Koduvalla

Sõnumid

VINNI VALLA LEHT

Vinni valla
heakorrakonkursi
tulemused
Igal aastal korraldab vallavalitsus vallas
heakorrakonkursi, mille eesmärgiks on
tunnustada inimesi, kes on näinud vaeva
oma kodude, asutuste ja ettevõtete ümbruse kaunimaks muutmisel ning külade
heakorrastamisel.
Vallavalitsus autasustas tänukirja ja kinkekaardiga elamute kategoorias
tuhande kroonise kinkekaardiga perek.
Petrovi, Mäetõnu 8, Pajustis ja perek.
Eimlat Lepasaare tn 6, Pajustis.
Vallavalitsuse tänukirja ja 500kroonise kinkekaardiga tunnustati perek.
Seilenthali (Koeravere tee 1), Viru-Jaagupis, Margus Kolmristi ja Külli Külanurka (Vanaküla 9a) Pajustist ning perek.
Toovist (Kooli 6) Tudust.
Talutüüpi maakodude kategoorias pälvisid tänukirja ja 1500 kroonise
kinkekaardi perek. Kivilo Anguse külast. Perek. Majameest Kakumäe külast
tunnustati tehti eest tänukirja ja tuhande
krooni suuruse kinkekaardiga.
Korruselamute kategoorias väärisid sel aastal tunnustuse Sõpruse 1 kor-

terühistu Vinni alevikus, kes sai 1500kroonise kinkekaardi, Saara korteriühistu Saara külas, kes sai 1000-kroonise
kinkekaardi ning Lepiku korteriühistu
Lepiku külas, kes sai samuti 1000-kroonise kinkekaardi.
Ärihoonete kategoorias pälvisid tunnustuse AS Virumaa Teed heakorrastatud asutuse ümbruse eest ViruJaagupis – tänuks 1500-kroonine kinkekaart ja MTÜle Vinni Tammed kuuluv
Vinni staadion – tänutäheks 2000 krooni suurune kinkekaart.
Külade ja alevike kategoorias
oli tänavu konkursi parim Vinni alevik.
Konkursi võitu jääb meenutama tänukiri.
Tänukirjaga tunnustati samuti:
Tudu Põhikooli, Pajusti lasteaeda
Tõrutõnn, perek. Klammeri koduaeda
Voore külas.
Autasustatutele tänukirjade ja
kinkekaartide üleandmine toimus 12.detsembril Roela rahvamajas.

Lomp.
Lisaks headele soovidele, tugevale käepigistusele kinkis mees doonoritele SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
poolt kalendri, mille kujundamisel osalesid Nissi lapsed. Nimelt toimub igal
aastal algklasside joonistusvõistlus ning
kalendrile pääsenud võistlustöö autoriks
oligi Nissi Põhikooli 4.klassi õpilane
Natali-Sofie Kiisel.
Vinni vallavanem Toomas Väinaste tunnustas tublisid doonoried vallavalitsuse poolt tänukirjaga ning soovis
neile tugevat tervist, et nad saaksid oma
missiooni jätkata.
Vinni vallavalitsuse poolt said
tänukirjad Ester Jõgi (108 korda verd
loovutanud), Maire Bamberg (81), Peeter Ojaloo (60), Toomas Hermsalu (48),
Vello Tafenau (40) ja Villu Soosalu (32).

Ongi jälle jõulud käes ja läbi…
On kujunenud arvamus, et kultuurirahvas tegutseb vaid hilissügis-talvisel perioodil, suvi läbi lihtsalt puhkab. Meie
tublid taidlejad pikka suvepuhkust ei saanud: küll osaleti laulu-, küll tantsuüritustel, võeti ette toredad ühisekskursioone
ja nii sügiseni välja.
Kui tavaliselt alustavad kollektiivid tõesti oma tegevust oktoobris, siis
sel aastal asus osa rahvast toimetama
juba septembri algul. Olime ju võtnud
enestele kohustuse võõrustada ja sisustada kultuuriprogrammiga kogu maakonna eaka rahva tänupidu, mis läks ka täiega korda ja tagasiside oli korraldajaile
väga positiivne.
Oktoobris, siis kui olid alustanud tegevust juba kõik kollektiivid, sai
teoks ka hooaja avaõhtu, mis kestis varaste hommikutundideni. Muidugi kahju neist, kes ei saanud asjale päris pihta ja
jätsid end heast muusikast ja lustakast
tegevusest ilma. Neid, kellele pidu oli
mõeldud, oleks saali ju rohkemgi mahtunud…
Novembrikuu keskseks ürituseks kujunes meie eakate klubi “Remmelgas” 30. juubeliõhtu. Taas külalisterohke, meeleolukas ja kauneid hetki tulvil õhtu.
Ja algaski jõuluootuse aeg. Esimese advendiküünla süütasime vabas
looduses, lumises metsas, muusika ja
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Hea vallarahvas!

Igapäevased kangelased
Kui räägitakse kangelastest, siis ikka inimesest, kes kuskil sõjakoldes medalit
vääriva üliinimliku teoga hakkama on
saanud. Igapäevaelus aumärke ei jagata
ning tundub, et kangelaseks polegi võimalik saada.
Kui SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla doonorluse arendusjuht Ülo
Lomp 12.detsembril Vinni valla tublimatele vereloovutajatele Roelas tunnustuseks kalendreid jagas, siis võrdleski ta
neid inimesi igapäevaste kangelastega.
„Kuigi need inimesed ei tegutse lahinguväljal, päästavad nad iga päev paljude
inimeste elusid. Ja see on kangelastegu!
Tähelepanuväärne on see, et oma igapäevaste tööde ja askelduste kõrval suudavad nad märkamatlut teha teo, mille
tulemusena päästetakse kui mitte sajad,
siis kümned elud kindlasti,” rääkis Ülo
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pisikeste tuletoojate seltsis. Ei tohtinud
keegi ka külma tunda, sest kuum tee oli
kohe varuks.
Jõuluvalgus jäi kaunistama käbimaja lõkkeplatsi, kuid rändas ka paljude
küünalde ja laternatega küladesse-kodudesse.
Üks küünlalatern tõi valguse ka
rahvamajja, kus õhtul süttisid akendes
advendituled ja edasi, igal advendil, üks
küünal lisaks.
Teine advendiküünal süttis MTÜ
Johanna & Sõbrad laulude saatel.
Kolmas küünal süüdati traditsioonilisel kodukandipäeval “Jõuluootus”.
Ja päris jõulupäeva eel, neljandal advendil süütame küünla kõikide tublide külainimeste ja kultuurirahvaga
koos, meie ühisel meeleolukal jõulupäeval.
Ka koduakendel süüdati jõuluvalgus, et küünlavalgel vaadata aastale
tagasi ja meenutada ainult kauneid hetki.
Sa süüta küünal ning usu homsesse –
Kõik päevad õnne täis.
Hetk minevikust proovi kinni püüda,
Mis sulle õnne tõi või kaunis näis.
Soovin meie rahvamaja kõikidele taidlejatele, kollektiivijuhtidele, kultuurirahva toetajatele rahulikke jõule ja
toredat uue aasta saabumist!
Reet Alavere

Aastavahetuse rahulikus meeleolus on
õige aeg meenutada möödunud aastal
tehtud tegusid, saavutatud eesmärke ja
mõtiskleda uue aasta plaanide üle.
Sel aastal on Eestis tõeliselt valged jõulud ja aastavahetus. Vahel tundub, et isegi liiga valged ja lumerohked, kuid lapsepõlvest meenuvad just
sellised kõrgete hangede ja pehmete
lumemütsidega kaetud kuusepuud.
Mahasadanud lumel on kaks
omadust - hea ja halb. Hea on see, et
jõuludeks ja aastavahetuseks on kogu
maa valge ja puhas, kõik kaetud lumise
vaibaga. Halb on see, et kõrged hanged jätavad paljud majapidamised lumevangi ning toovad kaasa hulgaliselt lisatöid ja -kulutusi.
Küünlavalgus ja ehtes kuusepuud meenutavad meile 2010. aasta lõppemist. Kodus lähedaste keskel verivorsti ja hapukapsast maitstes on hea
mööda saata aastavahetus ning heita pilk
möödunule ja mõtiskleda uute plaanide
üle.
Julget pealehakkamist uuel aastal soovin ettevõtjatele ja töötajatele
ning kõigile neile, tänu kellele toimib
elu meie vallas ja meie riigis. Teame, et
just tänu töökohtade olemasolule laekuvad maksud, mis võimaldavad toimi-

da koolidel, lasteaedadel, raamatukogudel, rahvamajadel, arstiabil jne. On väga
tähtis, et me suudaksime panustada spordile ja tervisele, et igapäevaste toimingutega hästi hakkama saada.
Ettevõtjatele soovin saabuval
aastal leida erinevaid arenguvõimalusi
ja turge, samuti võimalusi uute töökohtade loomiseks. Hea oleks kui leitakse
võimalusi just välisturgudele minekuks, sest eksport on peamine viis heaolu kasvatamiseks meie riigile.
On hea tõdeda, et kohe-kohe
on valmis Vinni-Pajusti Gümnaasiumi

Detailplaneeringu avalikustamise teade
Vinni Vallavolikogu võttis 02.09.
2010.a otsusega nr 30 vastu Piira küla
Metsniku kinnistu, registriosa nr
2798831, katastritunnus 90002:001:
2141 ja selle lähialade detailplaneeringu, mille peaeesmärk oli elamumaa
sihtotstarbega kinnistu jagamine kruntideks. Kaasnevateks eesmärkideks on
tänavavõrgu kavandamine, ehitusõiguste ning ehituslike ja arhitektuursete tingimuste määramine moodustatavatel ehituskruntidel, tehnovõrkude
paigutuse määramine, liinirajatiste kaitsevööndite ning muude eeldatavate

maakasutuslike piirangute ulatuse määratlemine. Planeeritava ala pind on ligikaudu 23 ha. Detailplaneering ei muuda
Vinni valla üldplaneeringut.
Alale on planeeritud 56 krunti
elamutele, 4 krunti avaliku kasutusega
puhke- ja haljasaladeks ning üks krunt
lasteaiale. Muudetakse juurdepääse lähiümbruse kruntidele. Uute tänavate rajamiseks nähakse ette maatükkide võõrandamist neljalt naaberkinnistult ning
kahe naaberkinnistu koormamist isikliku kasutusõigusega.
Detailplaneeringu avalik välja-

renoveerimine. Parema väljanägemise
on saanud Viru-Jaagupi kalmistu, Vinni
staadionil valmis abihoone, Pajusti-Piira kergliiklustee sai valgustuse, remonditi ära Roelat läbiv Ristiküla-Saare vaheline Tartu maantee lõik koos kolme
bussipeatusega.
Hoidkem ja toetagem oma lähedasi ja teekaaslasi. Saagem omavahel hästi läbi, sest nii saame üle ka raskustest.
Soovin kõigile edukat, õnnelikku ja tegusat uut aastat!
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

panek toimub 10. - 23. jaanuarini
2011 Piira külas C.T. von Neffi tn 2
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse
hoone fuajees ja Pajusti alevikus Tartu mnt 2 vallamaja II korrusel.
Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume esitadaVinni
vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24.
jaanuariks 2011 postiaadressil Tartu
mnt 2, 46603 Pajusti, Lääne-Virumaa
või e-postiga aadressil vallavalitsus
@vinnivald.ee.
Detailplaneeringu väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 24.
veebruaril 2011 kell 16 Pajustis, Tartu mnt 2 vallamaja III korruse saalis.

Lumetõrjetööde teostajad
2011. aastal
Piira-Karkuse piirkonnas teostab
lumetõrjetöid OÜ Piira Talu, töid
korraldab Eha Kokareva, tel 525
3341; valla koordinaator on Vladimir Kostap, tel 5341 0627.
Piira keskuses teostab lumetõrjetöid OÜ Piira Talu, töid korraldab Eha Kokareva, tel 525 3341,
valla koordinaator on Vladimir
Kostap, tel 5341 0627.
Vinni alevikus teostab lumetõrjetöid ER Toode OÜ, töid korraldab Raivo Eliste, tel 505 7596, valla
koordinaator on Vladimir Kostap,
tel 5341 0627.
Mõdriku kergliiklusteel
teostab lumetõrjetöid ER Toode
OÜ, töid korraldab Raivo Eliste, tel
505 7596, valla koordinaator on
Vladimir Kostap, tel 5341 0627.
Pajusti-Inju piirkonnas teostab lumetõrjetöid OÜ Olt & Co, töid
korraldab Ilmar Olt, tel 5021752,
valla koordinaator on Vladimir
Kostap, tel 5341 0627.
Piira kergliiklusteel teostab
lumetõrjetöid OÜ Olt & Co, töid
korraldab Ilmar Olt, tel 5021752,
valla koordinaator on Vladimir
Kostap, tel 5341 0627.
Vetiku-Mõdriku piirkonnas
teostab lumetõrjetöid OÜ Vinimex,
töid korraldab Ants Ossip, tel 508
2696, valla koordinaator on Vladimir Kostap, tel 5341 0627.

Kadila-Koeravere piirkonnas teostab lumetõrjetöid Hannora OÜ,
töid korraldab Alari Kutsar, tel 504
2073, valla koordinaator on Vladimir Kostap, tel 5341 0627
Viru-Jaagupi – Aruküla piirkonnas teostab lumetõrjetöid OÜ
OÜ Kupna Mõis, töid korraldab
Margus Lepp, tel 520 3971, valla
koordinaator on Nadežda Võrno,
tel 5341 2018.
Allika – Võhu piirkonnas
teostab lumetõrjetöid OÜ OÜ
Kupna Mõis, töid korraldab Margus Lepp, tel 5203971, valla koordinaator on Nadežda Võrno, tel 5341
2018.
Puka-Obja piirkonnas teostab lumetõrjetöid Fixum Service
OÜ, töid korraldab Maario
Maalman, tel 5172410, valla koordinaator on Ade Murumägi, tel 525
9924.
Alavere – Tammiku piirkonnas teostab lumetõrjetöid Fixum
Service OÜ, töid korraldab Maario
Maalman, tel 517 2410, valla koordinaator on Ade Murumägi, tel 525
9924
Rüngal teostab lumetõrjetöid FIE Kalno Vaarmets, töid korraldab Kalno Vaarmets, tel
5201163, valla koordinaator on Ade
Murumägi, tel 525 9924.
Roela - Ristiküla piirkonnas

teostab lumetõrjetöid FIE Kalno
Vaarmets, töid korraldab Kalno
Vaarmets, tel 520 1163, valla koordinaator on Ade Murumägi, tel 525
9924
Anguse – Palasi piirkonnas
teostab lumetõrjetöid FIE Jaan
Saalin, töid korraldab Jaan Saalin,
tel 525 6087, valla koordinaator on
Uno Muruvee, tel 527 3874
Tudus teostab lumetõrjetöid FIE Jaan Saalin, töid korraldab
Jaan Saalin, tel 525 6087, valla koordinaator on Uno Muruvee, tel 527
3874.

Meeldetuletus
maaomanikele
Omanikud, kes tegid vallavalitsusele 2010. aasta prügiveo peatamise taotluse seoses elu- ja äritegevuse puudumisega, pevad seda tegema ka igal järgneval aastal,
kui olukord ei ole muutunud.

KODUVALLA SÕNUMID

2

Raiume mälestused kivisse! Viru-Jaagupi noortetuba 2010
Ühel ammusel kevadisel päeval küsis üks
väike laps oma emalt, kui nad ilusas õitsvas lilleaias jalutasid, et ütle emake, misjaoks lilled kasvavad?
Enne, kui ema jõudis lapsele
midagi vastata, kostis küsija ise: ma tean,
et nad tahavad tolmuselt mullapinnalt
kõrgemale tõusta.
Ema silitas oma pisikese võsu
pead ja ütles - sul on õigus. Täpselt nii,
kuis sinagi kasvad suuremaks ja suuremaks, et mitte tolmule ja maa-pinnale kinni
jääda.
Samuti on Vinni vallas mitmeid
mälestusi, mis kipuvad aja jooksul tolmule ja maa-pinnale kinni jääma. Elu läheb edasi, rohi kasvab kõrgemaks ja
katab aastatega mälestuse-õied.
Üheks selliseks mälestus, mis
tuleks ajatolmust kõrgemale tõsta ja kivisse raiuda, on kunagise Mõdriku kooli
asukoht. Mõdriku kool tegutses aastatel
1842-1930.
Aastal 1923 kuulus Mõdriku
asula ja küla Rägavere valla alla. Esimesed kirjalikud teated Rägaverest ulatuvad Liivi sõja aegsesse perioodi, kui
1540. aastal eraldus Rägavere (Raygafer)
Mõdriku pärusmõisast. Võib arvata, et
Rägavere mõis andis nime ka hilisemale
Rägavere vallale, olgugi et mõis asus
praeguse valla keskusega (Ulvi) võrreldes hoopis ääremaal.
Rägavere valla õitseajaks tuleb
lugeda aastaid 1870-1940. Kui 1870.aastal valmis Tallinna-Peterburi raudtee, siis
avasid Kabala ja Vaeküla jaamad Rägavere valla rahva põllumajandussaadustele Tallinna ja Peterburi turu. Samuti sai
1870. aastal valmis Põlula viinavabrik,
kus kartulist toodetud piiritust müüdi
Venemaale.
Eelmise sajandi alguses oli vallas üheksa kooli: Miila, Randlepa, Vetiku,

Rägavere, Mõdriku, Kantküla, Võlumäe,
Kuivajõe ja Vaeküla koolid.
Suur muudatus leidis Rägavere
valla haldusjaotuses 13. septembril 1945.
aastal, mil vald jagati kolmeks külanõukoguks. Tänapäeval asub kunagise
Mõdriku kooli asukoht Vinni valla territooriumil.
Kooli mälestuse kivisse jäädvustamise nimel on aktiivselt tegutsema
hakanud need Vinni valla elanikud, kes
peavad kooli mälestust tähtsaks ning ei
soovi selle kadumist maa ja tolmu sisse.
Lõppeva aasta suvel paigaldati
vallavanema juhendamisel endise kooli
asukohale pirakas maakivi, mis ootab
nüüd kivitahvlit. Maakivile sobib tahvel
mõõtmetega 30x40 sentimeetit ning sellele on plaanitud kirjutada järgmised read:
“Mõdriku kool 1842-1930”.
Sellise kiviplaadi valmistamise
hinnaks oli sügisel 1200 krooni. Teine
samas suurusjärgus summa oleks kulunud maakivisse vajaliku süvendi uuristamiseks ja plaadi paigaldamiseks. Soovi korral oleks hinna sisse mahtunud ka
plaadi kinnitamiseks vajalike aukude
puurimine.
Arutluse all oli kaks võimalust:
a) kinnitada paat kivi külge vastavate
poltide abil või b) liimida plaat kivi külge. Mõlemal juhul oleks pidanud aga
uuristama põllukivi, et teha plaadi paigaldamiseks vajalik sileda pinnaga ala.
Tähtis on paigaldamise juures see, et kivi
ja plaadi vahele ei jääks pilu – hilissügisel võib külmataat sinna kogunenud vee
külmutada ja sellega plaadi lõhkuda.
Jõuluajag on heategude ja imede aeg. Nii on ka MTÜ Pajusti VAK
valmis aitama annetuste kogumisel
Mõdriku koolid mälestuskivi jaoks. Vastav konto number on 221050862721
(MTÜ Pajusti VAK).
Anti Ronk

Hoolimata koledast masust, kliimamuutustest ja muudest hulludest hädadest on 2010. aasta olnud Viru-Jaagupi
noortetoas päris tegevusrohke.
Aasta alguses esitasime PRIAle Külade arendamise ja uuendamise
meetme raames rahastustaotluse vana
koolimaja juurde mänguväljaku loomiseks, millele saime juunikuus ka positiivse vastuse. Kahjuks kulus arhitektil
ehitusprojekti koostamiseks terve suvi
ja mänguväljakufirma Fred & Emma
Playgrounds sai seega tulla atraktsioone paigaldama alles sügisel. Seetõttu ei
ole kõik ka veel päris valmis ja viimased korrektsioonid tuleb nüüd ilma tõttu
teha kevadel.
Väga paljud tööd oleme saanud
tehtud vabatahtlike abiga – näiteks Aivar
Lillepuu firmast Aiari Grupp OÜ kaevas
atraktsioonidele ohutusalad ja tegi jalgpalliplatsi kõrvale mullast mõnusa kelgumäe ning Eero Ilves ettevõttest Voorefarm OÜ aitas kopplaaduriga tõmmata
välja ja viia ära vanade kiikede ja redelite tsementalused ning tõsta liiva uute atraktsioonide ohutusaladele. Liiva käisid
labidate ja rehadega laiali ajamas ka Reet
Koppen, Kati Metsaots ja noortekeskuse noored, kellest olid alati kohal ja hakkamas Artur Laherand, Maris Mirt, Simon Mann, Jako Nõmme (kelle vanaisale suur tän kärude, labidate ja rehade
eest!), Robin Metsaots, Maarit Tolbuzov,
Maret Tolbuzov, Marko Tolbuzov ja
Erik Taremaa. Suured tänud kõigile, kes
leidsid endas jõudu ja tahtmist küla mänguväljaku loomisele kaasa aidata!
Samuti saime Lääne-Viru Maavalitsuse avatud noortekeskuste (ANK)
programmist toetust koos Haljala noortega Lahemaal kahepäevase looduslaagri

Roela Avatud Noortekeskuse aasta
Roela Avatud Noortekeskusel möödus
2010. aasta renoveeritud maja mugavusi ja võimalusi nautides.
Lisaks tavapärastele tegevustele õpiti sel aastal sõitmist trikiratastel, mis
soetatud eelmise aasta ANK-konkursi
toel.
Taaskord võisid lapsed kihutada
rulluiskudel, sest käesoleva aasta ANKkonkursil eraldati meile raha uiskudele
uute rullikute ostmiseks. Vanad olid juba

Vinni vald pani müüki Inju mõisakompleksi
koos ligi 44 ha suuruse krundiga. Mõisa
peahoone on unikaalne, rohkete hästi säili-

nud algupäraste detailidega. Soklikorruse
ja kahe korrusega mõisa peahoone rajamisaasta on 1894, suletud netopind 1434,6
m².

Kus allikas, seal elu
Pandivere kõrgustik on üks vanemaid
Balti jääveest kerkinud alasid, kus looduse arenemine sai alata juba hilisjääajal,
üle 12 000 aasta tagasi. Inimasutus sellel
alal hakkas tekkima umbes 2900 aastat
tagasi, siis, kui inimene maa harimisele
ja loomakasvatusele keskendus.
Läbi aegade hämaruse võib
ainult oletada siinsete esimese inimeste
elamist-olemist.
Vesi, mida annavad allikad, on
esmaseks tingimuseks, et elu antud paigas võiks tekkida. Meiegi Vana-Vinni
küla keskel on veerikkad allikad, üks neist
saab alguse Uustalu maaüksuse kaevust.
Salukuusikute viljakad mullad ja
varane inimasustus olid peapõhjuseks,
miks taimkatte struktuur on aastatuhandete jooksul kujunenud selliseks nagu
praegu. Esimese pildi siinsetest küladest
saame Läti Hendriku Liivimaa kroonikast:” Virumaa on viljakas ja väga ilus,
ning on väljade tasasuse tõttu avar maa”.
Aastal 1219 algab Virumaal eesti
rahva ristimine ja allutamine Taani võimu alla. Taani preestrite koostatud ristitud külade nimekirjad saavad aluseks
Taani hindamisraamatu Lilter Census
Danie-Eestimaa suurele nimistule, mis
meieni säilinud ja redigeeritakse 1241.
aastal Tallinna piiskop Thorkilli poolt.
See on ülitähtis allikas asutus-, agraar- ja
sotsiaalajaloo uurimisel. Taani hindamisraamatu andmetele tuginedes arvatakse
muinasaja lõpul Eestis elanikke umbes

150 000 inimest. Üks kirjapandud küladest on ka Vana-Vinni küla, mis sai nimeks Vitni, kui aasta oli 1241.
Kirjanik Kalju Saaberi sulest pärineb kohanimede ilmekas kirjanduslik
iseloomustus: “Ühelgi taimel pole nii
pikki juuri kui toponüümidel, kohanimedel. Läbi aegade hämaruse säilinud kohanimi määratleb meid paremini kui ükskõik missugune täiustatud sekstant. Jah,
kohanimed on nagu takjas või pigi: haakub vaid seal, kus tema õigus. Kohanimed on meie suurim ja vanim ühisvara.”
2011. aastal saab Vana-Vinni küla
nime esmamainimisest 700 aastat. See
nimi on ajaloo jooksul läbi teinud mitmeid muutusi: Vitni, Finn, Vihne, Vinni,
Vana-Vinni. Vana-Vinni küla rahval on
plaanis tähistada nime esmamainimist mälestuskiviga. Ka Vinni valla nimi on saanud oma alguse Vana-Vinni küla nimest.
Niisama pika tee on läbi käinud Vinni
valla praegused külad Inju, Koeravere,
Veadla, Kehala, Võhu, Mõdriku, Rasivere, Tammiku ja alevikud Viru-Jaagupi
ja Tudu.
Kõikidel nendel küladel on oma
ajalugu ja nad on väärt seda, et nende
töid ja tegemisi jäädvustada ja mäletada.
Eestimaa elab tänu oma küladele!
NB! Kellel on pilte Vana-Vinni külast ja
mälestusi küla elust Eesti Vabariigi algusaastatest ja Saksa okupatsiooniooniajast, palume helistada telefonil 5656
6870 Kalju Vagale.
Kalju Vaga

korraldamiseks. Augusti algul viisime
10 noort meilt ja 10 noort Haljalast Loobule, et seal kanuuga sõita, metsas GPSmängu mängida, loodust uurida ja omavahel tuttavaks saada. Üks Lääne-Viru
ANK programmi prioriteetidest oli sidemete loomine maakonna noortekeskuste vahel ja selle projekti tulemusel
oleme loonud hea kontakti Haljala noortekeskusega. Suur tänu osalejatele ja
Haljala noortekeskuse aktiivsele juhatajale Greete Tomingale! Tulevikus saame ühiselt korraldada üritusi ja koostada
projekte ning ühendada transpordikulusid väljasõitudeks Eestimaa kaugematesse kohtadesse.
Kolmas suur ettevõtmine sel
aastal oli projekt „Noorte töötamise võimalused”, millele saime toetust programmi Euroopa Noored raames. See projekt oli suunatud 15aastastele ja vanematele noortele ning sisaldas samuti koostööd teise noortekeskusega. Nimelt käisid meie noored Kuremaa Avatud Noortekeskuse noortega koos süstamatkal
Taevaskojas ning panid Interneti teel suheldes ja Kuremaal külas käies kokku
kõigile Eesti noortele kasuliku voldiku.
Projekti korraldasid ja juhtisid noored
ise – tuumikgrupis töötasid Robin Metsaots, Julia Kaas, Sander Trofimov ja
Katariina Linde, kes saavad selle kohta
ka kogu Euroopas tunnustatud Noortepassi. Projekt ei ole veel lõppenud –
1000 trükitud voldikut tuleb saata üle
Eesti laiali ja talvevaheajal tulevad Kuremaa noored Viru-Jaagupisse külla, et õnnestunud projekt lumesõja, lasershow
ja piduliku lõunasöögiga lõpetada. Ka
Kuremaa noortega kavatseme tulevikus
teha koostööd ja projekte, korraldada
ühiseid üritusi ja vastastikku külas käia.

Terve aasta vältel on loomulikult edasi toimunud meie võrgupidude
sari. Maikuus pidasime ühe võrgupeo
koguni vabas õhus – kes ütles, et loodus ja arvutid ei sobi kokku! Ürituste
toimumisele on kaasa aidanud valla noorsootöötaja Kerdi Tude, valla IT-spetsialist Mart Villup ja Viru-Jaagupi osavallavanem Nadežda Võrno. Rõõm on näha,
et sama traditsiooni on nüüd alustanud
ka Pajusti noortemaja Kati Tsirki juhtimisel.
Suvel saime vabatahtlike abiga
tööle oma emaorganisatsiooni MTÜ
Vinni Valla Noored veebisaidi, kus pesitseb eraldi leht ka Viru-Jaagupi noortetoale. See veebisait on nüüdseks kolinud
uuele
aadressile:
www.vinnivallanoored.eu.
Kuigi noortetoal on vahendeid
ja võimalusi vaid näputäis, on lõppev
aasta olnud edukas. Paljud noored on
olnud hakkajad ja aktiivsed nii üritustes
kui ka vabatahtlikes töödes. Samas on
siiski ka noori, kes miskipärast noortetuppa ei jõua ja noorte tegemistes kaasa
ei löö, kuigi ka neil on kindlasti vahvaid
ideid ja huvitavaid mõtteid.
Algavaks aastaks tahakski kõigile meelde tuletada, et noortetuba on
NOORTE ASI ja NOORTE ENDA
KOHT ning siin määravad noorte enda
otsused – nii avamisaegade ja tegevuste kui ka ürituste ja projektide osas. Tule
ja ütle, mida võiks teha, millal võiks teha,
kuidas võiks teha ja kus võiks teha. Käi
lagedale ka oma kõige utoopilisemad
lennukad mõtted – üheskoos teeme need
ehk teoks! Esita oma arvamused, ettepanekud või ideed noortekasse kas suulise ilukõnena või kirjalikult värvilisel
paberil või hoopis kommentaaridena
Facebooki lehel „Viru-Jaagupi
noortekas”! Tule sõbraks, avalda arvamust ja osale elus! :)
Nigel Mann,
Viru-Jaagupi noortetoa juhataja

üsna ribadeks sõidetud.
Kohaliku omaalgatuse programmi rahade eest õppisid noored Kaja
Altermanni juhendamisel suhtlemiskunsti
ja Raivo Riimi käe all kombeid.
Enam meeldis noortele PRIA
toetuse eest korraldatud meeskonnatöö
koolitus Eismal, kus tuli osaleda fotojahil ja raftirallil. Ühtlasi õpiti looduskoolitaja Argo Bachfeldtilt nippe, kuidas metsas eksinuna ellu jääda.

MTÜ Vinni Valla Noored
Pajusti noortemajas avati läinud sügisel loodud loovuse ja fototuba.
26. oktoobril oli Aartika puhkekülas seikluspäev, kust võtsid osa
Ronald Toome ja Egert Vakker, siis oli
22. oktoober arvutiõhtu, 26. oktoobril
arvutimängude õhtu ja 17. detsembril
õppeekskursioon Tapa sõjaväeossa.
Pajusti noortemajas saab vaba
aega veeta mitmeti. On võimalus mängida lauatennist, erinevaid lauamänge,
piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli, noolemängu ja kroketit. Noortemajas saab tasuta kasutada õmblusmasinat, õppida ja
harjutada ansambli-muusikariistadel, laulda karaoket, osaleda kokandusringis,
kasutada arvutit ja internetti, projektorit
ja kinoekraani. Samuti saab teed, kohvi
ja suupisteid valmistada, vaadata TV-d ja
DVD-sid ning hüpata batuudil. Noortemajas on olemas ka infonurk. Suvel saab
võrkpalli mängida ja soovi korral ka
peotelki kasutada.
Kontakt:
e-post:
tsirkkati@hot.ee. Aadress: Tartu mnt 5,
Pajusti.
Kadila noortetuba
Kadila noortetoas on olnud 2010.a noortel võimalus osaleda näiteringis, aeroobikas, käelises tegevuses, mängida erinevaid lauamänge ja laulda karaoket.
Noorte jõulupidu toimus 16.detsembril, kus noored küpsetasid piparkooke, tantsisid ja osalesid erinevates
lauamängudes ning said üllatuseks ka
väikese kingipaki.
Vaba aja veetmise võimalused: piljard,
õhuhoki, lauajalgpall, kroket, erinevad
lauamängud (alias, kabe jne), TV, DVD,
arvuti ja internet; olemas rulad, batuut,
saab karaoket laulda, olemas helitehni-

ka; võimalus teed, kohvi ja suupisteid
valmistada; suvel mängida võrk- ja korvpalli; osaleda kokanduse ja käelise tegevuse ringides. Olemas peotelk, infonurk.
Kontakt: e-post: lidia.mets@mail.ee ja
kerdi.tude@vinnivald.ee, aadress: Kadila
küla.
Tudu noortetuba: vaba aja veetmise võimalused: lauatennis, batuut, koroona, õhuhoki, lauajalgpall, piljard, TV,
erinevad lauamängud, peotelk. Infonurk.
Kontakt:
e-post:
kerdi.tude@vinnivald.ee, aadress: Staadioni 3, Tudu alevik.
Viru–Jaagupi noortetuba: vaba
aja veetmise võimalused: lauatennis, piljard, koroona, õhuhoki, lauajalgpall,
noolemäng, kroket, batuut, lauamängud,
TV, DVD, VHS. Tee, kohvi ja suupistete tegemise võimalus, X-box, arvuti,
internet, suvel saab mängida jalg-, korv, võrk- ja sulgpalli, olemas peotelk. Infonurk
Kontaktid: e-post: virujaagupi
noortekas@gmail.com.Blog www.
virujaagupinoortekas.blogspot.com
Aadress: Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik.
Suvel toimus töö- ja puhkelaager (TPL). Vinni valla lastele korraldatav suvine TPL toimus kahes vahetuses kokku 7. juunist 9. juulini ning kokku osales laagris 51 noort vanuses 1016 aastat. Laagreid rahastas Vinni Vallavalitsus.
Osalemine laagris ja selle tegemistes oli vabatahtlik. Laagri eesmärk
oli töökasvatus, suhtlemine ja sõbrunemine Vinni valla teiste piirkondade noor-

Rahvarohkeim sündmus oli kevad-talvine noorteõhtu Roela Rahva
Majas, kui külas olid Kunda, Laekvere
ja Väike-Maarja noored ning õhtut juhtis Ilja Golomb. Raha selleks olime saanud eelmise aasta ANK-konkursilt.
Roela noored ise käisid Sõmeru
valla noorteüritusel Ubjas, Rakke noortekeskuse sünnipäevapeol ja Simuna kihelkonna noortepeol.
Maire Eigi
tega ning anda noortele võimalus ise
taskuraha teenida.
Esimese vahetuse tööks oli
Viru-Jaagupi kalmistumüüri korrastamine ja puhastamine võsast, mullast ja
muust sodist. Noori juhendati esimesel laagripäeval tööohutuse teemal ja
iga noor andis allkirja, et on teadlik,
kuidas kasutada töövahendeid ning
kuidas töötada iseenda ja kaaslaste suhtes ohutult. Töö kestis 4 tundi päevas
ja kui ilm lubas, korraldasime pärast tööd
mängulisi ja sportlikke tegevusi. Iga
päev oli võimalus batuudil hüpata, jalgja korvpalli, lauamänge, piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli mängida, arvutit kasutada, karaoket laulda, raamatukogu
külastada. Ühel laagripäeval käisime
noortega Väike-Maarjas Äntu matkarajal.
Teine vahetus toimus Rutjal ja
oli ööbimisega laager. Tööks oli õueala koristamine, pärast tööd said noorel käia kalal ja seenel, küpsetada lõkkel kala, käis saunas ja ujumas. Samuti
oli iga päev võimalus batuudil hüpata,
jalg- ja korvpalli ning erinevaid lauamänge mängida. Noored olid väga tublid ja korrastasid ka rannaala, kus nad
ujumas käisid.
MTÜ Vinni Valla Noored on
oma kodulehekülg www.vinnivallanoored.eu, lisaks valmis voldik noorte töötamise võimaluste kohta.
Projektidega on lisaraha noortetegevusteks saadud kokku 171 669 krooni.
2011.a üritame läbi viia samu
tegevusi, üritusi ja laagreid ning neile
lisaks läbi viia mitmesuguseid koolitusi ja infopäevi. Projektite toel tahame
täiendada noortekeskuste spordivahendite varu ja soetada rulluiske, korvpalli
tarvikuid, välijõusaali sisustust, poksikotte jne.
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Jõulutervitus Tudu rahvamajast Vambola Veddel käib katuseid mööda
Taas üks aasta minevikuks samas. Oli
muinasjutuliselt lumine ja ilus selle algus ja ta ise oli ka hea aasta toredate
kohtumistega, huvitavate ettevõtmiste,
uute tutvuste, uute toredate sõpradega.
Kõigile armsatele inimestele,
kellega koos lauldud, tantsitud, käsitööd
tehtud ja seltsielu aetud – jõulurõõmu ,
rõõmu, rõõmu. Süüdakem küünlad jõulupuul, leidkem aega, et mõtiskleda tänutundes, et meie ümber on armastav
pere, head sõbrad, soe kodu. Ka Looja
on teinud meile taas kord imelise kingituse- oma armsa Poja sündimise ajaks.
Jaluta õues ja imetle, või vaata ainult
aknast välja, ja hinge saabubki rahu, imeline jõulurahu.
Kui jaksame veel laulda, tantsida, üksteise seltskonnast rõõmu tunda,
siis sõber, elame veel.

Rõõmsaid jõule Tudu taidlejatele ja kõigile tudukatele, Vinni Päevakeskuse perele, kes on kinkinud meile
siirast sõprust ja rõõmsameelsust. Toredaid jõulupühi ja uusi kohtumisi uuel
aastal teile kõigile, kõigile!
Jõulusoov Heldur Jõgioja sõnadega:
Üksainus kord aastas
toob jõuluöö rõõmu,
see vaikuse püha on hingede jaoks.
Kui väga on tarvis ses tõtlikus ilmas,
et headus me hingest küll iial ei kaoks.
Nüüd süütame küünlad, las kõlada viisid,
mis sajandeid lauldud, nad kõlavad taas.
Kauneid jõule, aastavahetust,
head uut aastat!
Tudu rahvamajast
Helve Ploom

Jõuluootus Viru-Jaagupis
Hoolimata tuisusest ilmast kogunesid
Viru-Jaagupi kandi eakad 14.detsembril
vanasse koolimajja Elutarga klubi jõuluootuse peole. Saal oli koduselt soe,
kaunistatud küünalde, ehitud kahara kuuse ja jõuluvanikutega.
Saabusid üllatuskülalised. Vallavanem ToomasVäinaste tõi kaasa ka
jõulukinke – igale laudkonnale kommipaki. Teda võtab Elutark alati vastu sooja
aplausiga.
Teisena tuli meie vahva osavallavanem Nadezda Võrno, tänu kellele
meie peosaal nii kenalt jõululik välja
nägi. Kolmas üllatuskülaline oli meie

Täname!
Täname firmat Barliman OÜ jõuluüllatuse eest! Täname üllatuse korraldajat,
Mesimummi rühma lapsevanemat,
Enely Vaaramaad! Kogu lasteaiapere
sai tunda suurt jõulurõõmu!
Täname lasteaia hoolekogu
liikmeid Ly Räpot, Anita Keivabud
koos abikaasa Peeter Keivabuga, kes
ruttasid appi, kui lasteaed oli mattunud
lumme.
Täname Vladimir Kostapit, kes

vallas uus inimene – kultuurinõunik Anti
Ronk, kes tuli meie klubiga tutvust tegema.
Naisansambel Viisikera laulis
neli talve- ja jõululaulu ning jalakeerutust õhutas kapell Karukell.
Pidu kujunes väga südamlikuks.
Tantsupõrand oli tihti päris tihedalt täis.
Viisikera tänas oma juhendajat
Aivi Õisi, kes sai laulunaistelt hulga kallistusi ja paisid. Küllap seadis neid ühisele lainele igaühe suur võitlus lumega. Seda kinnitas tõsiasi, et rohkem kui
Jõuluvanast oli sel päeval juttu Monikast.
Anu Soon

operatiivselt tegutses kriisiolukorra
lahendamisel.
Täname Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilasi, kes usinasti lund rookisid.
Täname lapsevanemaid, kes labidatega kohale
ruttasid, et abiks olla.
Rahulikke jõule
ja head uut aastat!
Vinni Lasteaed
Tõruke

Roela Kodukandi aasta on
kulgenud tasa ja targu
MTÜ Roela Kodukant on tegutsenud
sel aastal ilma suurema kärata. Väike ülevaade tehtud tegemistest.
Uus arengukava 2011-2014.
Suur töö Roela piirkonna uue arengukava kallal on valmis saanud. Hulga inimesi käis mitu korda koos ning pandi
kirja kõik uued unistused ja tuleviku
plaanid
Külade supipäev. 2011. aastal
võtab see üritus uue näo. Ootame-vaatame.
Roela linnamäe infotahvel. Kes
veel näinud ja lugenud pole siis nüüd
on viimane aeg minna lumme sumpama, et jõuda Roela linnamäe infotahvlini. Uued teadmised Roela kohta on enesele hea jõulukink.
Roela käbikuivati. Ka sel aastal, vaatamata teetöödele, külastas käbikuivatit päris palju gruppe.
Külastajate vastuvõtmine ja giidi töö tehti ära vabatahtliku tööna. RMK
haldusosakonnale tehti MTÜ poolt avaldus käbikuivati edasise saatuse kohta.
Vastust veel pole, kuid praegu valmistab Mare Hirtentreu kooskõlas RMK
loodusõppe programmidega ette Roela
käbikuivati loodusõppe programmi, mis
käivitub 2011. aasta algul.
Traditsiooniliste tehnikate ja
materjalide kasutamine renoveerimisel. MTÜ Roela Kodukant pani õla alla
vastloodud Viru-Jaagupi Seltsile ja toetas nende koolitusprojekti. Soovime
Viru-Jaagupi Seltsile häid mõtteid ja rah-

vale aktiivset kaasalöömist seltsi tegemistes.
Mahemesinike algõppe koolitus. MTÜ Roela Kodukant võitis Põllumajandusministeeriumi hanke ning korraldas mahemesinikele nelja päevase
koolituse kus osalejaid oli üle Eesti.
Jõuluootus 9. ja 12. detsembril.
Juba teist aastat on mittetulundusühing
püüdnud pakkuda jõulurõõmu meie valla lastele.
Eelmisel aastal oli meeleolukas
päev valla lasteaedade lastele, sel aastal kutsusime Roelasse MTÜ Kinobussi Norra jõulufilmi näitama valla 1.-3.
klassi lastele.
12. detsembril oli vaatamata rasketele lumeoludele kohale tulnud üle
80 inimese, kes said osa selle päeva
meeleolust, mida pakkusid meie laululapsed, Läänemaa rahvapilli ansambel
“Kratt” ja nobenäpud oma käsitööga.
Lähenemas on uus aasta oma
uute tegemistega. Soovime, et jätkuks
ikka tahtmist ja häid mõtteid kodupaiga
elu edendamises, et oleks endal rõõm
siin elada ja pakkuda rõõmu ka külalistele.
Suur tänu kõigile, kes on MTÜ
Roela Kodukandi tegemistes osalenud!
Teie panus on olnud suurepärane. Edu
ja jaksu kõigile valla seltsidele!
Märgake üksteist ja miski pole
liig raske…
Edukat uut aastat!
Parimate soovidega
MTÜ Roela Kodukant

Vambola Veddel on kutseline korstnapühkija Vinnist, kellele meeldib, et inimesed usuvad, et korstnapühkija õnne
toob. Ja miks ka mitte: kui kodu küttesüsteemid on korras, lõõrid tõmbavad
ja seda ka korstnapühkija kinnitab, siis
on ju kindlam elada küll.
Kuidas sinust sai korstnapühkija?
Sain korstnapühkijaks juhuslikult. Kui
maal naise vanemate juures majapidamine minu õlule jäi, siis puudusid seal korralikud tööriistas kütesüsteemide puhastamiseks. Juhtusin parajasti Bauhofist uut
lõõriluuda ostma, kui vastutrehvanud
sugulane küsis, kas ma pühin korstnat.
Vastasin, et natukene pühin jah. Siis ma
veel väljaõpet polnud saanud. Tema soovitas mul välja uurida, kus saab korstnapühkijaks õppida, kuna see amet peaks
andma kauaks ajaks leiva lauale. Tol ajal
töötasin ma puidufirmas ja seal tuli kokku puutuda töökaitse ja ohutustehnika
ning tuleohutusega. Läksin oma murega Rakverre Lembit Liikeri juurde ja
mõne pärast kursustele. Sooritasin eksamid, sain paberid ja nii minust saigi
korstnapühkija. See oli õnnelik juhus,
mida pole seni kahetsenud.
Praeguseks olen seda tööd teinud seitse aastat. Mulle on tekkinud püsikliendid.
Nõukogude ajal olid korstnapühkijad priitahtlike pritsimeeste käsutuses, kui tuli taasiseseisvusaeg, siis avastasid korstnapühkijad oma ehmatuseks,
et mitte keegi ei taha neid enda tiiva alla
ja jäime omapäi. Üksinda on aga väga
raske ellu jääda, samuti seadusloomes
kaasa rääkida, koolitada jne, siis loodi
korstnapühkijate koda, kuhu kuuluvad
kutselised korstnapühkijad, teiste seas ka
mina. Viimases tuleohutusseaduses on
palju korstnapühkijate koja poolt tehtud
ettepanekuid sisse saanud.
Telli korstnapühkija õigel ajal
Kõige parem aeg korstnapühkija tellimiseks on kevad ja suvi. Kui korstnapühkija avastab küttesüsteemides mingi puuduse, siis on neid aega rahulikult kõrvaldada. Kõige pingelisem aeg on meie
jaoks sügis, kui uue kütteperioodi eel
inimesed ärkavad ja tahavad, et nende
küttekolded üle vaadataks. Viimase minuti peale jäädes ei tasu korstnapühkijate peale pahandada, kui neid tuleb oodata kaks nädalat või isegi paar kuud. Korstnapühkija peale tuleb mõtelda varakult,
pärast eelmise kütteperioodi lõppu.
Iga päev katusel ei käi,
igal katusel ei käi
Meie tööd mõjutab otseselt ilm. Meil
on ohutuse mõttes keelatud katustel käia
tugeva tuule ja sajuga, pimedal ajal. Sügisel muutuvad ilmad heitlikeks, päevavalgust jääb vähemaks ja järjekorrad
venivad ka seetõttu pikemaks.
Takistavaid asjaolusid on teisigi, mida kütesüsteemi omaja / maja valdaja ei ole ise ära teinud, näiteks sageli
küsitakse, kas korstnapühkijal on endal
redel kaasas, kuid valdajal endal peaks
see olema.
Ka on valdaja kohustus hoida
need korras juurdepääsuteed ja redelid.
Tihti on katustel olukord väga
halb. Korstnapühkija peaks seetõttu oskama lennata, olema kaskadöör-ämblikmees, ta peab saama ronida igale poole,
redelid mädad, käiguteesid praktiliselt
polegi. Kui siia juurde lisada ilmaviperused, siis pole ime, kui korstnapühkija ei
julge katusele minna. Ma ei karda kõrgust. Ka on mul vedanud, et pole katusest veel läbi või katuselt alla kukkunud.
Mul on kolleege, kellega on seda kahjuks juhtunud.
Katusel töötamist segavad ristirästi paigaldatud antennid, piksekaitsmed

Kes keda: kas lumi katuselt maha
või tuleb lumi koos katusega...

jmt. Pole harvad juhtumid, kus antennid
on kinnitatud korstnate külge. Ka on
väga paljude korstnate endi seisnud küllaltki kehv.
See oli asja tumedam pool. Kuid
on ka väga häid omanikke, kel on katuselt kõik vajalikud atribuudid ja käigud
olemas, nii et korstnapühkijal on lust
katusele jõuda, seal tööd teha ja pärast
elu ja tervisega tagasi tulla.
Sõltub päevast, vahemaadest ja
töö iseloomust, mitu küttesüsteemi
jõuan ühes päevas üle käia. Päevarekordiks on olnud teenindada 6-7 klienti. See
tööpäev algas hommikul kell üheksa ja
lõppes öösel pool üks, kusjuures valges jõudsin katusel ära käia.
Mida peaks teadma kütmisest ja
küttesüsteemidest?
Teine osa tööst puudutab maja sees olevat küttesüsteemi. Töö on näidanud, et
tihtipeale inimesed ei hooli omaenda turvalisusest - küttesüsteemid on aastaid kui
mitte kümneid aastaid puhastamata või
neid ei puhastata nii, nagu seda tuleb teha.
Tuleohutusseadus ütleb, et kasutusel
olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on
ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole
ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid
puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
Kõiki küttesüsteeme tuleb kütta
just selle küttega, mis on selle küttsüsteemi jaoks ette nähtud. Tavaliselt on
majades ahjud, pliidid, kaminad, mis töötavad puuküttega. St kütmist tavaliste
puuhalgudega, soovitavalt lehtpuuga.
Küte peab olema kuiv ja süütamiseks kasutame paberit või puidulaaste. Tõmme
peab olema korralik. Siibrid peavad olema täiesti lahti. Tõmmet reguleeritakse
tuharuumi uksega, selle puudumisel ka
koldeuksega. Tuli peab põlema vabalt,
sest siis eraldub puidu põlemisel küllalt
palju soojust, et põlemisjäägid saavad
ära põleda. Kui koldes on temperatuur
madal ja tuli vaevu hingitseb, siis tekib
väga palju põlemata puidugaase ja need
omakorda tekitavad ka tahma. Eriti juhtub seda märgade puudega.
Ükski kolle pole mõeldud prügikastiks. See tähendab, et me ei viska
pliidi ega ahju alla kilekotte, märgi toidujäätmeid, hügieenitarbeid jne. Puude
süütamiseks kasutame paberit, mille põlema panemiseks pole tarvis paberit (kriidipaber). Samuti ei tohi kütet süüdata
vedelate süütevahenditega (bensiin, grillisüütevahend jne) plahvatusohu tõttu.
Suured külmad on käes, kuidas hoiduda ülekütmisest?
Kütteseadmetele mõjub väga halvasti
ülekütmine. Tavaliselt on ahjud projekteeritud ja ehitatud selliselt, et ühe koldetäiega peaks saama õigesti kütmise
korral ahju soojaks. Ahi peaks püsima
soe umbes ööpäev. Et vältida ülekütmist,
ei tohiks kahe kütmise vahe olla väiksem kui kuus tundi. Ja ka sellisel juhul ei
tohi enam panna koldesse samapalju
kütet, kui oli esimene kord, vaid vähem.
Väga tihti langevad ülekütmise
ohvriks suvilates olevad küttesüsteemid.
Minnakse suvilatesse jõulupühi tähistama, väljas on 20, majas 15 kraadi külma.
Soojasaamiseks lükatakse 2-3 koldetäit

järjest ahju, millega köetakse ahi üle, kuid
kütmise lõpetamisel on ahi ainult kergelt soe.
Ülekütmise ajal tekib väga palju
küttesüsteemi riketest ja mittepuhastamisest põhjustatud põlenguid. Tahmapõleng on väga ohtlik - temperatuurid ulatuvad 1500 kraadini. See võib omakorda tekitada rikkeid küttesüsteemile.
Ülekütmisel on ainult aja küsimus, millal annab järgi ahju välisvooder
või koldevõlv, lõõristik. Kui need järele annavad, siis ahju sisse tekivad praod
ja läbi pragude hakkavad eluruumidesse
tungima suitsugaasid ja ving.
Raha kokkuhoid tekib sellest, kui
köetakse õigesti ja õigel ajal kutsutakse
korstnapühkija.
Kas aastavahetuseks saab
korstnapühkijal töö otsa?
Aastavahetuse ajal ei ole korstnapühkijal töö otsas. Tavaliselt sel ajal kutsutakse meid n-ö hädaabitöödele. Aastast olenevalt on seda mõnel aastal rohkem, teisel vähem. Kui inimesed nautisid eelmist lumerohket valget talve, siis korstnapühkijatele oli eelmine talv tahmarohke aasta ja tööd jagus.
Üldiselt võib aastaringselt korstnapühkija poole pöörduda ja seda ka tehakse.
Kuidas on masu korstnapühkimist
mõjutanud?
Kõik loevad raha, ka masu ajal. Selle
tõttu on nii mõnedki kliendid otsustanud
raha vähesusel kortspühkimiselt loobuda või hakanud ise pühkima. Ka kehtiv
tuleohutusseadus lubab eramajades ja
suvilates omanikul endal pühkida. Kuid
siiski peab selle seaduse järgi iga viie
aasta tagant käima kutseline korstnapühkija pühkimas. Kortermajades võib seda
tööd teha jätkuvalt ainult kutseline korstnapühkija. See on seaduslik pool. Praktika on näidanud, et kutseline korstnapühkija puhastab põhjalikumalt kui inimene, kes ei ole seda tööd õppinud. Ka
on kutselisel töömehel parem varustus,
näiteks tolmuimeja, mis muudab töö kiiremaks ja puhtamaks. Tehnika on sedavõrd edasi arenenud, et korstnapühkimine on sisuliselt puhas töö. Ka märkab
kõrvaline silm kergemini vigu, mida inimene oma harjumuspärases keskkonnas
enam tähelegi ei pane.
Kas sinu töö tervisele ei hakka?
See töö on tervisele ohtlik, kuna puutume kokku tahmaga, mis sisaldab kantserogeenseid aineid, väävliühendeid, ka
mingil määral leelistega. Küttesüsteemide remontimisel puutume kokku segudes sisalduvate kemikaalidega.
Vanade uskumuste järgi tõi korstnapühkija nägemine ja tema kuue nööbist kinnivõtmine inimesele õnne. Nüüd korstnapühkijad enam näha pole. Kuhu te
olete kadunud?
Korstnapühkija on internetti kolinud
(Päästeameti ja Eesti Korstnapühkijate
Kutsekoja kodulehele), sealt tuleb meid
otsida. Korstnapühkija liigub ringi autoga. Seetõttu ei näe teda enam mundris
ringi liikumas.
Inimesed usuvad senini, et korstnapühkija õnne toob ja see on tore.
Korstnapühkija töö ei ole just
kerge ega ka ülearu puhas, kuid see töö
laseb rahulikult magada. Selles töös võivad riided mustad olla, kuid süda on seeeest puhas!
Küsis Hilje Pakkanen

Detailplaneeringu avalikustamise teade
Vinni Vallavolikogu võttis vastu
16.12.2010.a otsusega nr 45 Männi kinnistu, registriosa nr 830831, katastritunnus 90002:001:0919 ja selle lähialade
detailplaneeringu Piira külas pindalaga ~ 1,0 ha, mille avalik väljapanek toimub 6. - 19. jaanuarini 2011.a Piiral
C.T. von Neffi tn 2 Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse hoone fuajees ja
Pajusti alevikus Tartu mnt 2 vallamaja II
korrusel.
Detailplaneeringu eesmärk on
elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks eramukrundiks ning kruntidele ehitusõiguste määramine.
Kaasnevad eesmärgid on juurdepääsuteede ja tehnovõrkude paigu-

tuse määramine, ning liinirajatiste kaitsevööndite ja muude eeldatavate kinnisomandi kitsenduste ja ulatuste määramine.
Detailplaneering ei muuda Vinni valla üldplaneeringut.
Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume esitadaVinni vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 28. jaanuariks 2011 postiaadressil 46603 Tartu
mnt 2, Pajusti, Lääne-Virumaa või epostiga aadressil vallavalitsus
@vinnivald.ee.
Märkuste ja ettepanekute laekumisel toimub detailplaneeringu avalik väljapanek. Tulemuste avalik arutelu
9.veebruaril kell 16 Pajustis vallamaja
III korruse saalis.
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Südamelt ära
Aeg teeb halastamatult ringe ning märkamatult on lihavõtetest saanud jõulud.
Nii on ka meie õnnetusest saanud valus mälestus.
Midagi aga pakitseb südamel,
midagi, mis ei anna rahu. See on võlg
Teie kõigi ees, kes Te meid toetasite ja
abistasite nii tegudes kui mõtetes.
Tehes oma igapäevaseid tegevusi ei oska aimatagi kui paljud sinust

hoolivad. Liiati veel siis, kui tõesti abi
vaja. See toetus on imetlusväärselt
suur. Tänu ka Teie kõigi abile oleme
saanud oma tööde ja toimetamistega
uuesti järje peale.
Eriline tänu ka Liivile, Helmutile ja Ilmarile, kes on meie kõrval olnud
kogu selle aja.
Aitäh kõigile!
Soovime rahulikke jõulupühi ja tegusat uut aastat.
Tänulik Jürgensoni talupere

Vinni Perekodu tänab
Aartika tegusat ja lahket meeskonda tasuta jõulumaa ürituse eest! Koos Vinni perekodu lastega
said jõulumaa üritusest osa ka Tapa ja Imastu lastekodu pere.
Aitäh, Baruto koos perega, kes meile
hulga kingitusi tõi! Jalgrattaid uutele lastele ja
puuvilju, limpsi.
Ja veel hulga teisi lahkeid inimesi, kes
meid on toetanud. Suur ja südamlik tänu kõigile!
Kauneid pühi ja edukat uut aastat!
Vinni Perekodu

Õnnitleme!
Õnnitleme

jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!

97 Leida-Helene Kaljusaar
96 Leida Ilves
92 Ella-Pauline Kopli
92 Linda Soome
91 Ludmilla Arro
90 Laine Väinaste
90 Selma Tisler
89 August Kondoja
88 Valve Kikas
86 Astra Vaher
86 Meeta Pärn

85 Vera Semenkova
84 Asta Jurelevitš
84 Ella Jõemägi
81 Koidula Basarov
80 Astra Evert
80 Olev Veermäe
80 Endel Vahtra
80 Väino Lipu
80 Ester Pihlak
75 Maret Sutt
75 Eeva Põld

75 Aleksander Rammul
75 Virve Talalaev
75 Helle Uibo
75 Aino Pedius
75 Astride Rosenfeldt
70 Rein Truupõld
70 Karl Baumann
70 Maire Talistu
70 Uno Lauri
70 Hilde Saluvee
70 Juhan Ratnik

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Austatud eakas
vallakodanik!
Jõulurõõm see täidab hinge,
võtab mure, võtab pinge.
Jõulurõõm poeb tuppa tasa,
jätab rõõmuhelbed maha.
Hinges süütab küünlaleegi,
rõõmu võtta ei saa keegi.
On jõulukuu, on tulede sära, on ootuste rõõme,
on armastust ja andestust.
Vinni päevakeskus
lõpetas aasta 22. detsembril
jõulukontserdiga.
Tahame tänada ning
soovida jõudu ja tervist Helve Ploomile, kelle juhendamisel-ettevõtmisel on naised
laulnud jaanist jõuluni. Päevakeskus tänab Vaike Altväljat, kes igal neljapäeval võimleb

naistega ja jagab tervisele kasulike
tarkusi. Mart Villupit täname arvuti
õpetamisel. Ülle Rajamardile kuuluvad päevakeskuse tänusõnad kadripäeva korraldamise eest.
Aga eelkõige tänan teid,
kallid naised, kes te olete leidnud aega päevakeskuse
jaoks. Soovin, et teil oleks
ikka süda soe, jalad väledad,
käed nobedad, hing rahul ja
jaguks tervist.
Kaunist pühademeeleolu
kõikidess kodudesse. Jätkugu teil naeratusi, häid sõnu ja
tugevat tahet ka uuel aastal!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor

Sündis inimene!

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Jane Pikhof - 11. novembril
Johanna Sinimets - 16. novembril
Remus Arumäe - 30. novembril

Tähevalgust
akendesse,
küünlasära
silmadesse,
hingesoojust südamesse,
kallist rahu kodudesse.
Soovin kõigile tugevat tervist
ja head uut aastal!
Lugupidamisega
Mirjam Selli,
sotsiaalnõunik
Lõpp hea, kõik hea: aasta lõpuks on hea tõdeda, et
Vinni-Pajusti gümnaasiumis lõppes remont... ja õnnetuse järgne remont.
Parimad päevad koolile on aasta alguse avaaktused ja kevadised lõpetamised. Kui on sügisesi
aktusi, siis on ka, keda õpetada ja suve hakul ellu/
puhkusele saata. Anti Ronga foto gümnaasiumi selle
kooliaasta algusest 1.septembril.
Paremal: Roela Kodukandi korraldatud jõuluootuse ürituselt Roelas. Vallavanem Toomas Väinaste surub kätt Tudu osavallavanemal Uno Muruveel.
All: Vriu-Jaagupi kabelis tehti sel suvel uuenduskuur - valgendati seinad, parandati ja värviti katus, korda tehti kabeli sisemus.

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

On lahkunud...
Lembi Räkki
Arvo Haas
Verner Soer
Ivan Oleynik
Valentina Junolainen
Vladimir Sa•ko
Eevi Jegorov

20.09.1924 – 23.11.2010
01.12.1945 – 01.12.2010
11.02.1926 – 03.12.2010
17.01.1947 – 06.12.2010
27.01.1932 – 10.12.2010
13.04.1953 – 10.12.2010
17.12.1930 – 11.12.2010

Huvitavat Vinni-Pajusti Gümnaasiumist

Käesoleval aastal möödus Eesti looduskaitse algusest 100 aastat. Selle raames toimus koolis huvitavaid
üritusi.
Kontrollimaks õpilaste teadmisi toimus loo-

duskaitseteemaline viktoriin ja silma ilustamiseks
konkurss fotohuvilistele.
Noored eksponeerisid
enda tehtud fotosid Eesti
loodusest. Pilte hindasid nii
zürii kui ka õpilased. Parimaid autasustati.
Keemia- ja kunstiarmastajad tegelesid klaasisöövitamisega: kaunistati
joogiklaase, purke, pudeleid, kausse…. Klaasi töödeldi spetsiaalse pastaga
ning taiestest korraldati näitus.
Kaja Veddel ja Laura Kupp

Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti
Lääne-Virumaa.
Tel 32 58 650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Ilmub kord kuus. Kaastööd oodatud 16.jaanuariks.
Tasuta. Tiraaz 2200. Trükitud trükikojas Trükis.

Tervitan kõiki häid inimesi,
koostööpartnereid!

Aastalõpu tervitus
Aasta kappab koos tuisu- ja lumemölluga kiirustades lõpu poole. Mis sest, et on olnud masu-aasta,
kuid kokku hoides ja kohates täielikku mõistmist
võib öelda, et oli ikkagi päris hea ja tegus aasta.
Kõige selle eest tahan öelda erilised tänusõnad
meie lastevanematele, kes tulid appi kui abi vajasime. Nii mitmedki üritused ja tegemised toimusid lastevanemate toel ja innustusel. Aitähh teile
kõigile!
Jätkuvat jõudu, rõõmsameelsust ja entusiasmi kogu
meie kollektiivile- olgu teil saabuv aasta ikka parem kui eelmine, et jätkuks jõudu saata ära järgmised särasilmsed koolilapsed.
Aitäh vallamaja inimestele lugupidava
suhtumise ja heasoovlikkuse ning abivalmiduse
eest!
Soovin ilusaid jõule ja armastust...
Et näha võiks kõikide naeratust...
Soovin kõigile rõõmu ja kodusoojust
Et keegi millestki ei peaks tundma puudust...
Kärt Põllu
Roela ja Tudu Lasteaia juhataja

Südamlik tänu teile tehtud töö eest.
Et ilusal jõuluajal ei tunneks end keegi üksikuna, vaid leiaks enda kõrval lähedasi ja heasoovlikke inimesi, usuks
elutarkuse, teadmiste ja tahte jõusse.
Soovin kõigile valget jõulupuhkust ja
ühist tegutsemislusti uueks aastaks! Sära
silmadesse, hellust südamesse, rõõmu
kodudesse, õnne uueks aastaks!
Margit Diits

Jänkutüdrukud Vinni lasteaia laadalt

