatakse laulupeo tuld. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401. Viru-Jaakobi kirikus. Piletid müügil Piletilevis 15-20 eurot ja kohapeal.
- 13.40 Viru-Jaagupi kirikuplatsil tervitab tuld kapell
Reilender. Soovijaile jagatakse laulupeo tuld. Info Urmas Lindlo,
tel 325 7401.

10. augustil kell 10 -16 vanavara- ja kõigekasuliku laat Kantküla külaplatsil. Müüjate registreerimine http://kantkyla.planet.ee/
suvelaat. Kontakt: 5671 0060, e-post: kantkula.laat@gmail.com

- 14.10 Roela lauluväljakul laulupeo tule tervitamine:
tuld tervitavad Roela segakoor ja Memmede tantsurühm, laulame
tuttavaid laulupeolaule. Soovijaile jagatakse laulupeo tuld.
Info: Tarmo Alavere, tel 527 3878.

14.-16. augustni Vinni päevakeskuse Palanga reis.
On veel mõni vaba koht. Info Eve Kukor, tel 325 7300.

- 14.40 Muuga mõisas tervitavad tuld Vilde „Minu
esimeste triibuliste“ seltskond, Muuga kapell ja 7-kordne
ületantsupeol esinenud Muuga segarahvatantsurühm,
Muuga-Laekvere kooli lastekoor. Soovijaile jagatakse laulupeo
tuld. Info Agnes Maasild, tel 526 4098.

17. augustil „Läheme õitsile“ Pajusti klubis. Jutud Eesti kuulsamalt jutuvestjalt Piret Päärilt, muusika rahvamuusik Kulno Malvalt,
hobused ja lõke. Info Urmas Lindlo, tel 519 0201.
21. augustil Vinni päevakeskus Narvas ekskursioonil ja
kontsertetendusel “Kremli ööbikud”. Info Eve Kukor, tel 325 7300.

24. augustil kell 12-16 kirjanduslik toidufestival “Sõna ja
soustiga” Muuga mõisas. Huvilised oodatud pakkuma toite-jooke,
- 15.00 laulupeo tule ootuse kontsert Laekvere raamatukogu
mis saanud inspiratsiooni eesti ilukirjandusest. Muusikalisi vahepalu
esisel parkimisplatsil. Soovijaile jagatakse laulupeo tuld.
pakuvad Andrus Bonzo Albrecht ja Viru-Nigula Mehed. Päevajuhid
Info Õilme Lainesaar, tel 504 4582
Contra (Margus Konnula) ja Jaak Ilmet, kohal Vilde preemia laureaadid
- 15.50 tule üleandmine valla piiril Sireveres Vinni vallalt
jt kirjanikud. Registreerimine on alanud.
Väike-Maarja vallale.
Info ja registreerimine Hilje Pakkanen, tel 5565 9396.

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. augustiks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee. ✦ Juulikuus leht ei ilmu.

