Koduvalla Sõnumid
Tasuta

Vinni valla infoleht 		

www.vinnivald.ee 					September 2019

Alustame uut õppeaastat
Vinni valla seitsme asutuse 19 lasteaiarühmas käib kokku 313 last ehk täpselt
sama palju kui aasta tagasi. Teiste omavalitsuste sissekirjutusega lapsi on kokku 12
ehk samuti täpselt sama palju kui aasta
tagasi. Huvitav ja analüüsi vajav fakt on
see, et Vinni lasteaia 105 lapsest vaid 72
on piirkonna lapsed, ülejäänud käivad
lasteaeda valla teistest piirkondadest või
mõned ka väljastpoolt valda.
Valla koolides õpib 609 õpilast, see on
30 õpilast vähem kui eelmisel õppeaastal. Vinni valla esimestes klassides alustas
kooliteed viis õpilast rohkem kui mullu:
74 õpilast, sh Vinni-Pajusti gümnaasiumis 43 (6 õpilast vähem), Muuga-Laekveres 17 (mullu 9), Roelas 10 (mullu 3)
ja Tudus 4 (mullu 2), ühtegi last ei õpi
Põlula kooli 1. klassis, kuigi kevadisi lasteaialõpetajaid oli suisa 6. Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 10. klassis alustas õpinguid
24 õpilast, neist viis väljastpoolt Vinni
valda.
Valla väikseim kool on sel õppeaastal Põlula kool. Kokku õpib 6-klassilises
koolis 11 õpilast: ühtegi õpilast ei ole
esimeses ega viiendas klassis, kolmandas
ja kuuendas klassis õpib 1 õpilane ning
teises klassis 6 õpilast. Kooli 11 õpilasest
kuus on kohalikud lapsed ning 5 õpilast
on väljastpoolt Vinni valda.

Vallavanema veerg

Valla piiril asuvas Tudu väikekoolis õpib
sel aastal 16 õpilast (mullu 12).
Vähenenud on Muuga õppehoone õppurite arv - üheksas klassis õpib kokku 31
õpilast, kellest pooled on kohalikud, ülejäänud saabuvad kooli õpilastranspordiga
kaugemalt.
Keeruline on olukord ka Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Kui rõõmu võib tunda
arvukast esimesest ja teisest kooliastmest
(1.-3. klass 138 ja 4.-6. klass 129 õpilast),
siis kolmandas kooliastmes (7.-9. kl) on
õpilasi 82. Kõige keerulisem on sealjuures järgmisel õppeaastal kümnenda klassi
komplekteerimine, sest põhikooli lõpulennu puhul on tegemist täieliku anomaaliaga - 9. klassis õpib vaid 10 õpilast. Ei
ole seletust, miks just 2004. aastal Vinni
vallas sündide arv nii madalseisus oli.
Rõõmu valmistab, et kõik valla haridus
asutused alustavad olukorras, kus meil on
olemas vajalikud õpetajad. Lisandunud
on uusi ja noori pedagooge. Tugevnenud
on tugisüsteem. Muuga-Laekvere koolis
töötab sellest õppeaastast sotsiaalpedagoog. Vinni-Pajusti gümnaasiumis eelmisel aastal osaajalisena töötanud logopeed
töötab nüüd täiskohaga, senine kooli
sotsiaalpedagoog teeb nüüd ka ametikohajärgselt hariduslike erivajadustega
õpilaste koordinaatori (HEVKO) tööd

ning sotsiaalpedagoogina alustab senine
abiõpetaja, täiskohaga jätkab koolis psühholoog.
Ka alushariduses liigume paremuse suunas - tööd alustavad kõiki valla lasteaedu
nõustavad alushariduse metoodik ja alushariduse eripedagoog.
Kindlasti jätkame õpilaste huvitegevuse
ja -hariduse toetamist nii valla koolides
kui väljaspool kooli.
Kokkuvõttes on Vinni vallavalitsus arvamusel, et meil on lastehoiuks ja hariduse
omandamiseks head võimalused ja kõik
on oodatud nii valla lasteaedadesse kui
koolidesse - ei ole põhjust mööda sõita ja
naaberomavalitsustes tarkust taga nõuda!
Samas tuletame meelde, et hea teenuse korraldamiseks (näiteks õpilasliinide,
lasteaiarühmade ja klassikomplektide
planeerimine) on oluline teada teie elukohta ja seetõttu kordame jätkuvalt: palun registreerige end rahvastikuregistris
tegelikku elukohta.
Soovime teile kõigile, head õpetajad,
(üli)õpilased ja lasteaialapsed ning lapsevanemad, edukat uut õppeaastat! Jätkugu
teil jõudu ja head tahet anda iga päev endast parim!
Haridusasutuste ja EHIS-e andmetel
Margit Diits

Päästeamet tunnustas Kersti Lipvarsi ja Kalno
Vaarmetsa päästeteenistuse medaliga
5.septembril tunnustas Päästeamet Tallinnas Mustpeade
majas toimunud tseremoonial päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjadega 131 inimest, kes on silma paistnud
hoolivuse, missioonitunde
ja vaprusega inimeste elu ja
vara päästmisel või on osutanud märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna aren-

damisel. Ühtlasi tähistatakse
tänavu saja aasta möödumist
organiseeritud tuletõrje loomisest ja üleriigilise ühtse
päästevõrgustiku tekkimisest.
Tunnustuse andsid üle
president Kersti Kaljulaid,
siseminister Mart Helme
ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Teiste
seas pälvis Päästeteenistuse

medali Roela Vabatahtliku
Päästekomando vabatahtlik
päästja Kersti Lipvars ja sama
komando vabatahtlik Kalno
Vaarmets.
Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel
ülesnäidatud vapruse eest või
teenete eest päästealal.
Kersti Lipvars ja Kalno Vaarmets Eesti
Õnnitleme tunnustatuid!
Vabariigi aastapäeva tähistamisel

Mõdrikul on nüüd Tallinna
Tehnika-kõrgkooli Teenusmajanduse
Instituut
29. augustil avati Mõdrikul pidulikult Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituut. 1. septembril
tööd alustanud ühendatud õppeasutus tegutseb edaspidi nii Tallinnas kui
ka Mõdrikul. Vinni vallas Mõdrikul
jätkub kõrghariduse andmine - ehk
uus kool vanas headuses! Õnnelikku
uut algust, hea Mõdriku kooli rahvas!

HTM kõrgharidusosakonna juhataja
Margus Haidak, TTK rektor Enno Lend,
Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi direktor Helle Noorväli,
VIROL tegevjuht Sven Hõbemägi, Vinni
vallavanem Rauno Võrno, Vinni vallavolikogu liige Toomas Väinaste ajaloolisel
ühispildil. Jaana Siiki foto

Roelas 2017. Hilje Pakkaneni foto.

Eestimaal on septembrikuud ilma koolialguseta
raske ette kujutada. Hea
on päevade lühenedes
asuda taas igapäevasesse
rutiini. Suviste perekondlike väljasõitude asemel
domineerib lapsevanema
päevakavas nüüd taksojuhi amet, kui tuleb asuda oma lapsi kooli, huviringide ja kodu vahet
sõidutama. See taksosõit
pole aga lihtsalt mugav
viis jõudmaks punktist
A punkti B, vaid kantud lootusest, et tehtavad kulutused end
kunagi protsentidena tagasi teenivad. Kõikvõimalikud laulu-,
pilli-, tantsu-, spordivõistlused jpt mõõduvõtmised on osaliste
sõnul sageli alanud üsnagi varases nooruses, kui mindi ema-isa
käekõrval õpetaja, treeneri või juhendaja juurde. Mindi lapsevanema soovist, et lapsest sirguks arukas, oskuste ja huvidega
inimene. Mis sest, et sageli väljendus kaugem mõte igapäevases
torinas: “Mis sa siin ekraani taga niisama vahid, tee ka midagi
asjalikku!”
Kuid nagu eesti vanasõnagi ütleb, tarkust ei saa keegi sulle
kulbiga pähe panna, pead ikka ise õppima. Õnneks tähendab
koolialgus uut algust. Uus algus tähendab uut võimalust, kus
kõik on võimalik. Meenutan siinkohal president Lennart Meri
tervitust õpilastele kooliaasta algul: “Esimeses klassis sea endale siht järgmiseks päevaks, teises klassis järgmiseks nädalaks ja
kolmandas klassis kogu kooliaastaks. Nii saad kevadel öelda:
“Jah, ma täitsin oma lubaduse.”” Jaksu kõigile antud lubaduste
kestmiseni kevadise koolikellani välja!
Sügis on saakide salvedesse kogumise aeg. Kui aga saagid salves, siis on paras aeg pühitseda tähtpäevi. Ja neid sügisesse juba
mahub: vanavanemate, eakate päev ning muusika- ja õpetajate
päev. Igal päeval on oma tähendus ja inimesed, keda meeles
pidada, tänada, kellega koos tunda rõõmu koosoldud ajast,
kordasaadetust.
Kalendrisse vaadates on nii mitmelgi valla allasutusel ümmargune tähtpäev: kümneseks saab 30. septembril Vinni päevakeskus ja 1. oktoobril Vinni perekodu, 21. septembril 25-seks
Vinni-Pajusti raamatukogu, 30. septembril 20-aastaseks juba
ka Roela noortemaja, 7. oktoobril 40-aastaseks Vinni lasteaed
Tõruke. Palju õnne ja tegusust igasse majja!
Vallas on hoogsalt käima läinud mullusügisene algatus avada
lähiaastail sada nimelist pinki tublidele inimestele. Tänan kõiki
märkajaid ja ettepanekute tegijaid! Ootame ettepanekuid!
Soovin kõigile värvilist ja sisukat sügist!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Vinni valla Rägavere piirkonna
huviväärsused looduses on nüüd
paremini leitavad
Vinni valla Rägavere valla piirkonda paigaldati augustis
neli viidapuud, mis juhatavad inimesi looduses senisest
paremini piirkonna huvitavatesse kohtadesse: Kantküla külamajja, Mõedaku puhkeskusesse, Ulvi mõisa ja
Ojasaaare Golfi teenindusmaja juurde. Viidad näitavad
läheduses olevate kohtade suunda ja kaugust.
Viidapuud paigaldati Virumaa Koostöökogu projekti
“Ühisturundus Virumaa südames” LEADER-toetusega.
Kokku paigaldati Virumaa Koostöökogu piirkonda 15
viidapuud, neist neli Vinni valla Rägavere piirkonda.
Juuresoleval Virgo Koppeli tehtud pildil juhatavad
pruunikad suunaviidad näiteks Pajustisse, Sirtsi kivi
juurde, Piisonifarmi, Tobeduse ausamba juurde, Ulvi
mõisa, Miila külamajja, ATV-matkarajale, Männiniidu
aiandisse. Kõik viidad pole sellelt pildilt nähtavadgi.
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Vallavolikogu 29. augusti istungilt

Muuseumi põhimääruse II lugemine
Vinni Vallamuuseumi põhimäärus
läbis teise lugemise, misjärel põhimäärus kinnitati. Sellega muudeti
osaliselt tegutseva asutuse (Viru-Jaagupi Muuseum) põhimäärust. Uue
põhimäärusega muudeti muuseumi
nime ja asutuse toimimise põhimõtteid. Kavas on koondada ühe asutuse
alla enamik vallas olevaid muuseumitoakesi ja -varasid. Praegu asub
Viru-Jaagupis üks hoidla, Viru-Jaagupi muuseumi kogu, teiste hoidlate
asukohad olenevad sellest, millised
muuseumitoad või varad vallale üle
antakse.
Vinni Vallavolikogu 28.03.2018
määruse nr 6 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” muutmine
Määruse täiendamisega muudeti
õigusakt arusaadavamaks. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras
täiendati 6. peatüki 2. jagu „Abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised
toetused“ ning lisati täiendav ravimite hüvitamise toetus. Kui riikliku
pensioni saajal (vanaduspensionär,

osalise või täieliku töövõimega isik
ehk töövõimetuspensionär) on sissetulek ühe pereliikme kohta kuni 460
eurot, hüvitab vald retseptiravimite
ostmise kulu aastas kuni 180 eurot
taotleja või tema perekonna kohta.
Nõusoleku andmine korraldatud
jäätmeveo teenuse hinna tõstmiseks
endise Laekvere valla veopiirkonnas
Vallavolikogu andis nõusoleku
MTÜ-le Roheline Paik kooskõlastada
endise Laekvere valla veopiirkonnas
alates 1.10.2019 uue jäätmeveo teenuse hinnana 5,78 eur/m3 (hind käibemaksuga 6,94 eur/m3).
Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Volikogu andis vallavalitsusele loa
võõrandada enampakkumise korras
Vinni vallale kuuluv kinnistu asukohaga Veskikaare tn 5 Roela alevikus.
Kinnistul paikneb varisemisohtlik
laohoone ja maakivist tuulik.
Volikogu andis vallavalitsusele loa
võõrandada Maasikamäe Piimakarja
OÜ-le Vinni vallale kuuluv Kaevu
kinnistu Aasuvälja külas.

Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Volikogu andis Artiston Kinnisvara OÜ-le loa omandada Rasivere
külas asuv Edarapõllu kinnistu. OÜ
Artiston Kinnisvara esitas kinnisasja
omandamise loataotluse lisana tegevuskava, milles on plaanis ca 18,52
ha põllu- ja looduslikku rohumaad
rentida välja Muuga PM OÜ-le, kes
on kohalik jätkusuutlik põllumajandustootja.
Loa andmine kohustuse võtmiseks
Volikogu andis vallavalitsusele loa
võtta viieks aastaks kasutusrendile
9-kohaline väikebuss Rägavere piirkonda. Bussi hakkavad kasutama
Rägavere piirkonnas asuvad vallavalitsuse hallatavad asutused.
Taotlus arvamuse avaldamiseks lasketiiru kohta
Volikogu toetas Laekvere lasketiiru
rekonstrueerimist.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Millest jutustab nimeline pink?
Kui mullusel valla aastapäeval käis vallavanem Rauno Võrno
välja idee paigaldada vallas tegusatele inimestele sada nimelist pinki, hakkas nii mõneski külas mõte liikuma. Tuldi kokku, peeti aru kodukandi võimalike väärt kandidaatide üle.
Ei ole ju kunagi nii, et kellegi sõrmest lastud nipsu peale
asjad iseenesest valmivad ja käiku lähevad, laulukoorid laulupidudele jõuavad, sportlased võistlustel medaleid nopivad.
Ikka on keegi, kes võtab vaevaks külale või kogukonnale
vajaliku asja käsile võtta ja ära teha. Meie õnneks! Veel leidub inimesi, kes võtavad oma südameasjaks lapsi ja noori
juhendada, kes ei pea paljuks korraldada kokkutulekuid, võtavad vaevaks uurida kodulugu ja rikastavad oma panusega
kodukandi elu. Taas – meie õnneks! Mugav on mõelda, et
eks siis tehku - kel janu, sel jalad. Meie õnneks leidub veel
inimesi, kes nii ei mõtle. Nad teavad,et selleks, et kodukülas
asja liiguksid, tuleb endal käed külge panna. Ei maksa jääda
Maie Kongi pink koos endiste ja praeguste lasteaednikega.
ootama, kas ja millal need või nood kõrgel-kaugel tulevad Ene Kruusmaa foto
ja teevad.
Avalikku ruumi paigaldatud pingid, millel iga mööduja
võib jalgu puhata, räägivad meile meie inimestest ja nende
elust, saatusest. Inimeste kaudu jutustavad pingid ka selle
kandi lugu. Inimesed kodukandi looga on aga juba juurtega inimesed ja neid iga tuuleiil niisama naljalt kodumullast
välja ei kisu. Tabavalt on selle mõtte Vahur Kersna oma pingisaate pealkirjas sõnastanud: “Iga pink räägib loo.”
Tegime vallas nimeliste pinkide avamisega algust augustis, kui oma nime sai kauaaegse koduloo talletaja, Memento
tööpataljonlaste ühingu asutaja ja eestvedaja, pilli- ja laulumehe August Kondoja pink Vinnis. Tore oli, et pojad Augusti ka kohale tõid ja naised laulu üles võtsid. Paar päeva
hiljem avas vallavanem koos Pajusti lasteaia endiste ja praeguste töötajatega lasteaia vastas kergliiklustee ääres nimelise
pingi Maie Kongile, märkimaks tema enam kui 30-aastast August Kondoja koos Pajusti meesansambli meestega.
Hilje Pakkaneni foto
elutööd lasteaia juhatajana. Kahjuks ei lubanud tervis Maiel
sel sündmusel osaleda. Soovime Maiele kiiret paranemist ja
rõõmsat meelt – küll ta peagi jõuab oma pingil istudes ilmaelu imetleda.
Septembri algul avasid lemmikloomasõbrad Vinnis koerte
jalutusväljaku. Väljakul saab edaspidi oma koerakest jalutamas käies oma nime kandval pingil jalgu puhata Kätlin Pugri, kes valla kaasavasse eelarvesse koerte jalutusväljaku idee
tulemuslikult välja pakkus.
5. septembril avas vallavanem koos kohaletulnud Kadila
koduloohuvilistega tegusatele Kadila piirkonna külaedendajatele Leeni Jannole, Kaili Kõrgesaarele, Meelis Mainele
ja Milvi Tublile Kadilas seltsimaja ees nimelise ringpingi.
Nüüd on neljal külaelu edendajal ses omanäolises maakerakujulises pingis oma sektor, sest eks kodukoht olegi inimese
maailmanaba.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP)
sügisene taotlusvoor ootab taotlusi 1. oktoobriks
KOPi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine
ja püsimine, mille saavutamiseks toetab programm tegevusi kahe meetme kaudu:
meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse;
meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate
objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumisse.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Toetust saavad taotleda avalikes
huvides tegutsevad MTÜd ja sihtasutused, milles liikmena ei osale KOV üksus
ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab elektroonilisi taotlusi e-posti aadressil:
moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2019 kell 16.30.
Täpsemad juhised vt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel https://www.
virol.ee/taotlusvormid-2019-sugisvoor.
Lisainfo: VIROL arendus- ja väliskoostööspetsialist Moonika Aruvainu,
tel: 325 0115 või 524 3927, e-post: moonika.aruvainu@virol.ee

On alanud taotluste vastuvõtt
2020. aasta eelarve koostamiseks
Seoses 2020. aasta eelarve koostamisega ootab Vinni valla finantsteenistus kõigilt seltsidelt,
MTÜ-delt ja eraisikutelt taotlusi projektide, ürituste või muude tegevuste toetamisteks.
Taotlusi saab esitada kuni 1. oktoobrini 2019 posti teel Vinni Vallavalitsusele
või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks vastava blanketi leiab Vinni valla kodulehelt MTÜde taotlused ja korrad
(http://www.vinnivald.ee/asjaajamisjuhised)
Infot taotluste esitamise asjus saab küsida
telefonil 325 8656 või e-posti aadressil: tiina@vinnivald.ee.

Kätlin Pugril tuli avamise puhul oma vihmast märjal pingil istet võtta.

Maakerakujuline pink Kadilas Leeni Jannole, Kaili Kõrgesaarele,
Meelis Mainele ja Milvi Tublile. Hilje Pakkaneni foto.

Vello Taremaa pingil koos oma endiste õpilastega. Hilje Pakkaneni foto.

Miila külarahvas avas kodukülas nimelise pingi omakandi auväärsele mehele Aado Tõeverele.
10. septembril avati Viru-Jaagupis koos Elutarga klubiga nimelised
pingid endisele kauaaegsele Viru-Jaagupi kooli direktorile Vello Taremaale ning endisele kauaaegsele Viru-Jaagupi ja Vinni külanõukogu
esimehele Lembit Innole.
Vinni-Pajusti koolimaja ees avas kooli- ja spordirahvas 12. septembril nimelise pingi kauaaegsele Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajale Tiit Trantstokile. Jälle tore meelespidamine!
Pinkide avamise lugu jätkub. Nagu ka ettepanekute esitamine.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Suvine raamatumäng ehk kuidas saada kõige ilusam kiidukiri
Kiidukirja olid väärt kõik need 17 last,
kes võtsid osa suvisest Vinni-Pajusti
raamatukogu lugemismängust. Mängureeglite kohaselt tuli valida raamat
juba lugemisisu projektist tuttavalt
Rampsu riiulilt või salakapist uuema
lastekirjanduse seast. Iga loetud raamatu eest sai vastamiseks valikvastustega lehe. Iga õige vastus andis
ühe punkti, kuid mõni raamat andis
topeltpunktid. Olulisem kui punktid,
oli tagasiside, et valikus olnud raamatud pakuksid lugemiselamust. Üks
lapsevanem nentis, et tema tütar pole
kunagi poole ööni lugenud raamatut
nagu seekord.
Vinni-Pajusti raamatukogu on su-

vist raamatumängu korraldanud 2016.
Aastast saadik. Kui esimestel aastatel
oli eesmärgiks pigem laste raamatukokku toomine, siis järjest enam
oleme liikunud selle poole, et lapsed
jõuaksid mõnusa lastekirjanduse lugemiseni.
Lugemissuve lõpetasime 30. augustil
raamatukogus. Mängisime laste üht
lemmikmängu Kuldvillakut, korraldasime loterii, kus võitis iga loos.
Kõige tublimad punktikogujad olid
Heleri Mihkelson, Kreete Vahermäe
ning Martin Känd, kes lisaks raamatukogu auhindadele said Vinni Spordikompleksi mitmekorra ujulakaardid.
Suur tänu, Ergo Prave!

Aukirjad? Need dekoreeriti seekord
ise. Ehk jääb niimoodi meelde see lugemissuvi. Soovijad said oma loetud
raamatute pilte sinna kleepida, rääkimata lilledest ja liblikatest, kus pidu
vaatama tulnud emad kaasa lõid. Nagu
ikka lõpetas peo suur kommisöömine.
Mis edasi? Edasi on sügis ja uued tegevused raamatute keskel.
Aitäh teile, kes te aitasite sellele raamatumängule kaasa: Annika Mäekivi,
Tõnu Vilu, Maret Piip, Ergo Prave,
Reet Tomband, Ulvi Paap, Malle Mager ja Hilje Pakkanen.
Maie Männiste,
Vinni-Pajusti raamatukoguhoidja

Raamatukogumängu lõpetamine. Maie Männiste foto

Kümme aastat Vinni päevakeskuse tegemisi
Päevakeskuse tegevusest ja tegemistest täitub
30. septembril juba kümme aastat. Sel puhul
on sobiv vaadata tagasi. Ja tahaks alustada,
nagu ikka, tänusõnadega.
Tänan endist vallavanemat Toomas Väinastet, kelle algatusel sai päevakeskus teoks, ja
praegust vallavanemat Rauno Võrnot, tänu
kellele päevakeskus toimib.
Laulunaised kõnnivad päevakeskuse loomisaastatega ühte jalga ja seda tänu Helve
Ploomile, kes suudab naised kenasti laulma
panna. Laulunaised on laulnud päevakeskuse seinad helisema ja andnud Lääne-Virumaal palju meeldejäävaid kontserte. Suur
aplaus teile! Olete väga tublid!
Meie tänusõnad kuuluvad vallavanemale,
kes alati abistab bussi saamisel, et proovid
ja esinemised saaksid toimuda! Ja ega buss

ilma juhita sõida. Jaak ja Tõnu, suur tänu!
Reedesed päevad on alati väga oodatud ja
mööduvad mälu treenides, Anu Jonuks on
meil meeled erksad hoidnud pea kümme
aastat. Iga tema treening lõpeb meeleoluka
koosviibimise, nädala lõpetamisega. Suur
aplaus Anule!
Vaike Altväli on olnud tegev päevakeskuse
loomisest saadik. Ta on teinud võimlemist
ning jaganud aeg-ajalt kasulike nõuandeid
tervise ja toitumise kohta. Soovime Vaikele
palju tervist, jõudu, päevadesse päikesekulda!
Meie tänusõnad kuuluvad ka Maie Tammele, kellega koos venitasime, painutasime
ja tegime lõbusaid harjutusi pallidel.
Kolmapäevad möödusid päevakeskuses
ühiselt käsitööd tehes. Oli väga nauditav

koos olles lõikuda, liimida, pärleid ritta lükkida ning vaadata oma ja teiste kätetööd.
Naised olid väga loovad ja usinad ning Asta
Orro oli alati aitamas ja õpetamas. Aitäh,
Asta!
Tänan bussijuhte Heldurit ja Maariot, kes
meid alati rõõmsalt sõidutasid, küll teatrisse,
ekskursioonidele, väljasõitudele, kruiisidele!
Triinu, suur tänu, et leidsid oma väikeste laste kõrvalt aega panna meid basseinis
võimlema ja lustima! Ja Ergo Praavet, kes
pakkus soodsat ujula kasutust.
Südamest olen tänulik teile, kes päevakeskuse avamisest saadik on jäänud tänaseni, ja
rõõm nendest, kes on meile juurde tulnud.
Mõttes süütan küünlad neile, kes meilt igaveseks lahkunud.
Tänan teid, toredad ja elurõõmsad prouad,

kes te päevakeskuse üritustest-tegemistest
osa võtate. Olete suureks toeks ja loodan, et
jätkame rõõmsalt koos algaval hooajal. Päevakeskus on avatud T-R kella 11-16. Esmaspäeviti kell 10-17 töötab juuksur. Juuksuriaja broneerimine tel 325 7300 kella 14–19.
Reedeti, kell 11 mälutreening Anu Jonuksi
juhendamisel. Soovime oktoobris alustada
lisaks võimlemisele ja näputöötundidele ka
kantritantsuga, toimusajad on täpsustamisel.
Vt infot Vinni valla kodulehel ja päevakeskuses. Päevakeskuse telefon 32 57 300, e-post:
paevakeskus@vinnivald.ee
Ilusat sügise algust, ikka jõudu, tervist ja
naeratust!
Eve Kukor,
Vinni päevakeskuse perenaine

Vinni alevik sai koerte jalutusväljaku Tudu lapsed avasid esimesel
4. septembri õhtul avati Vinni alevikus
koolipäeval värviküllase
nüüdisaegne atraktsioonidega koerte jalumänguväljaku
tus- ja mänguväljak – esimene omataoline
Lääne-Virumaal.
Avamisel näitasid oma oskusi Rakvere politseijaoskonna juhtivkoerajuhi Raul Bambergi õpetatavad politseikoerad. Politseinikud ja nende targad kaaslased näitasid,
milleks kõigeks on nad võimelised. Koerte
käsklustest arusaamine ja nende täitmine oli
muljetavaldav! Käsu peale jookseb õppinud
koer pahategijat hammustama, käsu peale loobub oma hambaid näitamast, hüppab
juhendajale “kaissu” või leiab kadumaläinud
objekti.
Väljaku avamisel kiitis Loomapäästegrupi
Lääne-Viru eestvedaja Erko Elmik Vinni
valda lemmikloomadele võimaluste pakkumise eest. Tema sõnul võiks selline jalutusväljak olla igas linnas ja suuremas keskuses.
Lemmikute omanikud kasutasid võimalust, et kohal oli veterinaararst Vilve AlaPaal, kes vaktsineeris tasuta koeri marutaudi
vastu.
Vinni vallavanem Rauno Võrno ütles avamisel, et koerte jalutusväljak oli Vinni valla
kaasavasse eelarvesse esitatud ideekonkursi
võitnud ettepanek. Idee autor oli Vinni alevikus elav Kätlin Pugri, kes tundis kodukohas puudust sisukast ja sportlikust ajaveetmiskohast, mida oma lemmikule pakkuda.
Sisuka ettepaneku eest kaasavase eelarvesse
avati Kätlin Pugrile samas ka nimeline pink.
Avamise, s.o viineritest keti läbilõikamise

2. septembril avas Vinni vallavalitsus koos
Tudu kooliperega pärast õppeaasta avaaktust Tudu alevikus uue, lõbusates toonides mänguväljaku.
„Tudus on viimastel aastatel kasvanud lastega perede arv ja nii on meilgi rõõm, et uus
mänguväljak leiab rohkesti kasutajaid, “ ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.

Avamiseks lõikasid koerte jalutusväljaku valmimi
sele kaasaaidanud koos vallavanem Rauno Võrnoga
läbi viineritest lindi. Hilje Pakkaneni foto

järel võisidki lemmikute omanikud tõtata jalutusväljaku aktraktsioone proovima. Kahjuks jäi prooviaeg soovitust mõnevõrra lühemaks, sest kohal oli ka vihmane koerailm.
Väljak on ümbritsetud aiaga ja seal on
kaheksa atrkatsiooni. Väljaku paigaldas
K-Wooden Production Grupp OÜ.
Korrusmajade kõrval parkimisplatsi taga
Tiigi ja Kiige tänava nurgal Tiigi 1b asuv
koerte jalutusväljak ootab kasutajaid!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Tudu aleviku mänguväljak on vallas järjekorras kuues uus mänguväljak.
Varem on mänguväljakud saanud Vinni,
Pajusti, Laekvere, Ulvi ja Kadila lapsed.
Laste mänguväljaku atraktsioonid pani
kokku ja töö teostas ettevõte Gardenistas
Grupp OÜ.
Foto: Uno Muruvee
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Kuidas me sõna ja sousti tegime
Kuidas tähistada kirjandushinna 55. aastapäeva
nii, et see pakuks huvi ja rõõmu nii asjalistele
kui osalistele? Üks maakoht pole ju suurlinn,
kus igale ideele leidub ikka sihtgrupp, korralda
siis kirjanduskonverents, luuleõhtu, kirjanduslik
salong vmt. Keerulise küsimuse, kuidas kirjandust ja lugemist siinsele rahvale meelepärasemalt edasi anda, lahendas lõpuks mõte, et seda
annabki väga hästi “söödavaks” teha just sellesama söömise, toitude läbi. Kirjandust uurides selguski, et toidust tehakse juttu pea igas raamatus
- ei tee söömata tegusid isegi raamatukangelased! Soovisime üritusega väärtustada kohalikku
toitu ja keelt, mida räägime. Eks ole kirjas valla
arengudokumentideski, et valla kultuurielu vajab rikastamist omanäliste sündmustega ja Vilde
kirjandusauhind laiemat “leviala”. Pealkiri “Sõna
ja soust” tuli ettevõtmisele turismimessile mineku eel.
Hea mõte, aga raskesti teostatav
Nii mõnigi nentis seda hullu ideed kuuldes,
et hea asi küll, aga raskesti teostatav. Ega kerge
olnud tõesti! Ei ole internetis sellist saiti ega raamatukogus sellist riiulit, kust võiks hoobilt leida,
millistes raamatutes ja millistest toitudest (kui
üldse) on kirjutanud näiteks Tammsaare, Vilde,
Kivirähk, Traat või Runnel. Kõik tuli endal avastada, otsida, välja kirjutada. Ja kogu see värk siis
ka inimesteni viia, et nad kaasa tuleksid ja teeksid. Andis seda aga teha!
Muuga mõis sobis festivalipaigana imehästi –
rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik C. T. v.
Neffile kuulunud mõis oli ka noore Eedi lapsepõlvekoduks. Siin asub Vilde ausammas - esimene Eestis. Siin filmiti mõni aeg tagasi Leelo
Tungla elulooainelist filmi “Seltsimees laps”, millesse ka Muuga lapsed sisse filmiti. Pluss aktiivne
kogukond Muuga naisseltsiga eesotsas, lahke ja
abivalmis Muuga koolipere.
Ja kuidas meil vedas Jaak Urmetiga!
Tunnistan, et Urmeti peale jäi pilk mõneti
juhuslikult, TTVst tema sarja “Inimese mõõde” vaadates, kus ta väga huvitavalt kirjanikega
vestleb. Vilde laureaatide nimekirja peale vastas
kirjandusloolane, et tunneb neid kõiki. Veel üks
pluss tuli välja hiljem, kui näppu sattus Urmeti
(Wimbergi) toiduaineline raamat “Eesti köökk”.
Eesti toidu kohta on Wimberg ses raamatus
arvanud järgmist: “Ma muigan alati mõrult ja
nohisen pahaselt, kui loen mõnest järjekordsest turismivoldikust pikki kirjeldusi kamast,
verikäkist ja hapust taarist kui eesti köögi parimatest näidetest. /- / Miks ei räägita turistidele
tõelisest eesti köögist, tegelikest eesti toitudest?”

hepeal võtavad nõuks omapäi korda saata... Seda
enam said sära ja tähelepanu Urmet, Contra ja
Hargla. Muugas oli kirjanikke teisigi, kes soovisid jääda tagasihoidlikult rahva hulka. Las nad
siis jääda.
Au ja kiitus kohvikutele!
Tähtis roll oli sel päeval kanda toidupakkujatel. Eriline tänu kõikidele toidupakkujatele – just
teie olite need, kel tuli suurest kirjanduslikust
soustist maitsmisväärne toidupoolis valmis
vaaritada. Üldise arvamuse kohaselt ja tagaside
põhjal saite suurepäraselt hakkama! Tänan südamest kõiki külaseltse, kes ei pidanud paljuks
oma kohvikuga välja tulla: Venevere haridus- ja
kultuuriselts, Muuga maanaisteselts Eha, Kadila naisselts, Roela Kodukant, Kantküla külaselts
KAI ja n-ö üksikesineja Kadri Kirsipuu Tapalt.
Üks asi on kodus kindlale seltskonnale süüa
teha, teades sööjate eelistusi ja söödavaid koguseid, teine tera aga kokata peaaegu tundmatut
asja (mida kirjanik on raamatusse visandanud)
tundmatule seltskonnale, osalejate arvu umbkaudu aimates.

Hilje Pakkanen ja Contra publikule päeva kulgu
tutvustamas. Peep Saluvee foto

Wimbergi sõnul sööme tegelikult kartulit, sousti, suppi, liha, pitsat, pirukaid, kooke. “Mulle
tundus, et eesti köök on see, mida me iga päev
kodus sööme, nagu makaronisupp, pikkpoiss,
praeleib või peekon munaga.” Selle mõtiskelu
tulemusena sündis tal raamat, kuhu ta lisas oma
ema ja vanema vanu toiduretsepte, ja oma lemmiku, piima-juurviljasupi. Mõiste “eesti köök”
sai wimbergliku sisu. Neid ja teisigi huvitavaid
mõtteid jagas Urmet Muugas ka meiega.
Lahe Contra ja kolm kirjandusauhinna žüriid
Lahe olemine ja lahedad luuletused tõid Muuka Contra, kes juhtis kirjandusauhinna žüriide
vahelist mälumängu. Kus veel saavad kokku kolme kirjandusžürii liikmed kui mitte Vilde kirjandusauhinna tähistamisel?! Viis aastat tagasi
saime vildelaste ettepanekul Albu mail kokku
tammsaarelastega. Virukatega on nagunii tihe
side (jagame omavahel sõbralikult žüriiliikmeid)
ja nüüd Muugas oli kolme preemia rahvas korraga letis. Contra mõnusa võrokeelse jutu saatel
käis melu mängu ümber missugune! Aitäh, Ilme
Post, mõtte eest hindajad kokku kutsuda! Tänusõnad vahvate küsimuste eest Eerik Lumistele.

Ilme Post tegi julge etteaste ja kutsus Contra tantsule. Peep Saluvee foto

Suhtlemisest kirjarahvaga selgus, et kirjanikul
pole kerge end süvenemist nõudvalt kirjutamise lainelt ümber lülitada vestlemise lainele suure rahvahulga ees. Ja pärast uusi muljeid tuleb
kirjanikul end taas ümber lülitada kirjutamise
rutiini. Mida meie teame kirjutamise võlust ja
valust? Kus pitsitavad tähtajad, kus surub peale
oma elu või mine tea, mida raamatutegelased va-

Mida siis kohvikud pakkusid?
Külaseltsi KAI pakutav hea ja parem kohvikukaup oli saanud tõuke Oskar Lutsu teostest.
Nende rosinakringlis oli rosinaid nii et mustas
– nii ju Luts “Kevades” kirjutas. Kantküla naised
olid tähele pannud meie rahva pannkoogilembust nii raamatuis kui päriselus. Nii pakkuski
nende kohvik Muugas soolaseid ja magusaid
pannkooke. Siinkohal ei saa jätta enda teada, et
viiendas klassis tõlkis Mihkel Mutt inglise kee-

Kuhu jäid kirjanikud?
Kirjanduslikule toidufestivalile olid kutsutud
kõik laureaadid. Ootasime neidki, kes veel pole
laureaadid. Kuni viimase päevani lubas üks või
teine tulla, kuid kohale jõudis neist Indrek Hargla. Aitäh talle!
Muuga maanaiste seltsi Krõõda kohvikus pakutavale teeb reklaami Contra. Peep Saluvee foto

Toidust rääkides leiab ikka kõneainet! Contra ja Jaak Urmet vestlushoos. Peep Saluvee foto

Venevere Näki kohvik. Peep Saluvee foto
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dusliku loterii, mille peavõiduks oli suur savist
kukk, kuid oli ka teisi häid auhindu - raamatuid
jmt. Hästi läksid nende kukeseenekuklid, sellesuvised krehvtised hapukurgid, mesine amps jm.
MTÜ Tumemaine Tuli Tumeromantika kohvik
pakkus peeneid kangemaid napse ja kalja.
Muuga maanaiste selts Eha avas Tammsaare
„Tõe ja õiguse“ ainelise Krõõda kohviku, kus
pakuti teoses mainitud Krõõda karaskit, soovi
korral tilli- ja karulauguvõidega. Anne Nõlvak,
Liina Rand ja Heli Allikalt küpsetasid karaskeid,
Asta Vahula ja Anne Nõlvak õunakooki, Aime
Põldoja kapsapirukat. Kuna teoses ka napsitati,
siis pakkus kohvik ka Ants Habakuke valmistatud käredat koduõlut. Menüüd rikastasid kiluvõileivad ja Ilma Lausvee valmistatud salatid, sh
ka omaaegse Muuga tuuliku restorani oasalat.
Külm kodulehmapiim. Nämm, nagu ütleks seepeale Wimberg!

Jaan Lõõnik Pajusti huumori- ja satiiritrupist
Mihkel Muti nooruspõlve toidulauda tutvustamas.
Peep Saluvee foto

lest eesti keelde loo “Suur pannkoogirekord”,
seda tõlketööd on kirjanik pidanud oma kirjanikutee alguseks. Miks ei võinud pannkoogid
Muugas just seda suurmehe tee algust tähistada?
Oskar Luts inspireeris teistki kohvikupidajat,
Kadri Kirsipuud, avama kohvikut valikuga Tootsi rikkalikult pulmalaualt. Et Luts kirjutas oma
raamatutes toitudest üpris ebamääraselt, siis võisid kohvikud oma fantaasial lennata lasta.
Kadila naisseltsi kohvikus pakuti maitsvaid räimi ja sooja kartulisalatit Jüri Tuuliku räimeraamatust “Räim, pisike väike kala” inspiratsiooni
saades. Tuulik on eesti rahvuskalast kirjutanud
sedavõrd südamlikult ja sülge suhu toovalt, et
lausa kutsub räimest roogi valmistama.
Roela Kodukandi kohvik korraldas kirjan-

Mihkel Muti kapsapirukas ja Venevere Näkikohvik
Eraldi väärvad tutvustamist Muuga kohviku
pakutud kapsapirukad, mille Muuga naised võtsid menüüsse Mihkel Muti mälestusteraamatut
“Mälestused II. Võru tänav” silmas pidades.
“Meil küpsetati üldse sageli, enamasti nädalavahetustel, aga vahel lisaks ka nädala sees. Tehti
kapsa- ja porgandipirukat, biskviitkooki („munakooki“, öeldi meil), köömnekukleid, õunaja rabarbriplaadisaia, kohupiimakorpi - ja kes
neid kõiki asju mäletab./-/ Minu lemmikuks sai
maast-madalast kapsapirukas ja seda tänini.”
Armastatud kirjaniku lemmikpiruka küpsetasid
Muuga naised nii maitsvalt, et Mihkel Muti vanaema (oli see ikka vanaema või hoopis ema?)
kapsapiruka valis publik kõige maitsvamaks kirjanduslikuks toiduks.
Kirjanduslike roogade konkursil osutus menukaks veel Roela Kodukandi kohviku kukeseenekukkel ja Venevere Näkikohviku näkirull (leib
heeringa ja kiluga).
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Mälumängus on jõudnud vastamiskord Virumaa kirjandusauhinna žürii kätte. Riina Rohtung täringut
viskamas. Peep Saluvee foto

Stiilseimaks kohvikuks valis publik Veneve- mataadiga sõlmitud vettpidav ilusa ilma leping,
re haridus- ja kultuuriseltsi Näki-kohviku, kus siis võis päeva kordaläinuks lugeda.
pakuti näkirulle koos näkiteemalise raamatu- Ütle, mida me peame tegema, ja saab tehtud!
valikuga, nt Herman Sergo “Näkimadalad”, Enn Suur tänu kõikidele suure vaeva nägijatele,
kellest mitmed tulid appi oma vabast ja puhkuVetemaa “Näkiliste välimääraja” jt.
seajast. Te olete superrahvas! Suur-suur aitäh,
Muuga maanaistele eesotsas Ilma Lausveega ja
Leiva kõrvale tsirkust kah!
Kirjanike ja kohvikute kõrval võis publik nau- Muuga koolile - Urve Vahulale ja Agnes Maatida Pajusti ja Roela näitetruppide harrastusnäit- sillale jt! Muuga raamatukogule - Maarika Lauslejate Jaan Lõõniku ja Armin Dunkeli esituses veele, Venevere külaseltsile, Laekvere haldusjuraamatuist vahvaid lugusid toitudest ja söömi- hile Andrus Lällile, bussijuhtidele, esinejatele,
sest. Kel tahtmist, võis teha ekskursi mõisas giid külaseltsidele, kohalikele tootjatele, raamatukoAgnes Maasillaga. Triin Hiielaid maalis soovija- gudele, pildistajatele-filmijatele, toetajatele-käehoidjatele. Kinkekotti esinejatele aitasid täita
tele päevakohaseid näomaalinguid.
Kui siia lisada veel mõnusad muusikalised Artiston OÜ, Delikatess Food OÜ, Jaani PM OÜ,
vahepalad Muuga kapellilt, hoogsad viisid an- Merike Leichter, Ain Aru! Aitah teile! Korraldasamblilt Viru-Nigula Mehed, ainukordse hää- jate soojad tänusõnad kuuluvad ka heale publilega Andrus Albrechtilt ja augustiõhtusesse kule, kes tuli, oli ja nautis! Ära tegime!
mõisasaali imehästi sobinud Tumeromantika
Hilje Pakkanen
kontserdiõhtu Roma Amoriga Itaaliast ning il-

Vinni valla raamatukogude lugejad ja raamatukoguhoidjad käisid
Setomaad avastamas
Mida jõuab ühepäevasel reisil kahe ja poole
sõidutunni kaugusele jäävas omaette kuningriigis vaadata? Kui hoolega ajastada, siis nii
mõndagi!
Alustasime Värskas asuvast Seto Talumuuseumist, mis kujutab endast originaalhoonetega ehtsat seto kindlustalu. Setod, kelle maa
on läbi aastatuhande asunud „kahe ilma veere
peal“ ehk siis ida ja lääne kultuuriruumi kokkupuutekohal, on seetõttu olnud ajast aega ka
sõdade tallermaal. Setod on näinud paljusid
kuningaid oma silmaga, ent kunagi pole nad
olnud pärisorjad! Petseri klooster rentis neile hinge sees hoidmiseks maad, ent andis ka
vene õigeusu, mis siinkandis on vägagi omaks
võetud. Ometi on siinne keel eesti keele võro
murde seto murrak. Lõunasöök toredate setopäraste toidunimedega - suuliim, maara piirak,
savvutatud liha, küümnetsäi jt - kadus teelistel
hea isuga kiiresti kõhtu. Menüü Seto kuulsas
tsäimajas tasub proovimist! Lihtne ja ökoloogiliselt puhas toit!
Edasi suundusime lõbusõidulaeva Maaraga
Värska lahele Pihkva järve avastama. Kapten
rääkis meile huvitavaid lugusid selle kandi eesti ja üle vee kulgeva Venemaa piiri taha jäävatest vene küladest, kaldaäärse roostiku taustal
poseerisid uhkelt hõbehaigrud ja kormoranid.
Edasi võttis buss suuna Kolossova külla, kus
järgmisel aastal toimuvatel kuningriigipäevdel
valitakse uus Setomaa kuningas. Enne kohalejõudmist läbisime ühe sealse kandi suurima
tõmbenumbri. Nimelt kiilub Venemaa territoorium kilomeetri ulatuses saapakujulisena

Eestimaa sisse. Sealt ainsat läbi viivat kruussakattega maanteed on lubatud läbida ainult sõidukiga või ka jalgratta ja hobusega. Kuid kohe,
kui peaksite peatuma, on piirivalvurid platsis ja
järgneb kõva trahv. Tõene linnalegend räägib,
et see „saabas“ olevat tekkinud ühe vene ametimehe jonni täis ämma tõttu, kes soovis just
nimelt oma majaga Venemaa poolele jääda. Setod ise nimetavd piiri rangelt kontrolljooneks,
sest nende pealinn Petseri ja kolmveerand
imekauni loodusega kuningriigist jäi ju ajaloo
keerdkäikude tõttu Eesti piiri taha. See on neile
valus teema: teisel pool piiri asuvad ju ka arvukad omaste hauad…
Külastasime Vahtramäe talu, kus endine
ülemsootska Silver Hüdsi seepi keedab ja müütab. Kui ta 2010. aastal seebikeetmist alustas ja
seebipoe avas, naerdi ta välja: kes sul mees tuleb ometi sellisesse kolkasse mööda kruusateid
seepi ostma? Kuid tema äri õitseb praegugi.
Ludinal kadusid uudistajate kotti suurepärased kingitused: ökoloogiliselt puhtad, paljudest parimatest looduslikest ainetest koosnevad seebid, varustatuna kelmikate pakendite
ja vallatute nimedega: “Petseri paaba luxsiip“,
„Rahapesu seep“ (ideefix fooliumist pakendi
jaoks saadud ilmselt vihjena kunagiselt peaministrilt!).
Samas lähedal võis igaüks ära käia setode
jumala Peko mäel, ühel Eesti tugevaima energeetilise aura ja väega kohas. Siit olevat jumal
võtnud kaasa need hinged, kes pääsesid taevasse. Oi kui palju annetusi oli Pekot kujutavale
puukujule toodud, alates rahast ja lõpetades

viinapudeliga. Ülemsootskad on ausalt tunnistanud, et käivad aeg-ajalt mäel Pekolt nõu
küsimas.
Pika päeva lõpetuseks külastasime kuulsaid
Piusa koopaid.
Obinitsa küla imekauni järve kaldal Seto lauluema kuju juures tegime reisiseltskonnast mälestuseks kena suvelõpupildi.
Seto leelo on aastast 2009 kantud UNESCO
kultuuripärandi nimekirja. Tõdesime ühiselt,
et Setomaa on meie multikultistunud Eestimaal nagu väike omanäoline oaas. Neil on oma
keel, oma väga tugevad ja vanad austust äratavad traditsioonid, oma hümn, usk ja tõekspi-

damised. “Ull võid sa olla, aga kavval piat olõma!“ - nii kõlab setode rahvatarkus.
Just äsja ilmus Annela Laaneotsa „Minu Setomaa“, kust leiab palju toredaid emotsioone
lisaks reisil räägitule ja kogetule.
Suvetegemised ja -tööd tõmbuvad koomale.
Ehk on jälle rohkem aega raamatute jaoks neil,
kes veel loevad. Ilusat uut lugemisaastat!
Reisikava kokkupanija ja giid
Ülle Rajamart,
Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja
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Tervitusi iidse tammiku servalt!
Suvi on läbi, liigume suure hooga vastu
uuele hooajale ja klubi kuuekümnendale
aastapäevale.
17. augustil läksime õitsile. Mis asi on
õitsilkäimine? Meie pärimuskultuuris oli
õitsilkäimine hobuste ja veohärgade öine
karjatamine küla ühiskarjamaal. Õitsil käisid vallalised poisid ja tüdrukud, tehti tuld,
räägiti jutte, lauldi ja tehti muusikat. Sellel
ööl olid ka meie tammikus hobused, tehti
lõket, kuulati muusikat ja lauldi. Külas olid
eesti kuulsaim jutuvestja Piret Päär, torupillimängija Cätlyn Mägi ja muusik Küllike
Pajula koos Karlaga.
7. septembril tuulutasime rahvariideid.
Juba teist aastat järjest kogunes väga tore
kamp inimesi klubisse, et pidada vanavanematele pühendatud piknikku, tantsida
rahvuslikke tantse ja muuhulgas tuulutada
ka rahvariideid. Seekord olid meil külas
ilusad ja kaunid neidised Pärnumaalt tantsurühm VIRTIN. Tantsuga pakkusid
silmailu seekord Virtini ja Tantsutriinu
kenad naised. Muusikat tegi Küllike Pajula
koos oma Karlaga. Tuulutamine ei saa kunagi olla ilma rahvariietest rääkimata. See
kord rääkisid rahvariietest Evelin ja Anti
Poolamets.

Pajusti Tantsutriinud rahvariideid tuulutamas.
Peep Salvee foto

Oktoobri lõpuni on klubis avatud Ülo Johannes Sarapuu maalide näitus. Näitus on
avatud klubi ürituste ajal või kokkuleppel
klubi juhatajaga.
Oktoobrist alustavad tööd 11 ringi. Koos
hakkavad käima tantsurühmad „Tantsutriinud“, „Faziyah“, „Kekutised“, line-tantsijad, kapell Reilender, Pajusti huumorija satiiritrupp. Proovile hakkavad ennast
panema Pajusti tantsuteater Virve Kurbeli
(EMTA) ja Ene Saaberi juhendamisel ning
zumba harrastajad.
Ole klubi tegevustega kursis Kultuurikava.ee ja Pajusti klubi FB abil.
Kohtumiseni klubis!

Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Roela koolipere alustas kooliaastat
uuenenud aulas
Avaaktusele tõtanud koolipere võis avarasse aulasse astuda lihvitud-lakitud põrandal, et seejärel
istet võtta uutel toolidel. Aula sai ka uue trepi,
kustkaudu saab nüüd mugavalt õuest otse aulasse, ning uued uksed.
Remonti tehti Roela koolimajas mujalgi. Jätkati fassaadide soojustamist - sel aastal soojustati
aula välisseinad ja sokkel, vahetati välja vihmaveetorustik. Tööd teostas OÜ Restaure. Tehti
algust kooli küttesüsteemi tänapäevastamisega paigaldati seni puudunud soojussõlm. Töö teostas Roela Soojus, alltöövõtjana kasutati OÜ-d
Verx.

Ulvi klubi sügishooaeg algas
juba septembris
Kuum ja suurepärane suvepuhkus on
nüüd selleks aastaks läbi. Septembrist
alustas uut hooaega ka Ulvi klubi. Hea
on tõdeda, et Ulvis käivad koos tublid ja
teotahtelised inimesed. Meil on, mille üle
rõõmustada, sest proovidest ja treeningutest naljalt keegi ei puudu. Tullakse kohale
ning tehakse proovi, räägitakse muredest
ja rõõmudest, käiakse esinemas. Igati on
tunda, et astutakse ühte jalga. Kuigi pidusid toimub harva, siis need pole ka kusagile kadunud, küllap tähistame edaspidigi
mitmesuguseid tähtpäevi.
Uuest kultuurihooajast hakkavad klubis
koos käima juba oma headuses tuntuks
saanud ringid. Uusi liikmeid oodatakse nii
ringidesse kui ka spordirühmadesse. Ole
julge ja liitu meie sõbraliku perega.
Andmaks reipust uude nädalasse, toimuvad esmaspäeviti Tea juhendamisel eakate
võimlemistunnid. Teisipäeviti koguneb
saali seltskond naisi, kellel kaasas hantlid
ja võimlemismatid, et osaleda lihastreeningul, mida juhendab alati särasilmne
Maily. Kolmapäeviti kogunevad lõuna ajal
majja kõige väärikamad laulumemmed,
kelle elutahe ja -energia teeb nooremadki
kadedaks, sest terve maja rõkkab nende
laulust. Peale laulmise on eakatel oluline
ka omavahel suhelda - räägitakse juttu ja
rüübatakse teed. Eakaid lauluhuvilisi juhendavad Miia ja Leela. Kolmapäeva õhtuti aga harjutab saalis Ulvi klubi parim
naisrahvatantsurühm Metsalilled ja nende
juhendajaks on Sirje Rebane. Neljapäeviti
on naiste hulgas saanud väga populaarseks
zumbatantsutreening, mida veab rõõmsameelne Gerly. Reede hommikuti teevad

juhendaja Marika Mäekivi käe all tantsuproovi seeniortantsijad. Pühapäeviti aga
lõõgastutakse raskest nädalast Triinu ettenäidatud joogaasendites.
Iga kalendrikuu esimesel neljapäeval jätkuvad Rägavere eakate väljasõidud Vinni
spordikompleksi ujuma ja saunatama.
Ujumine on eakate seas väga oodatud ja
nõutud, nii et bussis jääb tihti kohti puudugi. Kes regristreerimisel ees, see bussis
sees. Iga kuu teisel neljapäeval saavad jätkuvalt kokku Põlula-Miila Maanaisteseltsi
tegusad naised. Oktoobrikuust alustab ka
Kinoklubi uuemate filmide näitamist.
Kindlasti lisandub hooaja jooksul veel
palju huvitavat.
Ja kõige tähtsam! Kui sul on mõni hea
idee või mõte, et pakkuda huvitavaid esinemisi või soovid algatada mõnda uut ja
huvitavat ringi, siis tule ja räägi julgelt.
Alati leidub lahendusi ja võimaluse korral
viimegi algatuse ellu.
Oktoobris avame klubis uuesti taaskasutuse toa (sissepääs raamatukogupoolsest
küljest), mida on väga palju meie käest
küsitud. Sinna saad tasuta ära tuua endale
mittevajalikke riideid, jalanõusid, mänguasju ning töötavat kodutehnikat. Oodatud
on korralikud esemed, sest igale asjale
leidub omanik. Sellekohast lisainfot jälgi
Ulvi klubi kodulehelt ja Facebookist.
Alati võib infot küsida telefoni või e-maili teel või astu ise klubist läbi: tel 5551
0735, e-post: ulvi.klubi@vinnivald.ee
Seniks aga olge rõõmsad ja hoitud ning
kohtume Ulvi klubis!
Teele Kallip

Valla koolid alustasid kooliaastat ühise
spordipäevaga
Valla koolid alustasid kooliaastat
ühiselt sportides Vinni staadionil.
Pisemad, 2.-5. klass, võistlesid 5.
septembril 60m jooksus, kaugushüpes, palliviskes ja 400m jooksus;
suuremad, 6.-9. klass, 12. septembril
100m jooksus, kaugushüppes, palliviskes/kuulitõukes ja 400m jooksus.
Kõikide õnneks soosis ladusat korraldust ilm - algklassiõpilaste põski
paitas mahe septembripäike, vanemate klasside õpilased said paar vihmapiiska ka krae vahele, kuid keda
see segas!
Võistlemisele kohaselt algas päev
soojendusharjutustega. Ja siis läks
võistlemiseks. Esikolmikusse tulnuid autasustati medali ja maiustusega.
Enne spordipäeva avas sportima
tulnud rahvas koolimaja ees nimelise pingi Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kauaaegsele kehalise kavatuse õpetajale Tiit Transtokile, kes
on andnud 28 aasta jooksul suure
panuse laste kehalise võimekuse arendamisse kehalise kasvatuse
tundides ja spordiringides. Õpetaja
Tiit Transtok on osalenud õpilastega
Lääne-Virumaa ja ka üle-eestilistel

Tiit Trantsoki nimelisel pingil on koos õpetajaga (keskel) istet võtnud Kaspar
Laul, VPG direktor Henry Kallaste, seisavad Uno Muruvee ja vallavanem
Rauno Võrno. Hilje Pakkaneni foto

võistlustel, kus tema kasvandikud
on saavutanud väga häid tulemusi.
Ta on korraldanud koolis spordiviktoriine ja organiseerinud matku
ning orienteerumisvõistlusi. Ta on
juhendanud ka lapsevanemate, vilistlaste ja õpetajate sporditreeninguid. Tiit Transtok tänas märkajaid
ja kutsus õpilasi pingil istet võtma,
ennekõike aga peagi alanud spordipäeval oma sitkust ja sportlikku sisu
näitama.
Spordipäevadel osales üle valla 450

last, õpetajat, kohtunikku.
VPG söökla pakkus osalejatele
maitsvat toitu. Kes soovis, sai tutvuda valla suurima kooliga.
Suur tänu kõigile kehalise kasvatuse õpetajatele ja kohtunikele spordipäevade korraldamise eest.
Aktiivset liikumist uuel kooliaastal
ja kohtumiseni ka edaspidi Vinni
staadionil!

Uno Muruvee,
noorsoo- ja spordinõunik

Sammhaaval kogukonna arenguks

Kadilas on suve jooksul alguse saanud mitmeid toredaid ettevõtmisi.
Kinosõbrad võivad rõõmustada enam ei pea valgel ajal pelgama, et
ekraanilt näidatavat ei näe. Kohaliku
Omaalgatuse Programmi ja vallavalitsuse toel on nii väikse kui ka suure
saali akende ees pimendavad rulood.
Uueneb veidi ka esitlustehnika. Ootame sügisest kõiki kinno!
Septembris jätkuvad ASHA-jooga
trennid, kuhu on kõik huvilised väga
oodatud. Tulge tutvuge ja ehk saab
just sellest liikumisest teile sobilik.
Trennid hakkavad toimuma kord
nädalas. Täpsem info telefonil 526
1517.
Kadila noortetuba sai edukal „Nopi
üles“ projektikonkursil osalemise
tulemusena uue teleri, lauamänge ja
kott-toolid. Projekti rahastati HTM-i
ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“.
Projekti tegevuste avaüritusel 11.
juulil tutvus paarkümmend huvilist
ajalootubades leiduvaga ja võistles
hiljem sel teemal viktoriinis. Mängiti näitemängu, milles tegid kaasa
ka noortetoa noored. Päeva lõpetas
ühine huumorisaate vaatamine. Osavõtjad tänasid noori sisuka õhtu eest.

Projekti eestvedajad on kolm aktiivset noort: Melissa Birgitta Karjus,
Eliisabet Preismann ja Laura-Liisa
Laskja.

Kollektiivid on alustanud uut hooaega, lehe ilmumise ajaks oleme käinud Sibulateel, pidanud lilletalgud
ja pikniku.
Oktoobrikuu 5. päeva pühendame eakate päevale, muusikapäevale
ja õpetajate päevale, sest kõike võib
nimetada „Päev täis loomingut“ –
saame teada uue kõnnitee valmimise loo, tantsime ja lööme laulu lahti
uuenenud terrassil, avame Arvo Iho
fotonäituse „Peipsiäärsete vanausuliste kultuur“ (autor isiklikult kohal!) ja vaatame filmi „Karusmari“.
Päeva algus kell 14. Pakume kohvi.
Kellel soovi, võib kohvi kõrvale kaasa võtta ka oma suupisted. Piletit ei

küsi, küll oleme tänulikud lahkete
annetuste eest, mis igati selle sisuka
päeva korraldusele kaasa aitab. Jälgige ka erireklaame!
12. oktoobril osaleb meie näitering Harjumaal Kiili rahvamajas
vabariiklikul lühilavastuste festivalil
„Loomelend“, mis on pühendatud
Janno Puusepa loomingule.
23. oktoobril tuleb meile aga taas
külla Väike-Maarja Seltsimaja näitering, seekord A. Vampilovi näidendiga „Provintsianekdoodid“.
Ja 26. oktoobril lõbutseme siis
täiega hooaja avaõhtul! Väga head
tantsumuusikat pakub DUO PIRET@VAHUR. Silmailu ja võrratu

igaühel juhtunud ja koos on neid lõbus meenutada. Alati ootab kaetud
kohvilaud, kuhu igaüks midagi kaasa
toob. Ja juttu jätkub kauemaks!
Ootame ikka ja alati meiega ühiKadila kooli vilistlased said kokku
nema, meie kohtumised on iga kuu
24. augustil kogunesid Kadila vanas- esimesel neljapäeval kell 15.
se koolimajja vilistlased – need, kes
selle kooli lõpetanud oma 70 aastat Seltsimajal on käimas 90. juubeli
aasta
tagasi.
Imetlusväärne oli see, et üsna eaka- Aastapäeva tähistame 26. oktoobril
test tuli nii mõnigi kohale liinibussi- kell 13. Päevase piduliku osa lõpetab
ga, mitme ümberistumisega. Tulid, et kell 15 Andreas Lend tšellol ja Allan
kohtuda, vaadata veelkord vana koo- Jakobi akordionil. Tantsu ja tralli
limaja, näha üksteist, kuulda neist, saab kella seitsmest peoõhtul. Päevakeda polnud kohal... Väike seltskond se ja õhtuse programmi vahepeal on
sõitis isegi bussiga peatusevahe edasi võimalik ka seltsimajas aega veeta,
Veadlasse, et sealse kunagise kooli- puhveti pakutavat maitsta.
maja ees oleva mälestuskivi juures Kui teil tuleb kuulutust lugedes
ära käia ja seejärel kõndisid jalgsi Ka- pähe mõni sündmus või huvitav fakt
dilasse. Käisime koos ajalootubades, seltsimaja kohta, mida oleks patt
istusime kohvilauas. Lahkudes lepiti mitte jagada suuremale seltskonnakohtuda aasta pärast samas kohas, le, siis palun võtke meiega ühendust
kui on tervist, jaksu ja... elu.
septembrikuu jooksul. Ootame nii
Septembri esimesel neljapäeval pildi- kui tekstimaterjali. Meile võib
kohtus seltskond „Lustakad noored“ saata ka teie oma filmitud tervituse.
Kadila raamatukogus, et tähistada Helistada saab Kailile telefonil 5397
esimest aastat igakuisest kooskäimi- 4443, kirjutised on oodatud aadresse algusest. Oleme meenutanud ja sile: kailikorgesaar@gmail.com või
kirja pannud siinse kandi elu, ini- FB-s Kadila Seltsimaja sõnumitesse.
mesi ja juhtumisi. Meie kohtumised Tulge meile külla!
Kaili Kõrgesaar,
on lõbusad, nagu meie seltskonna
Milvi Tubli
nimestki võib arvata! Eks elu jooksul ju ka igasuguseid naljakaid seiku

Oktoober tuleb taas huvitav

vaatemängu toob publikuni aga latindance showtrupp „Panter“. Ürituse algus kell 19. Laudu võite kohe
hakata broneerima, ikka 527 3878 ja
5193 5250, Roela rahvamaja FB-s.
Pilet ikka vaid 5 eurot.
Ja nagu öeldud, kollektiivid tegutsevad täie hooga, sestap ei ole ükski
nädalapäev või õhtu vaikne – keegi
ikka askeldab.
Soovingi meie tublidele ja aktiivsetele energiat ja tegutsemislusti!
Meie üritustele ootame aga ikka
palju rõõmsameelset publikut!
Kõigile ilusat värvilist sügist!
Tarmo Alavere,
Roela rahvamaja juhataja
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Venevere alustab sügishooaega
mälumänguga
Peagi on käes 8. oktoober, mil toimub Venevere mälumängu 11. hooaja avamäng.
Nagu eelnevatel aastatelgi, toimub ka tänavu mäng iga kuu teisel teisipäeval algusega kell 19. Mälumängule on oodatud nii
vanad kui ka uued võistkonnad. Kellel on
huvi, see paneb kolmese pundi kokku ja

tuleb Venevere seltsimajja. Mõtle võistkonnale ka tore nimi!
Parema korralduse tagamiseks ole hea,
palun anna oma võistkonna tulekust eelnevalt teada Eerikule tel 511 3595 või
Kaarlile tel 5343 5909.

Vinni vald alustas ohtlike puude
langetamist
Vinni vald alustas augustis ohtlike puude
langetamist mitmes piirkonnas. Haigeid ja
ka vanadusest inetuks muutunud puid on
langetatud Vinni, Pajusti ja Viru-Jaagupi
piirkonnas ning Tudu ja Viru-Jaagupi kalmistul. Ka vallamaja esisel alal on lange-

tatud mitu haigestunud saksa kuuske, osa
neist ka ohtlikus kurvis kergliiklustee ja
tänava ristmikul.
Vallavalitsus plaanib istutada asemele
vähemalt samapalju uusi puid.
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Eesti Karud olid tiitlivõistlustel edukad
24. augustil Rakvere Spordihallis toimunud Eesti
sumomeistrivõistlustel U14, U16 ja U18 vanuse
klassis saavutas SK Eesti Karud klubide arvestuses
esikoha.
Parima tehnika tiitliga pärjati Martin Ottokari (Eesti
Karud) ja Mariette Liigend (MK Juhan).
Eesti Karude võistlejate tublid tulemused:
U14 T: 3. Kertu-Liisa Tammre (-35 kg), 1. Agnes
Tammre (-50 kg), 2. Milaana Pilve (-55 kg), 1. Kärolin Tammre (-60 kg), 3. Deneriin Laur (+65 kg). P: 2.
Karlos Verbitski (-35 kg), 3. Tauri Põllu (-35 kg), 1.
Karmo Kohandi (-40 kg), 1. Tambet Põllu (-50 kg),
2. Roger Issajev (-65 kg), 3. Ergo Pähelbu (-65 kg), 3.
Aleks Nester (-65 kg), 5. Ekke Lep (-65 kg), 1. Marten Demjanov (-70 kg).
U16 T: 1. Agnes Tammre (-50 kg), 2. Milaana Pilve (-55 kg), 5. ja abs. 5. Kärolin Tammre (-60 kg), 3.
Medris Kivi (+70 kg), 5. Deneriin Laur (+70 kg). P:
5. Roger Issajev (-65 kg), 7. Ergo Pähelbu (-65 kg), 7.
ja abs. 5. Martin Lepp (-65 kg), 1. ja abs. 2. Martin
Ottokar (-75 kg), 5. Marten Demjanov (-75 kg), 1. ja
abs. 1. Romel Seemann (-85 kg).
U18 T: 2. Agnes Tammre (-50 kg), 2. Milaana Pilve
(-55 kg), 2. Kärolin Tammre (-60 kg), 2. Medris Kivi
(-75 kg), 3. Deneriin Laur (+75 kg). P: 3. ja abs 3.
Martin Ottokar (-70 kg), 7. Martin Lepp (-70 kg), 1.
ja abs. 3. Anvar Sild (-80 kg), 1. ja abs. 2. Romel Seemann (-90 kg).

Karmo Kohandi koos treener Meelis Höövelsoni ja ESL-i
presidendi Andres Jaadlaga. Foto: erakogu

Roela treeninggrupist lähevad Eestit Euroopa
meistrivõistlustele Ungarisse esindama Karmo Kohandi, Ergo Pähelbu, Marten Demjanov ja Martin
Lepp.
Roela treeninggrupp ootab uusi sumohuvilisi!
Treeningud toimuvad Roela kooli võimlas E, K, R
kell 17-19. Meelis Höövelson tel 5850 3410.

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu
Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12
alljärgnevatel kuupäevadel: 2., 16. ja 30. oktoobril, 13. ja 27. novembril
ning 11. detsembril.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raie, erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamist toetab riik. Kuni kolme tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (v.a transpordikulud, 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 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!

Augustikuus:

Oktoobrikuus:

95 Helena Golubeva
91 Erika Rästas
89 Elviine Ruben
89 Irja Vaarmets
88 Alma Kivisep
88 Hillar Tõnne
88 Hannela Mosin
87 Marta Andre
86 Karl Ruben
86 Elma Allikas
86 Arvi Mooses
85 Geeni-Velanda Kitshard
85 Silvia Kikka
85 Helga Laimets
84 Aino Välba
83 Niina Aleksejeva
83 Heinur Paalimäe
83 Aare Loog
82 Valve Noormägi
82 Linda Koplik
82 Elgi Noorlind
82 Ülo Liivak
82 Aleksander Jazõkov
81 Helma Aru
81 Maie Kongi
81 Elve Kaasik
80 Liivi Mustasaar
80 Vilve Erm
80 Vaike Tatrik
80 Ilda Pärnaste
80 August Petai
80 Eve Kivirand
80 Kreet Dõnne
80 Aliise Vahtramäe
75 Liia Pall
75 Virve Aertis
75 Ilse Allemann
75 Evi Altvälja
75 Heiki Kaasik
75 Rein Kalmet
70 Endel Järv
70 Helgar Murumets
70 Riina Pikat
70 Aime Kütt
70 Lembit Talli
70 Lilia Visnap

100 Leida Maurus
96 Rosalie Saar
95 Karl Mändmets
94 Evi Tannberk
93 Rosilda Viira
92 Vilma Adama
91 Helmi Reks
90 Matti Merede
90 Anete Laaspere
90 Heiner-Markvart Moor
89 Leo Minin
89 Heli Oksanen
88 Paavo Laigo
88 Milvi Pehk
87 Vilma-Laine Värv
87 Elda Pihlak
85 Maie Klammer
84 Laine Rannamägi
84 Helju Arm
84 Laine Kurves
84 Ilme Dõnne
84 Leonora Perand
83 Anna Tolbuzova
82 Linda Lünekund
82 Enno Roost
82 Arvi Järvis
82 Raisa Poida
82 Meedi Toming
82 Linda-Rosalie Koulen
82 Väino Kereme
81 Eerik-Ülo Niin
81 Elvi Leemets
81 Hilje Liivak
81 Aime Trumm
80 Heiti Altosaar
80 Aino Arder
80 Ülo Sarjas
80 Aino Tamm
80 Milvi Kukk
80 Eevi Koppel
75 Harri Normak
75 Asta Maasikas
75 Miia Rämmar
75 Vaike Sursu
75 Neeme Mikenberg
70 Vilma Tatkam
70 Reine Mäekivi
70 Enn Soon
70 Galina Vassiljeva
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
infolehes, palun andke sellest
teada vallavalitsusse tel. 325 8665
või 325 8650.

Veaparandus. Toimetuse süül jäid kahjuks välja augustikuu sünnipäevaõnnitlused, need avaldame hilinemisega
septembrikuu lehenumbris. Õnnesoovid on sellest hoolimata siirad ja südamlikud!

SÜNDMUSTE KALENDER
K, 9. oktoobril kell 11 MTÜ Virumaa Ettevõtlikud Naised (VEN) korraldatav ettevõtluskonverents „Raamist välja“ Ulvi klubis, kuhu on
oodatud ettevõtlushuvilised lähemalt ja kaugemalt, igas eas ja soost olenemata!
N, 10. oktoobril kell 9 Põlula-Miila Maanaisteseltsi kokkusaamine
MIILA SELTSIMAJAS:
P, 29. septembril kell 14 pärandkultuuripäev “Mihklipäevaks nann Ulvi klubis. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
koopa ja naine tuppa!”, kus kultuuriloolane ja folklorist Marju Kõivupuu L, 26. oktoobril kell 17 Albu rahvateatri etendus “Võõras mees matutvustab sügisesi tähtpäevi, rahvalikke seltskonnamänge ja huvitavat eesti jas” Ulvi klubis. Pilet 5 eurot. Info: Teele Kallip, tel 55510735.
keelt. Tasuta, oodatud on kõik. Projekti toetab KOP.
VENEVERES:
T, 8. oktoobril kell 18 Venevere mälumängusraja avamäng Venevere
PAJUSTIS:
seltsimajas. Võistlevad 3-liikmelised võisktonnad. Info ja eelregistreerimine
T, 15. oktoobril kell 14 seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine
Eerik Lumiste, tel 511 3595 või Kaarel Šestakov, tel 5343 5909.
Pajusti klubis.
L, 26. oktoobril kell 13 lauluklubi “Külast külla” Pajusti klubis.
VIRU-JAAGUPIS:
Pääse 3 eurot. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
T, 8. oktoobril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu end.
Viru-Jaagupi koolimajas. Sünnipäevade tähistamine. Mängib kapell ReiROELAS:
P, 22. septembril 12 Roela Rahvamaja ja MTÜ Roela Kodukant lilleis- lender. Info Anu Soon, tel 5373 3603.
tutamistalgud koos sügispiknikuga virgestusalal.
(EV 100 puude istutamise platsil). Info Tarmo Alavere, tel 527 3878, Tiina VINNIS:
27. – 29. septembrini BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordiAlavere, tel 513 0553.
L, 5. oktoobril kell 14 Roela Rahvamajas eakate, muusika- ja õpeta- kompleksis. Ergo Prave, tel 5340 3581.
jate päevale pühendatud „Päev täis loomingut“, kus tantsu ja lauluga P, 29. septembril kell 12 Vinni-Pajusti rattasõit 3-15a lastele ja nooravatakse rahvamaja uuenenud kõnnitee ja terrass. Seejärel avatakse väikeses tele Vinni perekodu ja kooli vahelisel alal. Registreerimine enne võistsaalis Roelast pärit filmi- ja fotomehe Arvo Iho fotonäitus „Peipsiäärsete va- luste algust kl 10-12, stardimaks: 3-7a tasuta, 8-15a 2 eurot.
nausuliste kultuur“ ning vaadatakse koos tema 2007. aastal valminud män- Info Uno Muruvee, tel 527 3874.
gufilmi „Karusmari“. Autor Arvo Iho on isiklikult kohal näituse ja filmi loomise T, 1. oktoobril kell 12 Vinni päevakeskuse 10. aastapäeva pidu. Olete
lugu tutvustamas. Rahvamaja pakub kohvi, kel soovi, võib kohvikõrvase ise oodatud väikesele koosviibimisele. Info Eve Kukor, tel 325 7300.
11. - 13. oktoobrini BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordikompkaasa võtta. Info tel 527 3878.
L, 12. oktoobril esineb Roela näitering Kartoffel Janno Puusepa loo- leksis. Ergo Prave, tel 5340 3581
mingule pühendatud vabariiklikul lühilavastuste festivalil „Loome- 18. – 20. oktoobrnil BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordikompleksis. Ergo Prave, tel 5340 3581.
lend“ Kiili rahvamajas Harjumaal.
K, 23. oktoobril kell 19 Roela rahvamajas Väike-Maarja seltsimaja 25.- 27. oktoobrini iluvõimlemisvõistlused Bogdanova’s Tournament 2019 Vinni spordikompleksis. Ergo Prave, tel 5340 3581.
näiteringilt A. Vampilovi näidend „Provintsianekdoodid“.
E, 28. oktoobril kell 19 päevakeskus Rakvere Teatris etendusel „Onu
Pilet 3 eurot.
L, 26. oktoobril kell 19 Roela rahvamajas hooaja avaõhtu, kus väga Vanja“. Info Eve Kukor, tel 325 7300.
head tantsumuusikat pakub Duo Piret@Vahur. Silmailu ja võrratu vaatemängu toob publikuni latindance showtrupp Panter.
Laudade broneerimine tel 527 3878 ja 5193 5250, Roela rahvamaja FB-s. Haridusüritused
Pilet 5 euot.
25. septembril kell 9.30 Roela lasteaialapsed külas Rahkla jaanalinnutalus.
1. oktoobril muusikapäev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
ULVIS:
7.-11. oktoobrini leivanädal Kulina lasteaias.
T, 1. oktoobril kell 12 eakate päeva tähistamine kohvilauaga Ulvi 7. oktoobril kell 13.00 valla õpetajate päev Pajusti klubis.
klubis ja endise Rägavere vallavanema Rein Sinitamme pingi ava- 9. oktoobril rühmade ja klasside pildistamine Roela koolis.
mine Ulvis. Esinevad Ulvi lasteaia laululapsed, muusikalist meeleolu loob 15. oktoobril kätepesupäev „Terves kehas terve vaim“ Kulina lasteaias.
Ervin Lemberg. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
16. oktoobril kell 12 Onu Ervini nukuteatri etendus „Olafi suur seiklus“ Roela
N, 3. oktoobril kell 11.30 eakate ühine väljasõit Vinni ujulasse.
kooli aulas. Pilet 3 eurot.
Eelregistreerimine bussile tel: 5551 0735.
KADILAS:
L, 26. oktoobril Kadila seltsimaja 90. aastapäeva tähistamine.
Info Kaili Kõrgesaar, tel 5397 4443.

Vinni lasteaed Tõruke tähistab oma 40. juubelit
11. oktoobril.
Lahtised uksed alates kella 15-st.
Pidulik aktus kell 16.
Kohtumiseni lasteaias!
Vinni Tõrukese pere

Sündinud lapsed!
Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!
Tanel Kangur - 26. juulil
Robin Klein - 2. augustil
Anita-Marie Kreisberg - 4. augustil
Ricardo Arnover - 12. augustil
Klara Pentjärv - 21. augustil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Urmas Pikker 		
Juta Tars 			
Virve Talalaev 		
Karl Baumann 		
Villu Raudsepp		
Eha Kabanov 		
Janek Sepp		
Anu Kasler		
Arvo Vares		
Helge Jürgenson		
Valve Preemel		

23.09.1959 - 01.08.2019
27.07.1924 - 02.08.2019
19.01.1936 - 04.08.2019
16.01.1941 - 09.08.2019
24.01.1963 - 16.08.2019
09.10.1934 - 19.08.2019
24.02.1978 - 25.08.2019
27.07.1963 - 31.08.2019
18.05.1956 - 03.09.2019
23.09.1938 - 05.09.2019
17.04.1937 - 05.09.2019

Sügav kaastunne omastele.

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!
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