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Vallavolikogu 26. septembri istungilt
Kümnes Vinni Vallavolikogu istung toimus
spordikompleksis. Selle juhataja Ergo Prave
andis ülevaate 833 143 eurot maksvatest renoveerimistöödest. Tutvuti ventilatsiooniruumi, uue võimlemissaali ja Baruto nime
kandva võitluskunstide saaliga.
Vinni valla noortevolikogu asutamine,
valimise kord ja tegutsemise alused. Volikogu võttis vastu määruse „Vinni valla
noortevolikogu asutamine, valimise kord ja

tegutsemise alused“.
Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja
-valitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja
huvidest. Noortevolikogu töövormiks on
koosolekud, mis toimuvad reeglina kord
kuus, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Noortevolikogul on 17 liiget, kes vali
takse kaheks aastaks. Noortevolikogu vali

Vallavanema veerg

mise õigus on noorel, kelle elu-, töö- või
õpikoht on Vinni vald ja kes on valimiste
toimumise hetkel 13-26 aastane.
Loa andmine vallavara võõrandamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa
võõrandada enampakkumise korras, alghinnaga 200 eurot, Vinni vallale kuuluv
Võilille kinnistu Viru-Kabala külas.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

1. novembril toimuvad noortevolikogu valimised

Vinni valla noortevolikogusse valitakse
kuni 17 liiget. Sellesse võivad kuuluda
Vinni vallas elavad, õppivad või töötavad 13-26 aastased noored.
Noortevolikogu valimised toimuvad
1. novembril järgmistes kohtades ja kellaaegadel: Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
aulas kell 9-11, F.v.Wrangelli nimelises
Roela Lasteaed-Põhikoolis kell 11.3012.20, Laekvere rahvamaja noortetoas
kell 13-15.
Valimistel saavad hääletada ainult noored, kelle rahvastikuregistrjärgne elukoht
on Vinni vald.
Valimistel osalemiseks võta kaasa õpilaspilet või ID-kaart.
Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda
Vinni valla kodulehel alates 16. oktoobrist

http://www.vinnivald.ee/et/noortemajad
ja sealt saab saata ka oma eelistuse elektrooniliselt 28.10. kuni 1.11.
Enne valimisi saavad kõik noored tutvuda noortevolikogu töö ja valimiste protsessiga valla noortetubades Ulvis, Vinnis,
Kadilas, Viru-Jaagupis, Laekveres ja Roe
las.
Valla noortevolikogu tagab noortele parema võimaluse kohalikul tasandil noorte
elu edendamises kaasa rääkida. Noorte
volikogu on vallavalitsuse ja -volikogu
hea koostööpartner, kes saab teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele
noori puudutavates küsimustes.
Noortevolikogu annab noorele kogemusi ja oskusi, mida läheb tal vaja ka edaspidi – meeskonnatööoskusi, organiseeri-

miskogemusi ürituste korraldamisel jms.
Noortevolikogust võib noor leida uusi
sõpru ja mõttekaaslasi.
Noortevolikogu valimised korraldavad
Vinni vallavalitsus ja MTÜ Vinni Valla
Noored. Viieliikmelist valimiskomisjoni juhib Milvi Tubli, liikmed on Maire
Eigi, Eve Kukor, Helge Kaibiainen ja Uno
Muruvee.
Valimistulemused selguvad 8. novembril.
Vinni noortevolikogu valimise ja tegutsemise alusdokumendiks on volikogu 26.
septembri 2019 määrus nr 15 „Vinni valla
noortevolikogu asutamine, valimise kord
ja tegutsemise alused”.
Info Uno Muruvee, tel 527 3874

Õpetajate päev õpetajate tervisepäevana
7. oktoobril olid Pajusti klubisse kutsutud
kõik valla haridusasutuste õpetajad ja tugispetsialistid ning koolide ja lasteaedade
toetajad: ametnikud, raamatukogude juhatajad, -hoidjad, rahvamajade ja klubide
juhatajad, noortejuhid, et tähistada ühiselt, kuid tavapärasest erinevat õpetajate
päeva õpetajate tervisepäevana. Kokku
tuli 120 inimest.
Päev algas vallavanem Rauno Võrno tervitusega ja uute töötajate vastuvõtmisega
haridusperre. Koolid ja lasteaiad nimetasid uute töötajatena järgmised inimesed:
alushariduse eripedagoog Katrin Lipp,
alushariduse metoodik Kerli Hahndorf,
Kulina lasteaia rühmaõpetajad Merli Murumaa ja Reelika Vahermäe, VPG matemaatikaõpetaja Marika Pulatova-Manuel,
VPG sotsiaalpedagoog Ly Räpo, Vinni
lasteaia Tõruke rühmaõpetaja Kadi Mõek,
Muuga-Laekvere Kooli sotsiaalpedagoog
Lea Külmallik, Roela kooli loodusainete
õpetaja Maimu Nurk, Tudu kooli lasteaia-

õpetaja Ülle Liuhka, Tudu lasteaia õpetajaabi Ly Valdre, Roela kooli füüsika ja loodusõpetuse õpetaja Olev Mäe, Roela kooli
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Taivo
Tepp, VPG HEV koordinaator (HEVKO) Airi Toiger, VPG õpetajaabi Maris
Kuusik, Muuga-Laekvere Kooli pikapäevarühma kasvataja Andra Saul, Põlula
kooli muusika- ja inglise keele õpetaja
Jane Eiche, Roela lasteaia muusikaõpetaja
Riina Linde.
Päeva peaettekande tegi Maarja Kalma
TÜ Liikumislaborist. Ta tutvustas liikuma
kutsuva kooli ideed, kutsudes haridus
asutusi mõtlema ja ka tegutsema rohkem
selle nimel, et eri vanuses lapsed saaksid
rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma, et vahetunnid oleksid põnevamad, et
ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust, et koolimaja ja –ümbrus innustaksid
liikuma, et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi ning et liikumine
ei tähendaks vaid sporti. Isegi koolibuss
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ei peaks sõitma kooliukse ette, vaid võib
peatuda koolist kaugemal, et lapsed mõnegi sammu liiguksid.
Maarja Kalma tõi ka näite, et istuvat
elu- ja tööviisi harrastavat või sunnitud
tegevust kutsutakse selle kahjulikkkuse
tõttu uueks suitsetamiseks. Väikesedki
sirutis-virgutuspausid on tervise hoidjad
igas töökohas.
Edasine tegevus toimus juba töötubades:
diskgolfi mängu läbiviija oli Uno Muruvee, kepikõndi juhendas Maie Tamm,
joogatundi Katri Kaldaru, ravimtaimede
töötoa viis läbi Katrin Luke, terves kehas
terve vaimu töötoa läbiviija oli Riina Sini
soo, smuutisid valmistas Urmas Lindlo,
tervislikust toitumisest rääkis Sven Hõbe
mägi. Õpetajate tervisepäev lõppes Jaama trahteri päevakohase terviseampsu ja
sõbraliku vestlusega.
Iga osaleja sai päeva lõpetuseks kaasa
hulga mõtteid ja karbikese Tudu raba jõhvikatega.

Vallavanem Rauno Võrno koos valla vanima elaniku
Leida Maurusega tema 100. sünnipäeval.

Tänavu sügisel möödub kaks aastat suure Vinni vallana. Vinni
tähistab loetud päevade pärast 1. novembril 29. aastapäeva.
Vaevalt et 1990. aastal ja veel varemgi oskasid omavalitsuste
kontseptsiooni väljamõtlejad ette näha nii suuri omavalitsusi,
nagu neid tänasel Eestimaal leida võib. Seda tehnika ja nutiajastu progressi kiirust annab praegugi ette mõelda, rääkimata siis
kolme kümnendi tagusest ajast, kui elu kulges enamasti limiite ja
piiranguid pidi. Turumajanduse õied ahvatlesid, kuid selle viljad
olid õieti veel tundmata ja maitsmata. Oli glasnosti aeg, kehtis
rubla, agaramad avasid koperatiive. Maal olid veel külad inimesi,
laudad loomi ja põllud masinaid täis. Bussid vurasid küla ja linna
vahet mitu korda päevas. Kuid tänaseks on tehnika võidukäik
kohal ka maal ja adutavam kui eales varem. Oleme mobiilsed ja
virtuaalsed.
Ühtepidi on maailm koju kätte jõudnud, on mugavam asju ajada, tööd teha ja palju muudki veel. Teistpidi kipub silmast silma
suhtlemist, ka tervisele vajalikku liikumist jääma vähemaks. Paraku on tehnika areng vähendanud tublisti töökohti. Kuid eks on
inimene ajast aega soovinud oma tulevastele põlvedele kergemat
elu ja paremaid aegu. Igal asjal on oma hind, ükskõik millisel
ajal. Ses tehnika võidukäigus ja elanikkonna vähenemises on paratamatu kaasnähe suuremate omavalitsuste teke.
Meie Vinni vald on kaheaastase kooselu järel muutunud raskesti hoomatavast maalahmakast selgemini adutavaks omavalitsuseks, kus ühes valla otsas juba teatakse-tuntakse teises valla
otsas toimetavaid inimesi ja nende tegemisi. Vallal on umbes
nelikümmend maja-asutust, mis kõik pingutavad valla inimesele
paremate teenuste pakkumise nimel. Tihenenud on vallaasutuste omavaheline läbikäimine ja koostöö. Eks seegi olnud üks
valdade ühendamise eesmärke. Kuigi takistusi polnud valla piire
ülevataks läbikäimiseks varemgi, on ühtses vallas põhjust ja vajadustki omavaheliseks läbikäimiseks rohkesti. Ajame ju kõik ühte
asja - et vallas elu edeneks ja seda vallakodaniku heaolu silmas
pidades.
Kõige suurem varandus meie vallas on meie tegusad inimesed.
Kui vaja ja on põhjust, siis osatakse ka lõbutseda. Siit on pääsetud OM-idele, MM-idele, EM-idele, käidud laulu- ja tantsupidudel, võisteldud teadmiste olümpiaadidel jne.
Samuti valmistab heameelt meie valla üldine väljanägemine
- tundub, et kunagi varem pole meie külad ja kodud olnud nii
korras väljanägemisega kui praegu. Kodukaunistamine on muutunud igapäevaelu lahutumatuks osaks – möödakäija silm puhkab ja tegijagi tunneb heameelt.
Rõõmustav on tõdeda, et vallas on arvukalt aktiivseid kodanikuühendusi, mille panus kohaliku elu edendamisse on vägagi tänuväärne kultuuri ja vaba aja korraldamisel ning kohaliku identiteedi hoidmisel. Kui inimesed ise usuvad ja tegutsevad külaelu
säilimise nimel, siis elu selles kohas säilib.
Soovin valla aastapäeva puhul õnnitleda kõiki vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle panus tööandjana ja valla tulubaasi loomisel on asendamatu.
Tänan samuti kõiki vallatöötajaid valla aastapäeva puhul!
Palju õnne meile kõigile!
Näeme valla aastapäeva peoõhtul Laekvere rahvamajas!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Esimesed elanikud on leidnud erivajadustega Hea lähedase või pereliikme
hooldaja, omastehooldaja,
inimeste keskuses uue kodu
Rasivere teeristis Lepiku külas asuv vastrenoveeritud erivajadustega inimeste keskus võtab vastu esimesi elanikke.
Ehitis sai kasutusloa juuli lõpus. Septembris sai keskus ka
kõvakattega sissesõidutee. Sotsiaalkindlustusamet väljastas septembri lõpus MTÜ-le Johanna loa osutada 20-le
psüühilise erivajadusega inimesele toetatud elamise teenust.
Tänaseks on teenusele juba suunatud viis isikut, kellele lähiajal lisandub veel viis, kõik Vinni valla inimesed.
Kümme tuba on veel vabad. Kui keegi soovib tulla erivajadustega inimeste keskusesse toetatud elamise teenusele,
siis andku sellest teada.
Teenusele suunatakse inimene, kes on saanud psühhiaatrilt teenuse vajalikkuse hinnangu. Selle hinnangu
alusel suunab maakonna juhtumikorraldaja inimese teenusele.
Erivajadusega inimeste keskuses on kahetoalised korterid. Kaks tuba on kohandatud ratastooli abivahendina
kasutavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Igal inimesel on oma tuba. Köök, esik ja sanitaarsõlm on kahe
inimese peale ühised. Elanikul tuleb endal tasuda korterites elamise kommunaalkulud.
Elanikega hakkavad tegelema kaks kursuse läbinud tegevusjuhendajat, kes aitavad, suunavad, nõustavad. Tegevusjuhendajad korraldavad poeskäigud, arstile mineku,
korraldavad vajalikud dokumendid. Koos koostatakse
ka iga abivajaja eelarve. Juhendajad koostavad teenusel
oleva elanikule tema tervise olukorda arvesesse võtva tegevuskava, kaasavad tegevuskava koostamisse ka nende
lähedasi. Tegevuskavas on kirjas, mida on vaja toetatud
elamisel hakkamasaamiseks.
Keskuse keldrikorrusel asub päevakeskus, kus ühing
osutab igapäevaelu toetamise teenust 20-le psüühilise

hooldusteemast huvitatu!

Peep Saluvee fotod
erivajadusega inimesele. Perenaisega koos tehakse kaks
korda nädalas süüa, koristatakse. Tegevusjuhendajad
õpetavad käsitööd, vaibakudumist, õmblemist, puutööd,
keraamikat, koos tegutsetakse ka kasvuhoonetes ja teistel
õuetöödel.
Kui nüüd kellelgi tekkis tulenevalt psüühilisest erivajadusest mõte tulla valla keskpunktis asuvasse erivajadustega inimeste keskusesse toetatud elamise teenusele, siis
helistage tel. 526 9408.
Läheme Vinni vallas koos vastu uuele võimalusele eluga
hakkamasaamiseks, millele on õla alla pannud Vinni vallavolikogu, Vinni vallavalitsus, EL Leader programm ja
entusiastlikud toetajad. Aitäh!
Avamine toimub 31. oktoobril.
Ülle Allika

Palun jälle teie abi!
23. märtsil 2014 avati Viru-Jaagupi kirikus mälestusplaat 25. märtsil 1949 Viru-Jaagupi kihelkonnast endisest
Küti vallast Siberisse küüditatud 64 inimesele. Tookord
enamaks raha ei jätkunud. Nüüd, suurküüditamise 70.
aastapäeval, on tekkinud võimalus mälestusplaatide valmistamiseks ja kiriku interjööri paigaldamiseks ka Roela
ja Rägavere vallast vägivaldselt äraviidud inimestele. Allakirjutanu andmetel küüditati 25. märtsil 1949 endisest
Roela vallast Siberisse 93 ja endisest Rägavere vallast 36
elanikku - kokku 129 mitte milleski süüdiolevat inimest.
Roela vallast viidi ära: Agger Paul s. 1941, Agger Tõnis
s. 1937, Allik Gustav s. 1875*, Argus Heinrich s. 1906, Argus Jaan s. 1939, Argus Leida s. 1918, Argus Reet s. 1941,
Argus Tiia s. 1935, Bunder Fieda-Rosine s.1918, Eigi Leena s. 1883, Jürna Jaan s. 1892*, Kask Anna s. 1873, Keba
Aino s. 1906, Kivirand Aivar s. 1955 asumisel, Kivirand
Arvi s. 1949*, Kivirand Renate s. 1908, Kivirand Vilma s.
1935, Koidu Ants s. 1910, Kreemann Aleksander s. 1878*,
Kreemann Maria s. 1887*, Kulmet Alma s. 1910, Kulmet
Lea s. 1944, Laasberg Aleksander s. 1908, Lauri Ants s.
1942, Lauri Emmi s. 1922, Lauri Illar s.1944, Lauri Keeni s. 1935, Lauri Leida s. 1913, Lauri Marge s. 1938, Lepasaar Andres s. 1948, Lepasaar Erich s. 1942, Lepasaar
Helmi s. 1919, Lepasaar Paul s. 1942, Lepasaar Reet s.
1941, Liivasaar Emmeliine s. 1924, Liivasaar Hilja s. 1946,
Liivasaar Rein s. 1944, Moor Liisa s. 1889, Moor Mihkel s.
1889, Parm Eduard s. 1896, Parm Eha s. 1943, Parm Silvi
s. 1926, Parm Tiiu s. 1911, Pastik Aliide s. 1887, Pastik
Evi s. 1942, Pastik Linda s. 1939, Pihlak August s. 1887,
Pihlak Kalju s. 1931, Pihlak Laine s. 1936, Pihlak Velli s.
1895, Potti Anna s. 1884, Potti Ellen s. 1911, Potti Enok
s. 1949 asumisel, Potti Hans-August s. 1901, Potti Peeter
s. 1946, Potti Selma s. 1911, Potti Toomas s. 1871*, Potti-Viira Emilia s. 1909, Proosa Ado s. 1940, Proosa Ida s.
1889, Proosa Lidia s. 1914, Rohtma Heino s. 1931, Rohtma Hilse s. 1936, Rohtma Jüri s.1941, Rünkla Mihkel s.
1874, Rünkla Olda s.1917, Rünkla Tiiu s. 1943, Sirtse
Heino s. 1931, Sirtse Laine s. 1927, Sirtse Minna-Rosalie
s. 1897, Tammiku Ekke s. 1945, Tammiku Hilja s. 1920,

Tammiku Ilmar s. 1920, Tammiku Virve s. 1947, Tepomees Ludvig s.1903, Toombu Eliise s. 1924, Vagur Liia
s. 1934, Vahesalu Anne s. 1934, Vahesalu Heino s. 1933,
Vahesalu Jüri s. 1942, Vahesalu Meeta s. 1912, Vainula
Arvo s. 1934, Vainula Vello s. 1936, Veinsoo Ella s. 1932,
Veinsoo Miili s. 1911, Viira Lemme s. 1945, Viira Märt s.
1935, Viitung Evi s. 1935, Viitung Johannes s. 1926, Viitung Linda s. 1929, Viitung Mare s. 1944, Viitung Pauline
s. 1904, Viitung Salme s. 1939.
Rägavere vallast viidi Siberisse: Aava Gussarov Laine
s. 1938, Aava Gussarov Mihkel s. 1929, Aava-Gussarova
Jekateriina s. 1897, Akkerberg Rosalie s. 1890, Akkerberg
Veera s. 1930, Allemann Joosep s. 1896*, Allemann Liisa
s. 1872, Argus Johannes s. 1891, Argus Miina s. 1902*,
Einaste Ernst s. 1918, Einaste Leonard s. 1926, Einaste
Liisa s. 1886, Gussarov Nikolai s. 1895, Keinaste Alide s.
1897, Keinaste Einar s. 1932, Kippar Felicia s. 1904, Kippar Gustav s. 1892 *, Kippar Juhan s. 1933, Kippar Kalju
s. 1944, Kõrboja Hilda s. 1899, Lank Aliide s. 1891, Lank
Voldemar s. 1893, Lauk Miina s. 1891, Leuska Elviine s.
1900, Leuska Liia s. 1938, Leuska Valdur s. 1936, Prillup
Anette s.1894, Prillup Juhan s. 1880, Simpka Evald s. 1936,
Simpka Ewi s. 1936, Tiidumaa Pauline s. 1888, Treinbuk
Elviine s. 1907, Truve Virve s. 1932, Uustalu Juuli s. 1883,
Uustalu Linda s. 1911, Vaska Vilma s. 26.05.1926.
Kolmest endisest Viru-Jaagupi kihelkonna vallast küüditati 1949. aastal Siberisse minu andmetel 193 Eesti
inimest, kelle nimed väärivad igavikustamist oma kodukirikus. Plaatide avamise ja õnnistamise kohta anname
koos Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Tarmo Linnasega lehe
kaudu täiendavalt teada. Hea lugeja! Et küüditatud Roela
ja Rägavere valla elanike nimekiri oleks laitmatu, palun
teie abi nimekirja täiendamisel ja võimalike eksimuste
kõrvaldamisel. Ootan teie ettepanekuid nädala jooksul
pärast käesoleva artikli avaldamist e-posti aadressil
kuno.raude@gmail.com .
Kuno Raude

MTÜ Eesti Omastehooldus kutsub kõiki lähedase hooldusega seotud inimesi ja hooldusest huvitatuid osalema lühikoolitusel „Omastehooldaja algkursus“ (OHAK).
Viietunnise koolituse käigus on eesmärk tutvustada kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandelise abi korraldust, kirjeldada riigitasandi teenuseid ning suunata omastehooldajat
tervist säästvate valikute ja otsuste tegemisel, luua selgem pilt
võimalustest hoolduskohustuse täitmisel ja hoolduskoormuse kandmisel.
Kas tunned, et hoolduskoormus on liialt raske kanda, päevad on täis lähedase hooldusprobleeme, oled jäänud üksi kõige selle keskele, ei tea, kuidas või mida edasi teha? Lahendusena pakume omastehooldaja algkursust, mis annab soovitusi
eelkõige Sulle endale igapäevaelu paremaks korraldamiseks
ning vastab küsimustele, mis vajavad praktilist lahendust. Individuaalne tasuta nõustamine (palume kindlasti eelnevalt
oma soovist teada anda) koolituspäeva lõpus.
Koolitust viivad läbi MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse
liikmed Helle Lepik ja Ivar Paimre.
Palun huvilistel võtta ühendust Vinni valla sotsiaalteenistusega.
Vastavalt huviliste arvule saame planeerida koolituspäeva
aja ja koha.

Ulvi kodu vanuritel on
kasutadada moodsad
GPS-seadmed
Sotsiaalministeerium avas 2018. aasta lõpus taotlusvooru hooldekodudele
dementsusega inimeste kohtade kohandamiseks. Vinni Vallavalitsus esitas
projekti sooviga Ulvi ja Tammiku kodusse soetada GPS-seadmed ja mõned eakatele sobilikud mänguasjad.
Lisaks sooviti paigaldada Ulvi Kodule uus aed koos elektrooniliste lükandväravatega.
Kuigi oli tihe konkurents, oli meie esitatud visioon toetuse vääriline!
Tähelepanuväärne on GPS-seadmete soetamine, mis võimaldavad eakatel külastada poodi, raamatukogu, päevakeskust, ilma et eakas võiks meeltesegaduses uitama minna. GPS-seade kinnitatakse käe külge nagu käekell
ja hooldajatel on tahvelarvutist võimalik näha, kus eakas parajasti asub.
Sellist lahendust ei olnud turult lihtne leida, seepärast tegi vallavalitsus
koostööd jahikoertele seadmeid tootva ettevõttega Huntlog. Seega peavad
GPS-id vastu ka ekstreemsetes tingimustes.
Ulvi Kodu aed koos väravatega oli amortiseerunud ja raskemakujulise
dementsuse puhul on väga tihti isikutel soov põgeneda. Seepärast oli aia
ehitamine inimeste turvalisuse tagamiseks hädavajalik, samal ajal ei ole
keegi isoleeritud. Andes hooldajatele teada, on igal ajal võimalik väravast
sisse ja välja käia ning töötajatel on pidev ülevaade, kes kus liigub. Kogu
projekti maksumus jäi pisut alla 25 000 euro, millest 15% moodustas valla
osalus.
Martin Kesamaa,
sotsiaaltöö spetsialist
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Eesti Geoloogiateenistus alustab tulevikumaavarade uuringuid
Eesti Geoloogiateenistus on andnud teada,
et alustab tulevikumaavarade uuringuid.
Mida see täpsemalt tähendab, kas ja kuhu
puuritakse uusi puurauke ning mida kujutab endast uuringute läbiviimine, nende
küsimustega pöördusime Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna
juhataja Tiit Kaasiku poole.
Geoloogiateenistus on teavitanud, et
alustab üle pika aja taas tulevikumaavarade uurimist. Mida see täpsemalt tähendab?
Jah, nii see on. Eesti Geoloogiateenistus
on muuhulgas saanud riigilt ülesande viia
läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised
uuringud aluskorrakivimite metalse maagistumispotentsiaali hindamiseks. Ehk
lihtsamas keeles öelduna oleme saanud
riigilt ülesande selgitada välja, kas ja mida
väärtuslikku Eesti kristalse aluskorra kivimites leidub. Selleks on vaja teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsikaliste
uuringutega ning samuti peame puurimise käigus saadud puursüdamikest võtma
proovid kivimite tänapäevaste geokeemiliste uuringute tegemiseks.
Millised maavarad on tulevikumaavarad ja miks neid nimetatakse nii?
Praegu peame Eesti tulevikumaavaradeks eelkõige graptoliit-argiliiti, fosforiiti
ja kristalse aluskorra maagistumisilminguid. Nimetus ise tuleb sellest, et Eestis

neid ressursse praegu ei kaevandata, aga
arvestades nendes leiduvate elementide
järele üha suurenevat nõudlust, võib neil
tulevikus olla suur potentsiaal.
Eestis on ju neid maavarasid uuritud
küll. Miks ei kasutata juba olemasolevaid puurauke ja puursüdamikke, vaid
peab uued võtma?
Jah, tõesti on neid ressursse erineva detailsusega ka varem uuritud. Aga aeg on
edasi läinud ning praegu ei ole varasemate uuringute täpsusaste enam piisav. Ka
ei tehtud omal ajal kõiki analüüse ning
ei määratud kõiki neid elemente, mis on
nüüdseks muutunud huvipakkuvaks ja
võivad mõjutada nende leiukohtade väärtust. Varem puuritud puursüdamikud ei

VPG keskkonnalaager Võrumaal

Juba viiendat aastat järjest on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi loodusharu õpilastel KIK-i
keskkonnaprojekti raames olnud võimalus osaleda kolmepäevases välipraktikumi
laagris. Tänavu Rõuges Võrumaal. Meie
giidide väitel olevat see paik üks tõeline rekordite maa Eesti kõrgeima punkti Suure
Munamäega, kõrgeimal asetseva kirikuga
kui ka sügavaima Rõuge Suurjärvega.
Esimese päeva õpperetk viis Sänna Taevarajale, kus matkarajale on paigutatud
päikesesüsteemi mudel mõõtkavas 1:1 miljardile ning mis annab teatava ettekujutuse meid ümbritsevatest planeetidest. Meie
teejuhiks oli Sänna Leiutajatekooli juhataja Hendrik Noor. Uusi teadmisi ja ideid
tuli piltlikult öeldes otse kosmosest, eriti
veel neile, kes olid teemaga vähem kokku
puutunud. Teekonnale jäid nii Kunnasilla
koopad, Pärlijõgi, Sänna-Mäe veski kui ka
Sänna kultuurimõis, kus asub omapärane
ja teistmoodi demokraatlik leiutajatekool.
Sealse lahke pererahva juhendamisel viidi
läbi mahetoidu ja teadliku tarbimise õpituba „Maailmapäästja pitsa“ ehk igaüks sai
valmistada enda maitse järgi taimetoidu
pitsat, millel oli tõesti väga hea mekk.
Teise päeva juhatas sisse fotograaf ja koolitaja Martin Mark, kes viis meid imelisse
Hinni kanjonisse. Suursugune devoni liivakivi loodusmälestis on oma sügavuse
tõttu Eestis ainulaadne. Kanjonile lisavad
erilisust risti-rästi maha langenud puud
ning rahva jutt, et allikaveel on raviv ja
noorendav mõju. Ööbikuoru omapäraselt,
linnupesi meenutavast vaatetornist nauti- Kunnasilla koopad Ööbikuorus.
sime vaadet ümbruskonnale. Orus tutvu- Piiriületajad. Anneli Vahesalu fotod

ole enam suures osas säilinud ning seepärast ei saa neid ka kasutada.
Mitu puurauku puuritakse ja kui suured need on?
Praegu oleme kavandanud Jõhvi uurimisalasse (Jõhvi vald, Kotinuka küla)
puurida kaks ja Uljaste uurimisalasse (Lüganuse vald, Uljaste küla) ühe ca 700m
sügavuse puuraugu. Puurimist alustatakse
eelduslikult umbes 12 sentimeetrise diameetriga auguga ja lõpuossa puuritakse
umbes 7,6 sentimeetrise diameetriga puurauk.
Miks just nendesse piirkondadesse augud puuritakse?
Asukoha valikul lähtus Eesti Geoloogiateenistus mõlemas piirkonnas varem läbiviidud uuringutest ja täpsustatud geofüüsikalisest infost.
Mida tehakse puursüdamikuga, mis
puuraugust välja tuleb?
Puusüdamikud viiakse meie Arbavere
uurimiskeskusesse ning siis algavad geofüüsikalised ja geokeemilised uuringud,
mille viivad läbi Eesti Geoloogiateenistuse
geoloogid.
Kui palju rikutakse puurimisega keskkonda ja mis saab puuraukudest?
Me peame arvestama sellega, et puuraukude puurimiseks tuleb nendesse piirkondadesse viia tehnika, mille jaoks on
vaja ehitada ajutised ligipääsuteed, kuid
kohad on valitud selliselt, et need põhjus-

tavad minimaalseid mõjusid. Puurimine
ise viiakse läbi nüüdisaegsete meetoditega
kõiki nende piirkondade maapõue eripärasid arvestades ning keskkonnale sellega
kahju ei tekitata. Puuraugud esialgu konserveeritakse ja hiljem likvideeritakse.
Kas need kolm puurauku on kõik või on
geoloogiateenistuse plaanis veel kusagil
puurida?
Jah, oleme planeerinud ka järgmisesse
aastasse kokku umbes paarikümne puuraugu puurimise ning seda ikka tulevikumaavarade uurimise eesmärgil.
Kas uurimine tähendab seda, et nendes
piirkondades hakatakse kaevandama?
Kindlasti ei tähenda uurimine, et kohe
hakatakse kaevandama, eelkõige keskendume teadustööle. Kuna viimase 30 aasta jooksul pole uusi geoloogilisi uurimisi
toimunud, siis olemasolevad hinnangud
põhinevad vananenud andmetel. Ka ei olnud 30 aastat tagasi paljusid analüüsimeetodeid veel olemas ja mitmed aspektid on
üldse uurimata. Samuti tuleb meil kontrollida üle olemasolev info ja süstematiseerida senised geoloogiaalased teadmised, et
lähtuvalt uuringute tulemustest oleks tulevikus võimalik otsustada, kas ja milliste
maavaradega soovime läbipaistval viisil
liikuda nende kasutuselevõtmise suunas.

sime vesioinastega, mis on tegelikult veepumbad, kuid sobiksid ka muusikatümpsu
tekitamiseks. Ühe vesioina juures oli meil
au hakata vee sommeljeedeks - asjatundjateks, kes oskavad vee maitset ja kvaliteeti
hinnata.
Õpperetk hõlmas veel tutvumist muinasaegse linnuse ja rekonstrueeritud talukompleksiga ning tõelise Ööbikuoruga. Rõuge hüdrotöökoda-muuseum viis
meid ajas tagasi eelmise sajandi algusesse
ja üle-eelmise lõppu. Elektrijaam-töökoda
valmis 1912 ning kuni 1940. aastani andis
see voolu Rõuge koolile, kultuurimajale ja
kirikule. Lisaks elektri tootmisele oli töökoja põhitööks tehnikaseadmete ja põllutöömasinate remont. Alumisel korrusel
demonstreeriti meile töötavat turbiini ja
generaatorit. Selgus ka, et igas Eesti nurgas
leidub mõni virukas. Ants, kes seda kõike
meile näitas, on pärit Roelast.
Pärast lõunapausi jätkus retk Suurele
Munamäele - Eesti kõrgeimale künkale.
Vällamäel ootas meid Eesti järseim nõlv.
Sellest üles ronimine kujunes tõeliseks
katsumuseks. Kes soovisid pühavee varusid täiendada, võtsid veel kord ette teekonna Ööbikuorgu ning lummusid tornist ja
sealsest öisest vaatest Rõugele.
Kolmandal ehk viimasel päeval suundusime välipraktikumile Paganamaale ja Läti
piirile, saatjaks Pähni looduskeskuse teabejuht Taavi Tatsi. Saime teada palju huvitavat Haanja maastiku ja looduse iseärasustest. Olime väga loodussõbralikud ning
püüdsime kõike võimalikult vähe kahjustada. Arutlesime sel teemal teabejuhiga

pikemalt. Paganamaa vaatetornist avanes
isegi parem vaade kui Suure Munamäe
tornist ning see oli ka mitmekesisem.
Viimaseks sihtpunktiks oli Eestimaa lõunapoolseim koht – Naha küla. See oli ikka
tõeline maailma lõpp – pikk kruusatee
inimtühja metsa vahel. Kohtasime teel üht
üksikut matkaselli, kes vapralt ja rõõmsalt, kepp käes, Läti poole sammus. Ilmselt
tuli tal veel 25 kilomeetrit inimasustuseni
kõmpida. Piirialale kohale jõudes selgus,
et päris lõunapoolseim punkt asus keset
Peetri jõge. Meie hulgas leiduski kolm julget noort, kes võtsid südame rindu ning
külastasid Läti ära. Ja siin sai ka palju kardetud vihm meid lõpuks kätte! Aga sellest
polnud enam lugu, sest asusime juba koduteele.

Heli Suvi,
Eesti Geoloogiateenistuse asedirektori kt

Suur tänu projekti kaasrahastajale Keskkonnainvesteeringute Keskusele, projekti
koostajatele Gustav Saarele ja Anneli Vahesalule, väga hea huumorisoonega bussijuhile ja õpetaja Siiri Seljamale, giididele,
Ala-Rõuge külalismajale ja meeldivale
seltskonnale.
Ander Mägi,
VPG 11. klass
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Vinni Päevakeskus juba kümnene!
1. oktoobril tähistas Vinni päevakeskus oma 10. aastapäeva.
Vinni-Pajusti raamatukogu maja
esimesel korrusel kümme aastat tagasi avatud päevakeskus on saanud
aktiivseks kooskäimiskohaks Vinni
piirkonna eakatele. Päevakeskus avati toona tühjalt seisnud vana katlamaja kordatehtud ruumidesse ning
samas kohas on päevakeskus tegutsenud tänaseni.
Kohe alguses saadi paika kümme
aastat väldanud tegevuste suunad,
mis laias laastus toimivad tänaseni.
Igasse päeva jagub mõnd huvitavat
tegevust – ühel hommikupoolikul

võimeldakse, teisel toimub mälutreening, kolmandal lauluproov või käik
Vinni ujulasse vesivõimlema, ujuma,
sauna, neljandal võetakse ette käsitöö.
Päevakeskuses käijate rõõmuks on
päevakeskuse perenaine Eve Kukor
leidnud iga ringi etteotsa oma asja
tundva juhendaja.
Algusaastate soov arvutiga sinasõbraks saada on asendunud praeguseks
tavapärasemate tegevustega. Põhjus
lihtne - arvutiasjandus on kolinud
kasutaja jaoks lihtsamatesse keskondadesse, nt facebooki, samuti on igapäevaellu ilmunud nutitelefonid ja

tahvelarvutid.
Ajaga on lisandunud ka vajalik
juuksuriteenus, mida kasutatakse tihedalt.
Päevakeskuse aastapäeval esines
Vinni päevakeskuse lauluansambel
Helve Ploomi juhendamisel.
Ja et koos on tore olla, siis käiakse
suviti ekskursioonidel Eestimaa kaunites paikades ning on ette võetud
sõite kaugemalegi – viimati käidi Ah- Vinni päevakeskuse ansambel esinemas. Hilje Pakkaneni foto
venamaal ja Palangas. Rakvere teatri
etendused on sel rahval peaaegu kõik Tõesti, miks peaks kodus istuma ja Palju õnne ja rõõmu kooskäimisest
koos ära vaadatud. Peagi minnakse igavlema, kui on olemas päevakeskus ja ühistest ettevõtmistest, hea päevataas teatrimäele, seekord “Onu Van- - suurepärane õdus kooskäimiskoht keskuse rahvas!
koos lahke perenaise Eve Kukoriga.
Hilje Pakkanen
jat” vaatama.

Vinni Perekodu tähistab kümnendat aastapäeva
1. oktoober 2019 on Vinni
Perekodu jaoks tähtis päev.
Juba 10 aastat on siin pakutud
asendushooldusteenust ning
uuena on lisandunud järelhooldusteenus.
Asendushooldusteenuse
eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste
tagamine, lapsele tema põhivajaduste
rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste
võimaldamine, turvalise ja
arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks

toimetulekuks täisealisena.
Järelhooldusteenuse
eesmärk on asendushoolduselt
ja eestkostelt lahkuva isiku
iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
Vinni Perekodus on kokku 5
maja, kus toimub lapsele tema
põhivajaduste rahuldamiseks
peresarnaste elutingimuste
võimaldamine. Praegu on
perekodus 31 last asendus- ja
üks noor järelhooldusteenusel.
Sotsiaalhoolekande seaduse
§ 45⁷ lg 1 kohaselt saab asen-

Vallavanem Rauno Võrno tervitamas Vinni perekodu
aastapäeva puhul. Hilje Pakkaneni foto

dushooldusteenust perekodus
osutada kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal
ajal kuni kuus last. Kuni 19.
augustini osutati Vinni Perekodus teenust kasvataja süsteemil. Igas peres oli kokku
viis kasvatajat, kes tegelesid
lastega. Alates 19. augustist
läks esimene pere üle perevanemasüsteemile. See tähendab, et üks perevanem töötab
kokku viis ööpäeva ning ühes
peres on kokku kolm perevanemat. Perevanemasüsteem
on kasutusel paljudes asenduskodudes üle Eesti. Selle
positiivsete aspektidena saab
välja tuua lapse ja perevanema vahelise usalduse kasvu,
laps ei pea mõtlema, et igal
hommikul ja õhtul tuleb tööle
uus inimene, lapses tekib turvatunne, perel on suurem otsustusõigus, mudel sarnaneb
rohkem perele jne.
Käesoleval ajal töötab Vinni
Perekodus kaks maja perevanemasüsteemil ning alates 1.
novembrist läheb ka kolmas
pere üle antud süsteemile.
Muudatus on kaasa toonud
personali vahetumise, kuna

Vinni lasteaed 40

kõikidele ei sobi perevanema graafik. Mul on väga hea
meel, et personali hulgas on
neid inimesi, kes on valmis
oma pikaajalist kogemust kasvatajana, rakendama ka perevanemana. Nii on ka lastel
kergem muutusega toime tulla, kui perre jääb mõni endine
kasvataja, kes on nende jaoks
juba tuttav.
Iga muutus vajab aega, kohanemist ning sellega kaasnevad nii rõõmud kui mured.
Minu siiras tänu kogu kollektiivile, kes aitab seda muutust
ellu viia, ning endistele töötajatele, kes on panustanud 10
aastat perekodu lastele!
Vinni Perekodu tähistas aastapäeva 11. oktoobril.
Suur, suur tänu Pyrocom
OÜ, AS Pihlaka, Pajusti Klubi
ja Vinni Kompleks, kes toetavad ürituse läbiviimist!

Lasteaed Tõruke tähistas oma
maja 40. aastapäeva praeguste,
tulevaste ja kunagiste lasteaialaste
kontserdiga.
Vallavanem Rauno Võrnoo lausus
11. Oktoobril õnnesoove üle andes, et Vinni lasteaed ei ole kunagi varem olnud nii heas seisus kui
praegu. Kõigile jagub majas ruumi
ja värsket õhku (ventilatsioon!) tegutsmsieks ja töötamiseks.
Esimest korda pärast laiastaia
maja valmimist neli aastakümmet
tagasi läbis lasteaiahoone hiljuti
põhjaliku uuenduskuuri, on nüüd
energiasäästlik,
rõõmsailmeline
seest ja väljast. Ka õueala on varustatud rikkalikult atraktsioonide ja
valgustusega, et õuesolemist saaks
nautida ka pimedal ajal.
Kontserdil esinesid lasteaia vanemate rühmade lapsed, tuleviku
lasteaialapsed koos emmedega ehk
Tipa-Tapa tantsurühm ning vilist-

lased. Kava sidus tervikuks külla
tulnud Pipi koos härra Nilssoniga.
Lasteaia endised juhatajad Reet
Rannakivi ja Maarika Kongi meenutasid kokkutulnutele varasemaid
aegu. Aastapäevale lisasid veelgi
südamlikkust lähemalt ja kaugemalt
kohalesaabunud endised kolleegid.
Enne pidupäevatordi lahtilõikamist avati õues nimeline pink Reet
Rannakivile.
Palju õnne ja tarmukust edaspidiseks, hea Vinni lasteaia pere!
Hilje Pakkanen
Kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Lapsed harjuvad õnnega
kohe ja sundimatult, sest nad
ise on oma loomu poolest
rõõm ja õnn. Victor Hugo
Klaarika Adonov,
Vinni Perekodu juhataja

Lepatriinu ja Oravapere laste etteasted. Hilje Pakkaneni foto

Ulvi külarahvas avas nimelise pingi esimesele Vinni lasteaia aastapäeval
Rägavere vallavanemale Rein Sinitammele
avati nimeline pink Reet

1. oktoobril avas Ulvi küla rahvas
nimelise pingi esimesele Rägavere
vallavanemale Rein Sinitammele,
kes oli ametis aastail 1992 - 1996.
Rein Sinitamm oli enne vallajuhi
ametit aastaid Rägavere külanõukogu esimees ning veel varem, alates
1969. aastast seotud Vaeküla kooliga. Pärast vallavanema tööd siirdus
ta taas Vaeküla kooli juhtima.
Rein Sinitamme kunagised töökaaslased ja teda tundvad inimesed
iseloomustavad toonast vallavanemat kui sõbralikku ja heasüdamlikku
rahvameest. Rein Sinitamm harrastas
nooremana kergejõustikku ja köievedu. Nüüd pensionil olles on ta ikka
aktiivne kaasamõtleja kohaliku elu
kujundamisel.
Pingi avamisel esinesid Ulvi lasteaia lapsed, pillilugusid esitasid Viru-Nigula pillimehed Ervin Lember
ja Hillar Vimberg. Meenutati vanu
aegu ja tunti heameelt, et kohalikku
ellu palju energiat ja aega panustanud mees endale nimelise pingi sai.

Rannakivile

Teele Kallipi foto pingi avamisest
Rein Sinitamme nime kandev kiikpink asub Ulvi mõisa kõrval asuva
mänguväljaku ääres. Pingile on jäädvustatud nimesilt “Rein Sinitamm –
esimene Rägavere vallavnem aastatel
1992-1996”.
Rein Sinitamme pink on järjekorras kümnes pink Vinni valla 100
nimelise pingi projektis. Kokku on

ses projektis avatud nimelisi pinke
kokku 13 inimesele. Jätkuvalt saab
pinkide kohta ettepanekuid esitada
valla kodulehe kaudu “Sada nimelist
pinki”
http://www.vinnivald.ee/100-pinki2
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

11. oktoobril, Vinni lasteaia 40. lasteaia varaseamt kroonikat.
aastapäeval avas lasteaiapere nime- Reet Rannakivile paigaldatud nilise pingi Reet Rannakivile, kes on meline pink asub lasteiaia õuealal
olnud Vinni lasteaiaga seotud pea- suure pärnapuu all. Nimesildile on
aegu pool sajandit, täpsemalt 46 kirjutatud Ema Teresa sõnad: “Me
aastat, sellest kümme kasvatajana, ei saa teha suuri asju, kuid võime
kuus medoodikuna ja 30 aastat ju- teha väikesi asju suure armastusehatajana.
ga.” See ilus mõte iseloomustab ka
Reet Rannakivi asus Vinni NST Reet Rannakivi.
lastepäevakodu kasvatajana tööle
Hilje Pakkanen,
1965. aastal ja töötas lasteaias kuni
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
2011. aastani.
Võib öelda, et Vinni
lasteaia hea käekäigu
eest hoolitsemine on
olnud Reet Rannakivi elutöö. Ka praegu
pensionipõlves tunneb
ta ikka huvi lasteaia
käekäigu vastu, korraldab endiste töötajatega
meenutusõhtuid-kokkusaamisi. Reet Rannakivi on pidanud va- Reet Rannakivi koos lasteaia tööperega.
jalikuks talletada Vinni Hilje Pakkaneni foto
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Muuga külaelu eestvedaja Ilma Lausvee sai nimelise pingi
Muuga spordihoone ja raamatukogu
ees avati 19. septembril koos Muuga
kooliperega nimeline pink Ilma Lausveele, kauaaegsele MTÜ Muuga Maanaiste Selts Eha eestvedajale ja külaelu
edendajale.

Muuga Maanaiste Selts asutati 1928.
aastal. Seltsitegevus, mis soikus nõukogude perioodil, äratati Ilma Lausvee
initsiatiivil koos Eesti taasiseisvumise
tulekuga taas ellu. Ilma Lausvee on olnud aastakümneid seltsi eestvedaja, tegus projektide kirjutaja. Seltsil on oma
korrastatud ja hästi varustatud ruumid
Muuga spordihoones, kus saavad ka
kooliõpilased läbi viia tööõpetuse tunde.
Selts osaleb oma liikmete valmistatud
käsitööesemetega Muugas peetavatel
üritustel ja mujal käsitöölaatadel.
Seltsi tiiva all on varasematel aegadel
tegutsenud rahvatantsurühm, näitering
ja segakoor, kapell. Elanikkonna vähenedes ja vananedes on neist praegu
tegutsema jäänud vaid kapell. Muuga
maanaised suhtlevad aktiivselt teiste
seltsidega. Peaaegu kogu Muuga kultuuri- ja seltsielu on Muuga maanaiste
õlul. Koos Muuga kooliga korraldatakse
Muuga mõisa päevi jt üritusi. Toekaks
koostöökaaslaseks on kujunemas ka
MTÜ Tumemaine Tuli. Naisseltsi hiljutine suurem ettevõtmine oli kirjandusliku

toidufestivali “Sõna ja soustiga” korraldamisele kaasaaitamine.
Ilma Lausvee, kes ise on seltsi ühe asutaja ja tollase külaaktivisti Alma Tepomees-Riispapi tütar, on tänase naisseltsiga andnud hoo sisse külaliikumisele.
Muugas pingi avamisel öeldud tänusõnadest kostis sageli, et Ilmaga on Muugas vedanud. Kuigi ka ilm oli pingi avamispäeval kena, mõeldi Ilma all muidugi
Ilma Lausveed.
Kui kooliperel nimeline pink avatud ja
ülevaade seltsi tegevusest saadud, matkas Muuga kool ajarännaku päeval Ediverre, vana Muuga koolimaja kivi juurde, meenutamaks 75. aasta möödumist
koolimaja hävitamisest.
Muuga koolimaja kivi asub Ediveres,
Rakvere-Luige mnt ääres, 3-4 km Muuga mõisast. Koolimaja kivi juures said
õpilased mõtteis rännata nüüd juba eakate külaelanike meenutuste najal ajas
tagasi. 75 aastat tagasi asus praeguse kohapeal, kus täna kasvab suur mets, vaid
14 aastat vana puust koolimaja. Sõja ajal
tegutses koolimajas tavalise kooli kõrval
ka Saksa sõjaväe tõlkide kool. Läbi saadi rahumeelselt. Rinde lähendes lahkus
koolimajast sõjavägi, koolitöö oli samuti seiskunud. Kuid 19. septembril 1944,
ilusal soojal sügispäeval, liikus Mustvee
poolt madalalt hirmsa müraga lennukite
rivi. “Ja siis tulid prahvatused, sähvatu-

sed…”, meenutas kooli põlengu üle elanud Lehti Rohusaar. Tema koos venna
ja emaga said koolimajast välja viimasel
hetkel. Niipea, kui nad maja teiselt korruselt välja said, lõi koolimaja krussis
plekk-katusest välja tulesammas, kohe
nende korteri kõrvalt. Lennukite laine
tuli väga madalalt ja oma hirmsal teekonnal toast õue nägi Lehti koridoriaknast veel lennuki tiiba ja selle viisnurka.
Külarahvas jooksis leekides koolimaja
nähes appi vara ja kantseleist dokumente
päästma. Keegi viskas nende toa aknast
mõned kohvrid asjadega ning sealt len- Vaimar Abel kruvib pingile nimesilti Ilma Lausvee pilgu all. Hilje
dasid välja ka laste raudvoodid. See oli Pakkaneni foto
kõik. Lehti ema püüdis veel midagi oma
korterist tooma minna, kuid teda hoiti
tagasi, sest kõik põles. Ja siis tuli uusi
lennukite laine, ikka madalalt, terve rida
samast suunast. Pommid oli süüdanud
kolm suuremat maja ümbruskonnas, kus
juba ammu polnud ainsatki saksa sõjaväelast. Lennukist tulistati kuulipildujaga põleva maja ümber sagivat külarahvast, kus peamiselt olid naised, lapsed
ja vanurid. Lennuk tegi veel tiiru ümber
maja ja muudkui täristas. Inimised tormasid metsa alla kaevikutesse peitu.
Vaeslapseks jäänud kool sai katuse
alla Muuga mõisa. Kirjeldamatute raskustega tegid koolidirektor Emil Lang,
õpetajad ja lapsevanemad peremeheta
jäänud mõisahoonest koolimaja. Mehed Mälestuskyynalde suutamine. Hilje Pakkaneni foto
lõid kokku pikad lauad ja pingid, igasse mõisatuppa-klassi
sai paar pikka lauda pinkidega.
Tahvleid ega õppevahendeid
polnud, vaid mõni pakkepaberist kokkuõmmeldud vihik. Ja
kui palju sai neis tubades külmetada! Uhked glasuurkividest
mõisaahjud olid vanad, kuid
polnud ka puid, millega neidki
kütta. Ruumid suured ja kõrged, aknad samuti. Klassis oldi
nii “pakitult” kui sai, aga ikka
kippus külm kallale.
Õnnekombel pääsenud Leh-

ti koos venna ja emaga said
peavarju Alma Riispapi (Ilma
ema) juures. Seal elati seni,
kuni neile anti väike toakene
Muuga mõisa. Lehti Rohusalu
sõnul oli Ilma ema nende pere
elupäästja.
Ajarännaku jutud kuulatud,
süütasid õpilased mälestusküünlad kivi juures koolimajast
alles jäänud trepil.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik

Ilma koos Muuga tulevikuga. Hilje Pakkaneni foto

Laekvere koolipere avas kooli aastapäeval nimelise pingi kauaaegsele
koolijuhile Ülo Mustasaarele

4.oktoobril avas Laekvere koolipere koolimaja ees nimelise pingi Laekvere kooli omaaegsele direktorile Ülo Mustasaarele (28.10.1930
- 8.5.2003), kes juhtis kooli 34 aastat, aastatel
1953-1987.
Pingi avasid Laekvere-Muuga Kooli direktor Arne Labe ja Ülo Mustasaare tütar Marika
Mustasaar.
Arne Labe luges nõukaaja koolidokumendikausta sirvides pingi avamisele kogunenud
õpilastele ja õpetjaatele, kuidas iga väiksemagi
ettevõtmise jaoks, olgu see siis kooli aastapäeva
tähistav pidulik aktus, pedagoogide tunnustamine 7. novembri, s.o sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni aastapäeva puhul vmt, tuli luba küsida kõrgematelt instantsidelt, nt täitevkomitee
haridusosakonnast. Täna ajab koolidirektor
kooliasju sülearvutiga, lausus Arne Labe portfellist sülearvutit välja võttes.
Nende ilmekate faktide valguses oli tänastel
noortel lihtsam toonasest koolijuhi tööst aru
saada. Kui palju tuli vaeva näha ja asutuste uksi
kulutada, et kooli toimimiseks vajalikke vahendeid (limiite) saada. Seda ajal, kui midagi
saada polnud.
Ülo Mustasaare juhtimise ajal tehti Laekvere

Kooli direktor Arne Labe ja Marika Mustasaar
pingile nimesilti paigaldamas.
Hilje Pakkaneni foto

Kooli õpetajate pere pingi avamisel. Hilje Pakkaneni foto

koolis hulk suuri ümberkorraldusi: ehitati koolile juurde algklasside osa ja söökla, keskküte,
veevarustus ning kanalisatsioon, samuti majandushoone koos tööõpetuse klassiga, rajati
spordiväljak, tehti vanas koolimajas kapitaalremont.
Ülo Mustasaare käe all on õppinud füüsikat ja
poiste tööõpetust sajad õpilased. Õpilased mäletavad teda range ja suhtlemisalti õpetajana,
kes püüdis oma ainet maksimaalselt täpselt ja

arusaadavalt edasi anda.
Ülo Mustasaar oli tuntud oma põhjalikkuse,
korraarmastuse, põhimõttekindluse ja naljalembuse poolest.
Kolleegid mäletavad teda kui väsimatut Laekvere kooli ja töötajate heaolu ning käekäigu eest
võitlejat. Õpilased nimetasid direktor Mustasaart isekeskis Päikeseks ja jäid hiirvaikseks,
kui ta vahetunnis ootamatult trepile ilmus, et
koridoris jalutavaid hoolealuseid silmas pi-

dada. Hüüdnimi tulenes direktori kiilaspeale langevast valgusest. Legendaarse koolijuhi
meenutamiseks oli ajalooõpetaja Jana Põhjala
kokku pannud fotonäituse ja sealt see tore seigake pärinebki.
Pingi avamise järel siirdus koolipere õpetajate päeva tähistama. Ka sel pingil on nüüd oma
lugu rääkida.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Laekvere Rahvamaja tegemistest
Kui kellelegi ehk tundus, et Laekvere Rahvamaja tegemistel on kriips
peal, siis ta eksis. Sügis on alanud
muutuste tuules ning kerge viitega,
kuid oleme oma tegemistega tagasi ja
algus on olnud üsna sügise moodi värviline! Põhirõhk on olnud huvi- ja
isetegevuse paika loksumisel kui ka
järgmise aasta plaanide koostamisel,
kuid paralleelselt on majas käinud
vilgas tegevus.
Septembris toimus rahvamajas kooliõpilastele vahva pidu, mis tõi külalisi ka naabervallast. Kuna tagasiside
oli hea ja lastele väga meeldis, siis
on plaanis selliste kokkusaamistega
edaspidigi jätkata. Tantsumuusikat
tegi DJ Raul ning esinejaks oli breiktantsugrupp Põltsamaalt Complete
Crew, kes esitas oma tantsukava ning
tutvustas breiktantsu kõikidele huvilistele, keda juba jätkus! Selle tulemusena alustas tööd breiktantsuring
ka Laekvere Rahvamajas Complete
Crew treeneri Marek Tamme juhtimisel, kelle trenni võivad kõik huvili-

sed tulla esmaspäeviti kell 18.00.
Väga vahetud ja toredad on olnud
kohtumised pensionäridega. Üheskoos on veedetud aega nii kohvi- kui
ka pidulaua taga. Oktoobrikuu alguses eakate päevale pühendatud lõunal
valis klubi Meenutus uueks presidendiks särasilmse Evi Liisa, kellele andis
teatepulga üle 8 aastat sama ametit
pidanud Maire Tamm. Aitäh Mairele
pühendatud aja eest ja Evile pealehakkamist selle vankri vedamisel!
Kui isetegevusringidest rääkida,
siis Laekvere Rahvamajas tegutsevad
järgmised kollektiivid, mis ootavad
kõiki huvilisi ringidest osa võtma: tervisevõimlemine E kell 10, naisrahvatantsurühm Pärlike T kell 19, omaalgatuslik käsitööring “Nipet-näpet” E
kell 13, kõhutantsurühm E kell 16,
seeniortantsuring E kell 11, teatristuudio T kell 15, breiktants E kell 18.
Kui oktoobris algasid meil suure
hooga zumbatreeningud, siis treeneri elukoha muutuse tõttu tekkis pisike paus. Piisavalt suure huvi tõttu

Noored breiktantsijad on vallutanud tantusaali. Liisa
Uukivi foto.
anname parima, et trennid saaksid
edaspidigi jätkuda. Samuti loodame
leida toreda juhendaja, kes kunsti- ja
loometööhuvilistelegi ringi läbi viiks.
Ka endine täiskasvanute teatritrupp
ootab uut eestvedajat!
Eesmärk on võimaluste piires pakkuda parimat valikut huviringidest,
et ei peaks neid kaugelt minema otsima või nende puudumisel niisama
kodus konutama.
Novembris leiate ehk mitmel korral
põhjust Laekvere Rahvamaja külastada ja kõigepealt juba 1. novembril,
kui Vinni vald tähistab 29. aastapäe-

Seeniorklubi Meenutus vahetas presidenti: Maire Tamm
andis “krooni” üle Evi Liisile. Hilje Pakkaneni foto.

va. Novembrikuu teisel laupäeval, 9.
novembril läheb Laekvere Rahvamajas peoks, kui toimub üle pika aja
kauaoodatud tantsuõhtu. Oodata on
külalisi nii lähedalt kui ka kaugemalt.
Pange ennast valmis ja tulge peole!
Novembrikuus näitame kinoõhtutel
jälle uuemaid Eesti filme. Eakatele
tuleb külla Viljandi harrastusteater
„Eha“ 7. novembril ja 24. novembril
on tulemas väljasõit Tapa Kultuurikoja eakate maakondlikule pidupäevale.
Jälgige reklaami ja tulge osa võtma!
Teadmiseks kõikidele teatrisõpradele: 25. jaanuaril sõidame Ugala

teatri etendusele „100 aastane, kes
hüppas aknast alla ja kadus“. Kui on
soov meiega liituda, siis anna sellest
varakult teada! Pileti hind on 14 eurot.
Kui tekib küsimusi, siis Laekvere
Rahvamaja telefonil saate alati täpsemat infot. Helistage: 5198 7006, 329
5335 või kirjutage: liisa @vinnivald.
ee, kontaktinfo on kättesaadav ka
Vinni valla kodulehel.
Liisa Uukkivi,
rahvamaja juhataja

TORE nädal Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
23.-27. septembrini toimus VPG
algklassidele TORE-nädal. Selle nädala sisse mahtusid sügise sünnipäev ja teretamise päev, kiusamise
teemat lahkavad õpipesad, naeruvahetunnid, TORE-laat ning postkast
TORE-date mõtete ja ettepanekute
jaoks. Üritused viisid läbi suuremad
õpilased, TORE-ringi noored ja nende juhendaja. Eriti huvitavateks kujunesid õpipesad ja laat.
Õpipesade teemaks oli kiusamine.
Tore oli see, et pesapead kutsusid
väiksemaid koolikaaslasi kaasa mõtlema ja rääkima, jagama oma kogemusi. Usun, et enamik lapsi sai teema
selgemaks - mis on kiusamine, miks
kiusatakse, mis tundeid see tekitab,
kuidas kiusamist vähendada ja kelle
poole pöörduda, kui ise toime tulla ei
oska. Tagasiside pesapeadelt oli positiivne ja nad olid väga õnnelikud saa-

dud kogemuse üle. See oli kindlasti
väike samm selles suunas, et kiusamist oleks koolis vähem.
Naeruvahetundides õpetasime lapsi
ennast ületama lihtsate naeruharjutuste abil. Alguses tundus see neile
veidi tobe ja imelik, kuid teinekord
see juba lõbustas neid piisavalt, sest
see oligi naljakas. Tähtis oli endast
välja naerda emotsioon, millega tuleb inimesest välja ka palju halba,
mis teda surub. Loodame, et nii mõnigi laps õpetas kodus ka oma vanematele neid harjutusi, et koos naerda.
Laat oli suurejooneline - oli palju
müüjaid ja ka ostjaid jagus piisavalt.
Lapsed tegid asja õhinaga, hea on ju
müüa omatehtud kaarte, küpsetisi,
maiustusi, käsitööd. Müüjateks kutsusime seekord algklasside õpilased,
neile toeks oli TORE-meeskond oma
toodetega. Ostjaid oli nii suurema-

te õpilaste kui ka õpetajate hulgast.
Tänada tuleb kindlasti vanemaid,
kes lastega koos tooteid valmistasid;
õpetajaid, kes nõu ja jõuga toeks olid
ning muidugi müüjaid, sest nad said
väga hästi hakkama. Kuna kõik läks
korda, liiguvad mõtted selles suunas,
kuidas ja kus seda veel suuremalt
teha.
Nädala viimaseks päevaks panime
aula ette postkasti, kuhu ootasime
ideid ja ettepanekuid, kuidas veel
võiks koolirõõmu suurendada. Mõtteid tuli, proovime jõudumööda neid
ka ellu rakendada.
TORE-katele oli see üsna väsitav
nädal, kuid nendelt saadud tagasiside oli igati positiivne, jagati saadud
kogemusi, arutleti selle üle, mida
järgmise ürituse korraldamisel saaks
teisiti ehk veel paremini teha. Noorte
juhendajana näen, et selliste ürituste

Tegevused Rohu küla lastele
Kesksuvel toimus Rohu küla mängudemaja nurgakivipidu. Majakeses hakkavad
toimuma õpitoad ja muud ühistegevused
kogukonna noorimatele liikmetele.
Juba avaüritusel said lapsed ja noored
osaleda kahes õpitoas. Tiia Paisti juhendamisel tehti tutvust pillide sugupuuga
ning meisterdati igale perele oma tuulekell. Mälu ja käteosavus pandi proovile
ka sõlmede õpitoas, kus sai õppida paarikümne sõlme sõlmimist: kiired sõlmed,
tugevad sõlmed, aassõlmed jne. Päeva
lõpus selgitati mõõduvõtmisel parimad
sõlmemeistrid.
Nurgakivi silindri sisu pandi kohapeal
kokku ühiselt – silindrisse pakiti käbisid,
rahamünte, kalender, võti ja head soovid
Rohu külale. Igaüks sai vundamendile
jätta värvilise kriidijoonistuse või käejälje (pildil).
Septembris valmistasime Segasumma
suvila pühapäeval mängudemajas värskeid salateid. Toit sätiti kaunilt taldrikule, kasutades söödavaid lilleõisi. Lillelise
lõuna juurde tehti tervislikke smuutisid
ja maitsvaid vahvleid. Järgmises õpitoas
12. oktoobril õpiti klaasimaali. 2. no-

Foto: Erakogu
vembril kell 13 on villainglite meisterdamine (registreerimine: rohupark@gmail.
com).
Mängudemaja projekti toetavad: LEADER, KOP 2018 sügisvoor (elektritööd), KOP 2019 kevadvoor (inventar ja
töötoad) ja Vinni vallavalitsus.
Lisaks mängudemaja projektile on suvel
tegeldud ka mõisapargi hooldustöödega,
mille teostas OÜ Vassivere Traktor, arboristitööd teeb OÜ Viru Arborist. Töid
rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Ly Räpo foto
korraldamine annab vanemate klas- TORE-noored on nii hingega tugiside õpilastele võimaluse ise panus- õpilased ja nii imelised inimesed!
tada, tõstab nende enesehinnangut
TORE juhendaja Ly Räpo
ja loob tugevama sideme väiksemate
TORE ringi noored
koolikaaslastega. Olen uhke, et VPG

Tudu raamatukogu ootab nüüd
külastajaid koolimajas

Seni Tudu rahvamajas asunud raamatukogu kolis septembri lõpus Tudu koolimajja esimese korruse kahte klassiruumi
lähemale noortele lugejatele. Raamatukogu avati koos kooliperega 10. oktoobril.
Vallavanem Rauno Võrno sõnul võttis
Tudu raamatukogu kolimine vanast kohast uude omaajagu aega, kuid seda suurem rõõm on olnud saadud positiivsest
vastukajast. „Tudu raamatukogu avamisega koolimajas liikusime sammukese lähemale kogukonna maja poole.“
Koolimajas kohandati raamatukogu ruumideks kaks klassiruumi esimesel korruHilje Pakkaneni foto Tudu raamatukogu avamiselt.
sel.
„Lugejaid on aastatega vähemaks jäänud ja
kogu ei ole ka suur, nii et mahtusime ilusti ära,“ ütles raamatukogu juhataja Kartin Kastemäe.
Raamatukogu kolimine kooli tekitas lastes elevust, iga päev käidi üle ukse piilumas, millal tulla võib. „Juba
praegu võib ütelda, et oleme raamatukogu kolimisega koolimajja igati rahul – lapsed leiavad kergemini tee
raamatute juurde,“ lausus Tudu kooli direktor Helge Arro.
Vaatamata sellele, et raamatukogu vajas avamise eel veel pisut sättimist, käidi juba raamatuid laenutamas.
Raamatukogu on ka uues kohas avatud igal tööpäeval kuni 31. oktoobrini kell10-17, alates 1. novembrist
kell 9-16.
Lugejaid Tudu raamatukogus 65 ja fondi suurus 5500 teavikut.
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20 aastat Roela Noortemaja

Pühapäev Roela rahvamajas

Roela Rahvamaja 5. oktoobri ürituse
kuulutus ei lasknud koju jääda - läksin
vaatama, mis toimub.
Esmalt pakuti väikest kontserti, kus esinesid rahvamaja omad taidlejad: meesansambel, kel koos käidud juba seitse
aastat. Mida aeg edasi, seda mõnusamalt
nad laulavad, hääled on hästi kokku sulandunud.
Pikaealine nooruslik naiskvartett Sära
- no need naised juba oskavad laulda ikka omas säravas headuses, mis pani
vahepeal publikugi rütmi kaasa andma.
Naisansambel on väga hea kooskõlaga
kollektiiv ja eks nad on samuti juba mitmeid aastaid koos laulnud. Sellest sügisest on nendega liitunud kaks uut liiget,
mis annab ansamblile tugevamat kandepinda. Kestku nende laul veel pikki aastaid! Olgu neil ikka tahtmist ja jõudu!
Remmelga klubi tantsumemmed löövad tantsu nagu muistegi - sammud
selged ja näod rõõmsad. Mulle meeldis
nende tantsude saatemuusika, mille saatel võiks kes iganes jalga keerutada.
Ja-jah, vahepeal oli karta, et tantsurühm
Sõbratarid jääb tantsijate puuduse tõttu
koju konutama, kuid rõõm oli vaadata,
et oli leitud kõrvalejääjate asemele uued
tüdrukud. Tüdrukud ise rahul ja vaatajate käteplaksud andsid hea tunnustuse.
Rahvamajas käinud on kindlasti märganud vana, 50-aastase kõnnitee asemele
paigaldatud uut ja heast materjalist rajatud teed, mille peal kõndides ei ole karta enam ei komistamist ega kukkumist.
Selle eest suur tänu Toomas Väinastele,
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kes oskas välja võluda tee-ehituse rahad.
Jalutussaalis oli kohal Arvi Iho, kes oli
tulnud avama oma fotonäitust „Peipsiäärsete vanausuliste kultuur“. Arvo
kommentaarid näituse piltide kohta olid
omamoodi „ajalootund“, nagu arvas rahvamaja juhataja Tarmo Alavere. Näitus
kogu oma ilus ja huvitavuses on väga
hea. Soovitav kõigil külastada, kel huvi ja
aega jagub. Seda enam, et Arvo on meie
oma küla poiss.
Peale selle, et Arvo Iho teeb häid pilte,
on ta ka hea operaator-režissöör, kes teinud nii mõnedki head filmid. Ühte neist,
„Karusmarja“, said külastajad ka rahvamajas vaadata.
Lõpetuseks - oli sisukas ja igati kasulik
puhkepäev. Aitäh teile, armsad kultuuritegijad!
Ja veel - mulle meeldib meie küla ja ma
tahan just siin elada!
Kärt Põllu

1999. aasta suvel tuli aktiivsetel
Roela noortel mõte võtta tühjaks
jäänud perearstikeskus kasutusele noortemajana. Enda Heinsaare
eestvõttel loodi mittetulundusühing, mis käesoleva aasata 30.
septembriks on aktiivselt tegutsenud juba 20 aastat. Vallavalitsus
on andnud maja noortele tasuta
kasutamiseks, kattes ise majanduskulud.
Maja oli esialgu väga kehvas
seisus, aga 2009. aastal avanes
võimalus see projektirahade toel
renoveerida ja kaasaegseks noortekeskuseks kujundada. Tänu projektijuht Gustav Saarele sai kõik
veel parem, kui esialgu julgesime
loota.
Aastate jooksul oleme soetanud
palju tegevusteks vajalikke vahendeid, ikka projektikonkurssidelt
saadud rahade eest. Samuti oleme
projektirahade abil korraldanud
üritusi (tähtpäevade tähistamised, võistlused, kokkutulekud,
matkad, diskoõhtud, noorteka
ööd), koolitusi (seltskonnatants,
seksuaalkasvatus, esmaabi, IT- ja
tehnilised vahendid, ellujäämisõpe, järvepääste, käsitöö, kokkamine jm), väljasõite (kohtumised
teiste noortekeskuste noortega,
elukutsevalikuga seotud õppekäigud, ekskursioonid) ning kino- ja
teatrikülastusi. Siinkohal peab
tänama Vinni Vallavalitsust ning
vallavanemaid Toomas Väinastet

ja Rauno Võrnot, kes on meie ettevõtmisi alati toetanud. Projektide omaosaluse 10% oleme saanud
vallavalitsuselt.
Projektirahade saamisega on
meil läinud üsna hästi, viimase
kolme aasata keskmine saak on
olnud umbes 8400 eurot. Oleme
ostnud suuski, tõukekelke, jalgrattaid, diskgolfi korve ja kettaid.
Eelmisel aastal saime noortemaja
ette uue korvpallilaua. Sel aastal
võime PRIA rahade eest soetada
rulluiske, tõukerattaid, rulasid ja
lumelaudu. Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahade toel toimuvad koolitused: IT-alane (seiklus
tahvelarvutite abil; virtuaalreaalsuse mängude abil elukutsetega
tutvumine), kingituste valmistamine (käsitöö), taimeseadete

tegemine ja kokkamine. VIROLI
turvalisuse projekti abil sai korraldada koolitusi nii lastele kui nende vanematele.
Roela Noortemajal on hea koostöö kohaliku kooli, rahvamaja ja
MTÜ-ga Roela Kodukant. Koos
oleme läbi viinud mitmesuguseid
üritusi. Eriti suur tugi on koolijuht Aive Alaverest ja õpetajatest,
kes ei ole kunagi abist keeldunud.
Väga abivalmid on ka vallaametnikud, kes probleemide korral
alati aitavad. Alguaastatel toetas
meid heade nõuannetega Margit
Diits, praegu on pidevalt toeks
Uno Muruvee. Aitäh kõigile!
MTÜ Roela Noortemaja
juhatuse nimel
Maire Eigi

Roela ajaloopäev tutvustab kohalikku Noorkündja Andres Tamm kündis
seltsitegevust ja tavasid
end meistrivõistlustel pronksile
Selle aasta teema „Suured ja väikesed viidad seltsitegevus ja tavad läbi aja“ tuleneb ajaloopäeva korraldaja, MTÜ Roela Kodukandi 15.
tegevusaastast. Ajaloo mõistes on see vaid hetk,
kuid tegevuse vaates mahub selle aja sisse nii
mõndagi. On uskumatu tõdeda, et tagasi vaadates on juba keeruline kõike käigult meenutada.
Nii on just õige aeg teha väike vahekokkuvõte
ja jagada meie aastapäeva oma kaastöötajate ja
-teelistega.
Tähtis aasta pole mitte üksnes kodukandi seltsil, vaid ka rahvamajal, noortemajal, Johannal
ja vabatahtlikel päästjatel. Mööda ei saa minna
ka raamatukogust. On ju Roela rahvaraamatukogu vanim Lääne-Virumaal, algusaastaga
1901. Toonane Muusika- ja Kirjandusselts oli
seotud nii seltsimaja, raamatukogu, tuletõrje

jts. seltsidega. Samamoodi on ka tänasel päeval,
kuigi paljud asjad on muutunud, on seltsid ja
asutused endiselt põimunud oma tegemistes
ja toimetamistes. Neid tegemisi, muutumisi ja
saavutusi me sellel ajaloopäeval meenutamegi.
Rahvamajas on ajaloopäeval avatud ka väike
rõivanäitus Roela klubi ja rahvamaja esinemisriietest. Õnneks on meie seas alalhoidlikke inimesi, kes on alles hoidnud kleite jms. 50 aasta
tagant.
Mõisaaegsest riietumisest teeb ettekande Uno
Trumm.
Ajaloopäev toimub 16. novembril Roela Rahvamajas. Täpsem kava tulekul.
MTÜ Roela Kodukant nimel
Tiina Alavere

Vinni-Pajusti rattasõidul osales 60 last
Pühapäeval, 29. septembril toimus Vinni-Pajustis gümnaasiumi
ümbruses 7. laste ja noorte rattasõit, kus hommikusest sajust ja
sombusest ilmast hoolimata oli
1,3-4 km pikkusele rajale tulnud
võistlema 60 last.
Kõige tihedam konkurents oli
5-7 aastaste seas, kus 2,6 km pikkusele rajale läks 13 tüdrukut ja 13
poissi. Tüdrukutest võitis Sandra
Soolep Mirtel Koppeli ja Loretta Liselle Tiiteri ees. Poistest oli
kiireim Magnus Dreifeldt Henry
Otsa ja Kenneth Karro ees.
8-11 aastaste vanuseklassis oli
rajale tulnud 7 tüdrukut ja 12
poissi, kel tuli samuti läbida kaks
ringi ehk 2,6 km. Tüdrukutest oli

kiireim Selena Mariete Tiiter õe
Emma Mirell Tiiteri ja Greete-Liis
Nõmme ees. Poistest näites teistele ratta tagatulesid Karl Marten
Masing, teiseks jäi Lars Dreifeldt,
kolmandaks Kaspar Soolep.
Noorim osaleja oli vaid üheaastane Iris Veskilt, kes ema toel terve
1,3 km pikkuse ringi läbi väntas.
Auhindadeks said parimad kaela
medalid ning meened nii Tallinna
Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudilt kui ka vallavalitsuselt.
Rattasõidul said lapsed proovida oma oskusi ka Maanteeameti
vigursõidurajal. Maanteeamet jagas kohapeal näpunäiteid ohutuks
liiklemiseks, kuidas ohutult liigel-

4. ja 5. oktoobril Kehtnas peetud Eesti künnimeistrivõistlustel saavutas Vinni valla noorkündja
Andres Tamm (Specagra OÜ) tavaatrade võistlusklassis Ralf Menne (302 punkti) ja Joonas Valki järel 251 punktiga kolmanda koha. Kokku võistles selles võistlusklassis kuus noort kündjat.
Andres Tamme treenib-juhendab paljukordne Eesti künnimeister Raido Kunila Tormast. Tema
künnisporti toetavad OÜ Specagra (traktor), OÜ Artiston, Rakvere Piimaühistu ja Vinni vald.

Fotod: Erakogu

da ja olla liikluses nähtav, kontrollis noorte ratturite turvavarustust
ning jagas neile rattahelkureid,
-tulesid ja -kelli.
Aitäh kohtunikele-abilistele Liis
Nurgamaa, Merike Tõnnis, Väino
Kondoja ja Jaana Siik võistluse
jäädvustamise eest.
Vinni valla noorsoo- ja spordinõuniku Uno Muruvee sõnul on
kavas rattasõiduga jätkata edaspidigi, kuna aasta-aastalt on kasvanud osalejate arv. Samuti teeb
heameelt, et laste sõidud lähevad
korda nii laste vanematele kui vanavanematele, kes lapsi rajal ergutavad ja toetavad.
Hilje Pakkanen

Sport
Ungaris Szigetszentmiklósis 26.-29. septembrini toimunud noorte, kadettide ja juunioride Euroopa sumomeistrivõistlustel saavutasid häid tulemusi ka Vinni vallast pärit noored sportlased: MU14 vanuseklass: -40 kg 7. Karmo Kohandi; -65 kg 9. Ergo
Pähelbu; -75 kg 7. Marten Demjanov. MU16 vanuseklass: -65 kg 9. Martin Lepp.

Eesti Karude võistkond koos treener Meelis Höövelsoni (paremal) ja vastse Eesti
Sumoliidu presidendi Kaido Höövesloniga (vasakul). Foto: Erakogu
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Palju õnne, kallid novembrikuu
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!

95 Meinhard Kutsar
93 Valli Talur
93 Hermine Õunapuu
92 Meeri Kuusk
91 Asta Õis
91 Selma Savastver
90 Linda Ebber
89 Harri Müür
87 Ruth Telling
86 Heljo Ehand
86 Mairolt Dõnne
85 Hilja Endjärv
85 Evald Liivak
84 Helve Lillemägi
83 Eino Vilu
83 Hilja Siil
83 Helgi Liuhka
83 Riita Suder
83 Aleksandr Heiskonen
82 Galina Erik
82 Leili Kaljuveer
82 Leeni Leichter
82 Viivi Albi
81 Helmi Rehkolainen

81 Meedi Soon
81 Reet Kuusmann
81 Jüri Õun
81 Vello Järv
80 Alvi Uueni
80 Mesike Vene
80 Aado Tõevere
80 Leili Õun
75 Hilja Altvälja
75 Virve Jaam
75 Merike Aal
75 Karl Maasik
70 Silvi Vaga
70 Ene Maask
70 Kalle Võrno
70 Milvi Mägisoo
70 Endel Lattik
70 Asta Krooben
70 Hindrek Peensalu
70 Koidu Pillesson
70 Ellu Leichter

Laekvere rahvamajas:
R, 1. novembril kell 18 pidulik kontsert-aktus „Vinni vald 29“.
L, 9. novembril kell 20 “Läheb peoks!”. Pilet 8 eurot.
N, 14. novembril kell 18 kinoõhtu “Pettson ja Findus. Findus kolib
ära”. Tavapilet 4, sooduspilet 3 eurot.
P, 17. novembril kell 11 eakate koosviibimine. Külas Viljandi harrastusteater „Eha“.
22. novembril kell 18 kinoõhtu “Kohtunik”.
Tavapilet 5, sooduspilet 4 eurot.
24. novembril kell 12 eakate väljasõit maakondlikule pidupäevale
Tapa Kultuurikotta. Info Liisa Uukivi, tel 502 2176
Roela rahvamajas:
Alates 5. oktoobrist avatud Arvo Iho fotonäitus ,,Peipsiääre vanausuliste kultuur“.
L, 26. oktoobril kell 19 Roela Rahvamaja hooaja avaõhtu, kus väga
head tantsumuusikat pakub duo Piret@Vahur. Silmailu ja võrratu vaatemängu toob publikuni ladinatantsu showtrupp Panter. Laudade broneerimine tel 527 3878 ja 5193 5250, Roela rahvamaja FB-s. Pilet 5 euot.
T, 5. novembril kell 13 eakate klubi Remmelgas kohvilõuna: reisimuljeid jagavad Maimu ja Tõnis Nurk, Reet Alavere pingi avamine.
K, 6. novembril kell 18 tsirkus Barrameo. Piletid: lapsed 6, täisk. 8 eurot, alla 3-a tasuta.
T, 12. novembril kell 17.30 Oriflame´i tootetutvustusõhtu ,,Kaunis
kaunimaks”.
L, 16. novembril ajaloopäev “Suured ja väikesed viidad - seltstegevus ja tavad läbi aegade”. Ettekanded, etteasted rahvamaja taidlejatelt.
Info Tiina Alavere
P, 24. novembril Roela Meesansambli kontsert Tapa Kultuurikojas
maakonna eakate sügispeol. Info Reet Alavere, tel 5193 5250.
P, 1. detsembril kell 13 advenditule süütamine rahvamajas. Külas
Tarmo Linnas, esineb Virumaa Poistekoor.
Rohu mängude majas:
L, 2. novembril kell 13 villainglite meisterdamine - jõukohane nii
suurele kui väikesele. Info ja registreerimine: rohupark@gmail.com.

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!

Theodor Aare Mänd 24. augustil
Lisann Uueni 31. augustil
Mia-Marii Ratas 5. septembril
Otto Niine 12. septembril
Annabel Niine 12. septembril
Isabel Niine 12. septembril
Gert Palk 13. septembril
Greete Lukk 13. septembril
Ott Trevor Olesk 22. septembril
Georg Põllu 24. septembril
Kendra Martõnov 30. septembril
Remi Martõnov 30. septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Marta Mäeots
Matti Lippasaar
Jaan Leben
Aali Floren
Martin Paate
Helvi Keel

SÜNDMUSTE KALENDER

Kadila seltsimajas:
L, 26. oktoobril Kadila seltsimaja 90. aastapäeva tähistamine.
Kogunemine al. kell 13, kell 15 muusikaline etteaste, afterparty kell 18.
Pilet 10 eurot. Laudade eelbroneerimine õhtuseks programmiks ja
info Kaili Kõrgesaar, tel 5397 4443

19.06.1931 - 30.08.2019
14.03.1946 - 05.09.2019
14.06.1952 - 06.09.2019
25.10.1959 - 09.09.2019
09.06 1932 - 13.09.2019
30.01.1938 - 20.09.2019

Sügav kaastunne omastele.

Ulvi klubis:
L, 26. oktoobril kell 17 Albu rahvateatri etendus “Võõras mees majas” Ulvi Klubis - ühevaatuseline lõbus lugu tänapäeva külaelust.
Venevere seltsimajas:
L, 2. novembril kell 11 sudokusõprade turniir.
Info Eerik Lumiste, tel 511 3595
Vinni hostelis:
P, 27. oktoobril kell 11-14 MTÜ Rattakiri toidukoolitus „Köögiviljatoidud“. Soolaste ja magusate köögiviljaroogade valmistamine ahjus,
pannil ja potis. Koolitab Kirsti Notta. Koolituse hind 15 eurot, sisaldab
kõiki vahendeid ja materjale. Registreerimine kuni 25.10
e-kirja aadressil rattakirimty@gmail.com, info tel 580 44445.

Haridusüritused

29. oktoobril kell 8.55 sõltuvusainete koolitus “Avatud ruum” Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 10.-12. klassile, lektor Kady Tiinas.
30. oktoobril kell 9 halloweeni tähistamine (film, kaunistus, riietus) Põlula
koolis.
31. oktoobril kell 9 Põlula kooli raamatukogu tund Ulvi raamatukogus.
31. oktoobril kell 17 halloweeni filmikas + tantsukas VPG 6.-12. klassile.
1. novembril kell 20 Muuga õppehoone vilistlaste õhtu, tähistame koolielu
75. aastat mõisahoones.
Mõisa uksed avatud kella 16, võimalik tutvuda mõisaga, saada kokku klassikaaslastega, töötab väike kohvik. Tantsuks mängib ansambel Viska Viis, üllatuskülalised. Söök-jook kaasa! Osalustasu 5 eurot. Ootame kõiki, kes on õppinud ja
töötanud Muuga koolis vilistlaste peole!
Info Agnes Maasild, tel 526 4098
6. novembril kell 18 isadepäeva õhtu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
6. novembril kell 18 Tudu lasteaia isadepäeva pidu koolimajas.
7. novembril kell 17 isadepäeva orienteerumine Pajusti lasteaias.
7. novembril kell 18 Tudu kooli isadepäeva perekohvik koolimajas.
7. novembril Lepatriinu lasteteatri etendus “Näed, see seal“ Roela koolimajas. Pilet 3 eurot.
7. novembril Lepatriinu lasteteatri etendus „Näed, see seal“ Kulina lasteaias.
8. novembril kell 10.30 - 12.30 Vinni lasteaia Lepatriinu Oravapere (6-7a)
ja Mesimummu rühmad Rakvere Teatris etendusel „Jussikese seitse sõpra“.
8. novembril kell 11 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm Rakvere Teatris
etendusel “Jussikese seitse sõpra”.
8. novembril isadepäeva tähistamine Roela koolimajas.
11. novembril kell 9.25 “Laske mardid tuppa tulla“ - vanad mardikombed
Tudu koolimajas.
11. novembril kell 9.30 mardipidu ja “Tõrutõnni” Tõnni valimine Pajusti
lasteaias.
11. novembril mardipäeva mängupidu Kulina lasteaias.
12. novembril kell 9.30 Ivar Lett etendus “Kõnnin Eestimaa külas” Pajusti
lasteaias.
12. novembril isadepäeva pidu Kulina lasteaias.
12. novembril kell 11.30- 12.00 Ivar Lett Lasteteatri etendus „Kõnnin Eestimaa külas“ Vinni lasteaias.
13. novembril kell 17-18 „Vahva isadepäev“ Vinni lasteaia õuealal.
13. novembril Põhjamaade raamatukogu nädal Põlula Koolis, külas Ulvi
raamatukogu juhataja.
14. novembril tervisejutud Evelin Põldsaarega VPG 5.-9. klassile.
15. novembril Kulina lasteaia õppekäik Rakvere linnakodaniku muuseumi
“Lõbusad ametid“.
15. novembri kell 9.15 Roela kooli aulas koolikontsert “Virumaa pärimusmuusika“. Esinevad Taavet Niller, Tõnis Kirsipu ja Martin Müller.
18. novembril kell 8.55 - 12.45 jäätmetekke vähendamise nädala jäätmeprogrammid Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1. Ja 5.-6. klassile.
20. novembril Roela kooli 7.-9. klass Värkstoas.
22. novembril kell 9-10 Vinni lasteaia kadripäev.
22. novembril kell 9.20 Nipitiri nukuteatri etendus “Järvepeegli saladus”
Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-4. klassile, pilet 2.50 eurot.
25. novembri Põlula kooli kadripäeva üritus Ulvi raamatukogus.
25. novembri kell 16 kadripäeva tüdrukute õhtu Tudu koolimajas.
27. novembril kell 11 uurimistööde konverents Vinni-Pajusti gümnaasiumis.

Vinni päevakeskuses:
E, 28. oktoobril kell 19 päevakeskuse ühiskülastus Rakvere Teatri
etendusele “Daamid”.
T, kell 10-11 võimlemine Ly Jõgi juhendamisel.
K, kell 11-14 koosolemise ja tegemise päev.
R, 1., 15. ja 29. nov. kell 10.30 mälutreening Anu Joonkusi eestvedamisel, nädala lõpetamine kohvilauaga.
14. novembril kell 19 ühiskülastus Rakvere Teatrisse etendusele
„Onu Vanja“.
25. novembril kell 12 kadripäeva tähistamine laulu ja tantsuga.
Lauluproovid täpsustamisel.
E, üks kord kuus kell 10-17 juuksur. Juuksuriaja broneerimine tel 325
7300 kell 14 – 19.
Päevakeskus avatud T-R kell 11-16.
Info Eve Kukor, telefon 325 7300 või paevakeskus@vinnivald.ee
Vinni spordikompleksis:
25.-27. oktoobrini iluvõimlemisvõistlused Bogdanova’s Tournament
2019 Vinni spordikompleksis. Info Ergo Prave, tel 5340 3581
11.-13. novembrini BBBL korvpalliturniir. Info Ergo Prave, tel 53403581
Vinni vallamajas Pajustis:
4. novembril võtab abivajajaid vastu psühholoog Ave Rosental.
Registreerimine tel 5562 4337.
9. novembril kell 12 Vinni valla lusikapidu ajavahemikus 1. jaanuar –
30. juuni sündinud beebidele vallamaja III korruse saalis. Info Gaidi Kasu,
tel 5399 4071
Viru-Jaagupi koolimajas:
12. novembril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu. Meenutame end. Küti vallast pärit Eesti nukuteatri suurkuju Ferdinand Veiket
tema 95. sünniaastapäeva puhul. Info Anu Soon, tel 5373 3603

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

