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Siiri Seljama on aasta
õpetaja!

Iga töö juures on
tähtis armastus,
millega seda
tehakse.

Majamees’i maakodu Kakumäe külas.
Korruselamute kategoorias
tunnustatakse Sõpruse 1 korteriühistut
Vinnis 1500 krooniga, Saara korteriühistut Saara külas 1000 krooni ning
Lepiku korteriühistut Lepiku külas 1000
krooniga.
Ärihoonete kategoorias tunnustatakse AS Virumaa Teed Viru-Jaagupis 1500 krooniga ning Vinni staadioni korrashoiu eest MTÜd Vinni
Tammed 2000 krooniga.
Külade ja alevike kategoorias
saab tänukirja Vinni alevik.
Tänukirjaga tunnustatakse samuti Tudu Põhikooli, Pajusti Lasteaeda
„Tõrutõnn” ja perek. Klammeri kodu
Voorel.

Tudus hakkavad vee
tarbimist mõõtma arvestid
Varem arvestati Tudu alevikus vee tarbimist majade kaupa: keldrisse paigaldatud ühtse veemõõtja näidu järgi ja
see jagati elanike vahel võrdselt. Nüüdsest mõõdetakse seda iga korteri kaupa, sest igasse korterisse paigaldati oma
veemõõtja.
Tudu alevikus käis siiani veeja kanalisatsiooni tarbimise arvestus
üldistel alustel. Elanikelt võeti vee eest
tasu 9 krooni ja kanalisatsiooni eest 12
krooni, mis kokku tegi elaniku kohta
21 krooni kuus. Hea oli see, et teenuste maksmisega üldjuhul probleeme
polnud.
„Tänaseks on pagaildatud veearvestid kõikidesse korteritesse ja eramajadele. Lisaks ka Tudu Põhikoolile
ning veetrassidele, mis väljuvad pumbajaamadest. Veearvestite paigaldamise eesmägiks oligi see, et kõik tarbijad
hakkaksid maksma tegelikult tarbitud

vee ja kanalisatsiooniteenuste eest,”
ütles Virmaa Veepumbakeskuse juhataja Jaan Nummert.
Nüüd peavad ühistud edastama majade veearvestite näidud osavalda ja korraldama rahade kogumise.
Arvestite näidud tuleb esitada
Tudu osavalda iga kuu esimeseks kuupäevaks. Fekaalivedu toimub endistel
tingimustel registreerimisega osavallas. Fekaal teisaldatakse Tudu biopuhastisse, mis alustas tööd 2005. aasta detsembris.
Lepiku, Kooli ja Kalmistu tänava elanikud, kes soovivad liituda
Tudu vee- ja kanalisatsioonitrassidega,
palume esitada taotlused Vinni Vallavalitsuse nimele. Taotluste planketid
saab osavallast. Tudu osavalla telefonid on 323 5632 ja 527 3874, Vinni
vallamajas 325 8661 ja 522 6522.
Anti Ronk

Vinni Vallavolikogu istungilt
Vinni Vallavolikogu 2.09.2010 istungi
materjale
1.Otsustati delegeerida looduskaitseseaduse § 45 kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamine Vinni Vallavalitsusele.
Väljavõte looduskaitseseadusest:
§ 45 Puude raie tiheasustusalal: Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud
kasvav mets metsaseaduse tähenduses
ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku oma-

Ma elan tänulikkuses…

Rännaku ja kogemuse eest.
Ja teel kohatud lahkuse eest
Oma unistuste ja kirgede eest
Ja õpitud usalduse eest
Rõõmu ja inspiratsiooni eest
Ja taasleitud eesmärgi eest
Ilmunud imede eest
Ja selle eest mida homne hoiab
Kõige armastuse eest,
mida olen tundnud
Ja selle eest mida saan tundma
Oma sõprade, kodu ja perekonna eest

Ja aja eest, mil leian iseenda
Külluse ja lihtsuse eest
Ja võimaluste ja armu eest
Võimaluse eest muuta
Ja usu eest, et ma seda suudan
D.D.Watkins
Suurimad on need
teod, mis toovad
suurimale hulgale
inimestele
suurimat õnne
Francis Hutcheston

Iga töö juures on tähtis armastus

Selgusid valla
heakorrakonkursi tulemused
Vallavalitsus kinnitas tänavuse heakorrakonkursi tulemused.
Vallavalitsus otsustas autasustada tänukirja ja kinkekaardiga elamute
kategoorias: perek. Petrovi elamut
Pajustis Mäetõnu 8 - 1000 krooniga;
perek. Eimla elamut Pajustis, Lepasaare tn 6 - 1000 krooniga; perek.
Seilenthali elamut Viru-Jaagupis Koeravere tee 1 - 500 krooniga; Margus
Kolmristi ja Külli Külanurki elamut
Pajustis Vanaküla 9a - 500 krooniga
ning perek. Toovise elamut Tudus
Kooli tn 6 - 500 krooniga.
Talutüüpi maakodude kategoorias saab tänukirja ja 1500-kroonise kinkekaardi: perek. Kivilo maakodu Anguse külas ning tänukirja ja 1000kroonise kinkekaardi perek.

Aitäh Sulle, õpetaja!
Kõige eest, mis mulle on antud.
Ja kõige eest, mida olen saanud.
Ilusa eest mu elus
Ja kurbuse eest, mida olen tundnud
Väljakutsete eest,
millele olen näkku vaadanud.
Ja selle eest kuhu olen jõudnud
Julguse ja annete eest
Ja tarkuse eest,
mille olen saavutanud.

26. augustil koos olnud komisjon
valis maakonna aasta õpetajaks
2010 koolide valdkonnas VinniPajusti gümnaasiumi geograafiaõpetaja, vanemõpetaja Siiri
Seljama.
Konkursi eesmärgiks on
esile tõsta, tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Virumaa haridustöötajate tegevust.
Siiri Seljama osaleb maakonna esindajana ka 2. oktoobril
Eesti Haridustöötajate Liidu ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi
korraldataval aasta õpetajate üleriigilisel vastuvõtul Tartus.
Soovime õpetaja Siiri Seljamale palju õnne, eelseisvateks
õppeaastateks kotiga kannatust, visadust ning energiat.
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valitsuse loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus.
2.Lähtudes OÜ Wilhite taotlusest Vinni Vallavolikogu otsustas tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu
18.08.2005 otsuse nr 41 „Detailplaneeringute algatamine” punkt 1.1.
3.Otsustati võtta vastu Piira
külas asuva Metsniku kinnistu ja selle
lähialade detailplaneering.

Meie koolides ja lasteaedades
on see õnneks olemas ja toob laste
ning õpetajate silmisse rõõmsad sädemed.
Tänan kõiki õpetajaid, kasvatajaid, asjatundlikke haridustöötajaid.

Lõppes esimene etapp
Roela linnamäe uurimisel
10. septembril lõppes esimene etapp
Roela linnamäe uurimisel.
Seda meenutades märgin ära järgmised kuupäevad ja sündmused: 25. mai
2009.a. kodu-uurimiskonverents, päev, mil saime
teada, kus asub Roela linnamägi.
Roela linnamägi
asub endise Viru-Jaagupi
kihelkonna Roela asula
põhjaserval, RakvereMustvee maantee ja sealt
Tudusse pöörduva tee ristumiskohast põhja poole
jääval vallseljakul. Tegemist on osaga pikast looduslike nõgude ja orgudega eraldatud oosistikust, mis jätkub
Roelast 5-6 km pikkuselt põhja ja 2-3 km
ulatuses lõuna suunas. Linnuseks kasutatud seljakuosa jaguneb lõunapoolses otsas kaheks u 200 m pikkuseks haruks,
mis on teineteisest eraldatud sügava sälkoruga. Linnamägi on rajatud vallseljaku
läänepoolse haru keskele, mille laius ei
ületa kusagil 12 m, tavaliselt on see aga
vaid 5-6 m. Idast piirneb linnuseala nimetatud sälkoruga, mille nõlvade kõrgus on
15-20 m. Läänepoolsel küljel on seljaku
looduslik nõlv veelgi kõrgem (kohati
25 m) ning järsum, langedes peaaegu püstloodis. Roelas on tegemist kaheosalise
linnamäega, mis koosneb ulatuslikust lõunaplatoost ning peaaegu kolm korda väik-

sema pindalaga põhjaplatoost. Vallide ja
kraavide paiknemise järgi otsustades tundub, et linnuse lõunapoolne osa on olnud kaitstud mõlemast, põhjaplatoo aga

ainult ühest, põhjapoolsest otsast.
25. novembril 2009.a. külastasid
Roela kooli muinsuskaitse peainspektor
Ants Kraut ja kartograaf Kalle Lange.
Nende abiga leidsime looduses üles kõik
platood, vallid ja kraavid.
25. mail 2010.a. kodu-uurimiskonverentsil osalesid Roela linnuse esmaavastaja Toomas Tamla ja muinsuskaitse peainspektor Ants Kraut, kes korraldasid õppekäigu linnamäele. Toomas
Tamla rääkis linnuse avastamisloo
(1985.a.) ja andis ülevaate linnusest ning
võrdles seda Virumaa muinaslinnustega.
10. september 2010.a - talgupäev 81 talgulisega. Euroopa muinsuskaitsepäeval koristasid „Vabatahtlikud

Maakondlik eakate tänupäev
Väärikaks vananemiseks on vaja muudki
peale raha. Vanainimene vajab tunnustamist. Seda arvestades on Lääne-Viru
Pensionäride Ühingu esinaine pr Vaike Sein
juba aastaid korraldanud eakate päeva
raames memmedele-taatidele pühendatud
üritusi. Tänavu esmakordselt on valitsuse
otsusega kuulutatud 12. september vanavanemate päevaks.
Selline maakondlik pidupäev sai
tagasiulatuvalt maha peetud 26. septembril
Roela Rahva Majas. Deviisiks oli põlvkondade vaheline side ja vanavanemate osa
laste kasvatamisel, neile eeskuju andes ja
õigeid elumõtteid sisendades.
Tänavusi väljavalituid ja tegusaid
vanavanemaid oli 25, neist vanaisasid
kolm. Päeva juhiks oli Toivo Arnover, keda
me mäletame kui endist Rakvere Teatri
näitlejat. Ürituse avas maavanem hr Einar
Vallbaum. Tervitusi ja häid soove jagasid
veel pr Vaike Sein, omavalitsuste juhid,
samuti pensionäride katusorganisatsioo-

ni esindaja Tallinnast.
Ja siis-oh-oh-hoo! Lavale tõusis
Vinni vallavanem hr Toomas Väinaste ning
esitas katke operetist “ Silva”. Kas ma olen
ikka Roelas või hoopis “ Estonias” - see
mõte võis peast läbi käia küll! Vinni vallal
on vedanud, et meil on niisugune laulusolist (laulukorüfee), aga eriti Roela rahval,
sest hr Väinaste saab ilmestada iga nende esinemiskava nagu see oli ka selgi korral.
Peale tänukirjade, kingituste ja lillede kätteandmist vanavanematele, vaatasime Roela Rahva Maja esimest kontserdiosa, misjärel vanavanemad suundusid neile organiseeritud kohvilauda. Ülejäänud rahvas - suur saalitäis - sai aga
Tarmo Alavere pilli saatel jalga keerutada
või lugeda fuajeesse väljapandud üle 50
lapse luuletusi, mis kõik pühendatud vanaemadele-vanaisadele. Kõik luuletuse
kirjutanud lapsed said tänukirja ja väikese
karvase mänguasja, mille nende vanava-

Soovin kõigile saabuva rahvusvahelise õpetajate päeva puhul
palju õnne, armastust, vastastikust
mõistmist ja üksteisest lugupidamist,
rõõmu tehtud tööst.
Toomas Väinaste,
vallavanem
muinsuskaitsjad” õpilased, õpetajad ja külaelanikud talgute korras Roela linnamäge. Hoogtööpäevaku järel söödi talgusuppi. Pärast seda paigaldasid õpilased ja
muinsuskaitsespetsialistid linnamäele teadetetahvli. Toimus teadetetahvli pidulik
avamine. Avasõnad ütles Ants Kraut.
Katte eemaldasid muinsuskaitse seltsi,
kooli ja MTÜ Roela Kodukant esindajad.

Sõna võtsid muinsuskaitse seltsi aseesimees Helle Solnask ja arheoloog Tanel
Moora, kes korraldas ka õppekäigu Roela
linnamäele ja andis juhtnööre edasiseks
tegutsemiseks. On hea tõdeda, et nii hõivatud spetsialistid leidsid aega, et tulla appi
ühele väiksele maakoolile, tutvustamaks
muinasajaga seotud paiku.
Linnusega seotu kohta teadasaamine avardas meie kõigi silmaringi.
Täname Eesti Muinsuskaitseametit, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, MTÜ
Roela Kodukanti, kohaliku omaalgatuse
programmi.
Maret Tralla
Roela Põhikooli ajalooõpetaja
nemad neile kodus üle saavad anda.
Ka selle päeva sünnipäevalapsed ja nimepäevalised said väikeste meenetega ära märgitud. Ja muidugi ei puudunud peolt ka loterii, kus iga loos võitis.
Järgnes kontserdi teine osa Roela
rahva taidlejailt. Aga lauljad - tõsi mis tõsi on Roelas nii kõrgel tasemel, et “taidlejad”
on nagu liiga vähe öeldud. Nautisime ka
Mall Moori lustakaid tantse, mille esitasid
emad koos lastega. Ja vahepaladeks Toivo Arnoveri professionaalsel tasemel esitatud naljalood - jälle tõeline elamus!
Peo lõpus jagati sponsoritele ja
korraldajatele kingitusi - ikka karvaseid
mänguasju, mis meenutaks oma lapsepõlve ja laseks igal hingel säilitada oma
lapsemeelt, et mitte kunagi muutuda kibestunud vanainimeseks.
Ürituse lõpetasime ühislaulmisega, kus eeslauljaks olid naiskvartett “ Sära”
ja laulusolist Toomas Väinaste. Viimasena kõlas pidulikult “Virumaa laul”.
Tänu korraldajatele! Head pidu on hea
meenutada.
Vilve Tombach
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Kodu Päikese tänaval
Kodu, perekond, armastus, hoolimine,
mõistmine – ilusad loomulikud väärtused, mis meie igapäevaellu koos rõõmu- ja murekillukestega kuuluvad. Üks
uus rõõmukilluke meie koduvallas lisaks kaasaja nõuetele vastavale staadionile, peagi uue jume saavale gümnaasiumile, on perekodu, mis kõiki
loetletud väärtusi püüab pakkuda. Värviliste, kaasaegsete majade kompleks
Päikese tänaval.
Jah, just niisuguse rõõmsa tunde tekitava nimega uus tänav on Vinnis, kus neljakümnel lapsel on võimalus elada, kes erinevatel põhjustel päriskodu turvalisusest ja toetamisest ilma
on jäänud. Suurt abi ja meiepoolset järelvalvet vajavad käitumishäiretega
ning erineva puudeastmega lapsed,
kellel on raskusi tavaelu reeglitest arusaamisega. Aga ka nemad on meie pere
liikmed.
Sisseelamise, kohanemise ja
muude igapäevatoimetuste tuhinas on
raske uskudagi, et ühest päikesepaistelisest septembrikuu päevast, mil ühisel
jõul rassiti suurte multšihunnikute laialivedamisega, on möödunud juba aasta.
Nagu igas kodus, on ka meil
selle aja jooksul toimunud erinevaid
sündmusi, oleme leidnud sõpru ja toetajaid. Nii oleme endale uuteks sõpradeks saanud Haljala Lionsi klubi liikmed, kellega koos käisime Mõedakul
vastlapäeval talvierõõme nautimas ja
kevadel istutasime meie kodu põhjapoolse tee äärde kuuseheki. See töine
ettevõtmine lõppes ühise grillimise
ning koogisöömisega.
Suvel tõid meile rõõmukillukesi, lisaks oma kasvatajatega nädalasele Rutjal viibitud laagrile, aktiivsed
Kadrina koolinoored. Grupil perekodu lastel oli võimalus veeta suurepärane nädal noortelaagris. Lapsed on eestvedaja Helile ja teistele juhendajatele
sisukalt täidetud päevade eest siiralt tänulikud. Kaitseliidu naised sõidutasid
mikrobussitäie lapsi Võsule rannamõnusid nautima.
Rootsis elav Rakvere linna
aukodanik proua Edith Kotka–Nymann
on kaua aastaid toetanud Inju Lasteko-

du rahalise abiga. Lugupeetud proua
heategevus jätkub ka Vinni Perekodust
oma elu alustavatele noortele. Samuti
on meile sõbraks jäänud Inju lastekodu
ajast AS Hansab, kes korraldas meile
sisuka päeva Tallinnas, esimesi jõule
meie kodus aitasid kommikottide, puuviljade ja kingituste-annetustega rõõmsamaks muuta paljud Inju ja Rakvere
lastekodu endised sõbrad.
Uut kooliaastat aitas rõõmsalt
sisse elada Pajusti klubis 3. septembril
toimunud Soome heategevusliku ühingu „Piirideta klounid” etendus ja sisukad tegevused töötubades.
Urmas Lahe ja vallavanema
Toomas Väinaste eestvedamisel oleme saanud perekodule patrooniks
noore lootustandva jalgrattasportlase
Rein Taaramäe, kellega sõlmisime aprillikuus sõpruslepingu. Samal päeval
tutvustas ta lastele oma võistlusratast,
rääkis profisportlase elust, jagas
autogrammme. Perekodu peamaja
koosolekuruumi seinal on raamituna
kõigile näha rattaässa sinimustvalge
rattasärk ja – kindad. Sportlane on kursis meie tegemistega ja on eeskujuks
lastele. Tema moto: „Kui väga tahad,
on kõik võimalik” oleme meiegi kasutusele võtnud.
Perekodu kasvandike seas on
juba märkimisväärsete sportlike saavutustega silma paistnud 8. klassis õppiv
poiss Ragnar Piirjõe. Noormees on
paljudel maakondlikel ja vabariiklikel
võistlustel saanud mitmeid auhinnalisi
kohti ning on 2010.a. vabariikliku TV10 olümpiastarti 1000 m jooksu võitja.
Ragnar harjutab treener Väino Kondoja
juhendamisel. Edaspidiseks surume
pöidlad pihku lootustandva spordipoisi
toetuseks! Ja võimekaid sportlasi on
meil veel juurdegi sirgumas.
Aitäh oma vallavalitsuse igakülgsele
toetusele, Vinni lasteaia sõbralikele
kasvatajatele, gümnaasiumi abivalmis
ja kannatlikele õpetajatele, perearst dr.
Tammele, Sakura klubi treeneritele ja
ujula töötajatele. Täname!
Armastus ja hoolimist, mõistmist ja
märkamist ning toetamist vajame kõik,
nii väikesed kui suured inimesed.
Värviküllast sügist! Vinni Perekodu

Suvi Kadilas
Tervislike loengute sai läks menukalt
Alates 29. juulist toimus Kadila rahvamajas loengute sari „Tervis Sinu kätes”.
Loengute sari jagunes kolmeks teemaks. Esimene teema „Terveolemise põhitõed” käsitles inimeste tervist ja haigustest hoidumist nii
meditsiini kui ka hiina meditsiini seisukohast lähtudes. Dr. Tiia Liivalaid selgitas, kuidas hoida tervena oma südant
ja selga ning kuidas haigestumise korral toimida. Loengust saadi kaasa ka
infot jaotusmaterjalina, mida igaühel
kodus võimalik kasutada. Osalejatel
tekkis palju erinevaid küsimusi tervise
hoidmise ja parandamise valdkonnas.
Eriti huvitav oli võimlemisharjutuste
tutvustamine ja läbiviimine, mille käigus leidis iga inimene oma probleemile lahenduse harjutuse näol.
31. juulil rääkis Katrin Luke ravimtaimedest. Ta jagas õpetusi, kuidas
nendest ise salve valmistada ja taimi
toiduks tarvitada. Oma slaidiprogrammiga tegi ta loengu huvitavaks ja näitlikuks. Osalejad said rohkem infot oma
lähiümbruses kasvavatest taimedest
ning nende kasutusest tervise parandamisel. Suurt põnevust ja aktiivset
osalemist tekitas võimalus kohapeal ise
salve valmistada ning pakendada.
Kohvipauside ajal üllatas lektor meid omavalmistatud karaski, leiva, ürdivõide ja karulaugusalatiga, lisaks pakuti taimeteed koos toormoosiga.
Loeng tekitas igaühes huvi
ning küsimusi tekkis nii teede kui ka
salvide valmistamise ja koostise kohta.
Igaüks sai kaasa õppematerjali
taimedest tee ja salvide valmistamiseks ning retsepte taimede kasutamisel toidus. Samuti sai kaasa omavalmistatud salvid.
Kolmas teema jagunes kaheks:

elukaare psühhosotsiaalne olemus ja
inimese areng läbi seitsme-aastakute
kriiside ja naine, kriisid ja toimetulekuvõimalused elukaarel.
Psühholoog Kaja Altermann
tutvustas teemat ning tõi erinevaid näiteid kõige räägitu kohta. Huvitavaks
tegi loengu osalemine läbiviidud mängudes, mille käigus tekkis mõtteid nende edaspidise kasutuse kohta erinevates eluvaldkondades. Käitumistüüpide
teste tehes said kõik määratleda oma
suundumust käitumises ja erinevate
inimtüüpide osakaalu endas.
Kohvipausi eest hoolitses
Kadila naisselts, kes pakkus tervislikku ja mitmekülgset toitu.
Loengus osalejad said mõtteid
ja lahendusi oma probleemidele. Kodus lugemiseks anti kaasa jaotusmaterjal ja soovitusi kirjanduse kasutamiseks.
Loengute sarja lõpetas õppereis Aaspere MTÜ-sse, Kunda Külaseltsi ning Karepa Ravimtaimeaeda.
Esimene peatuspaik oli Aaspere, kus Kaia Kaljuvee tutvustas ühingu
tegevust. Aaspere MTÜ on korda teinud Euroopa Investeeringutest maapiirkondadesse saadud rahaga vana
hoone, mille esimesel korrusel asub
raamatukogu ning teist korrust saavad
kasutada erinevad põlvkonnad ürituste läbiviimiseks, kooskäimiseks ja tervisetaastamise keskusena. Võõrustaja
jagas oma projektidest saadud kogemusi tervise valdkonna teemal.
Kunda külas võttis meid vastu
külaseltsi esindaja Maire Sepp, kes näitas seltsile kuuluvat maja ja tutvustas
seal tegutsevaid inimesi. Heameelt tekitas, et inimesed tulevad kokku ja annavad oma panuse seltsitegevuse
heaks. Projektide toel on suudetud anda
endisele mõisahoonele pilkupüüdev
välimus.

hele! Viis rühma! Möödunud aastal oli
meil rühmi ainult neli. Igal kauplusel või
müügipoksil oli oma nimi: Lepatriinu
pood, Pesamunade pesa, Mõmmi baar,
Jänkupere pesa, Sipsiku kohvik. Kauba
valik oli tõesti suur. Mida põnevat siis
pakuti? Keegi oli Peipsil kalastamas käinud ja kala äragi suitsutanud - kaup
värske, lõhnav, esmaklassiline! Müügil
olid seened, otse metsast, puhtad ja
tõsiselt kauni välimusega. Ja millised

fantastilised õunad: punapõsksed, õrna
roosa jumega ja klaarvalged! Ei tea, kui
mitu kõrvitsat küll laadal müüdi? Igas
poes oli oma vaatamisväärsus,
nunnunäitusel kõrvitsaid koguni perekonniti. Ei puudunud lilled ja lillekompositsioonid. Ja millised hoidised – täpiliste, ühevärviliste, pildikestega etikettidel.
Ja teate mis, kanamunad olid ka –otse

pesast - need said kahjuks ruttu otsa.
Naispere hoolitses tõsiselt selle eest, et kõik oleks söönud ja joonud,
sest täiskõhuga inimesel on alati hea
tuju. Nii oligi pea igas poes, baaris oma
söögikoht. Mida pakuti? Friikartuleid,
šašlõkki värske salati ja ketšupiga, lihapirukaid ja kaneelisaiu, õuna-ja pähklikooke, seenepirukaid, porgandipirukaid,
muffineid, kiluvõileibu ja täidetud mune
jne, jne. Igas müügikohas oma müügi-

Vilistlaste
kokkutulekust
21. augustil toimus Kadilas kooli vilistlaste järjekordne kokkutulek. Heameel
on, et igal aastal toimuvale kokkutulekule sõidavad kohale inimesed Eestimaa erinevatest paikadest.
Kooli- ja klassikaaslased saavad meenutada kooliaega, mõtiskleda
tänapäeva elu üle ja teha plaane järgmisteks kokkusaamisteks.
Tänavu rõõmustasid vilistlased
rahvamaja uue välimuse üle. Kingituseks toodi rahvamajale tammepuu, mis
sai ühisel otsusel istutatud koolimaja
aeda.
Ka järgmisel aastal toimub kokkutulek augustikuu eelviimasel laupäeval, oodatud on kõik kohalikud Kadila
kooli vilistlased.
Kadila Naisselts

Algas tervisliku
toitumise
kampaania “Sinu
tervis on su enda
kätes”

„Tõruksed” pidasid laata
Juba teine heategevuslik Mihklilaat sai
teoks 21.septembrikuu päeval. Laada
korraldas lastevanemate hoolekogu
koostöös lasteaia töötajatega. Vallavolikogu esindaja Vello Tafenau ütles avasõnad ja laat sai hoo sisse.
Paljugi oli teisiti, uut moodi, võrreldes möödunud aastaga. Kõik viis rühma võtsid kauplemisest osa. Panite tä-

Järgmisena ootas meid ees
Karepa Ravimtaimeaed, kus kohe pakuti meile lõunat. Nõiasupp, karask ja
kodune kook tekitasid erinevaid maitseelamusi. Katrin Luke tutvustas järgnevalt kõiki oma aias kasvavaid taimi
ning jagas veelkord selgitusi nende kasutamise ja tervist parandava mõju kohta. Soovijad said lisainfot taimede kasvatamise kohta ning taimevõsu istutamiseks koduaeda.
Loengute sari „Tervis Sinu kätes” meelitas kohale rohkearvulise
kuulajaskonna Vinni vallast. Osalejaid
oli loengutel 25 kuni 40.
Rahuolu oli märgata igaühe silmis ning tänusõnu voolas rohkesti.
Tänu Kadilas läbi viidud loengute sarjale said kohalikud inimesed teadmisi
ja oskusi ning leidsid uusi tuttavaid. See
projekt tekitas inimestes edaspidisteks
tegevusteks soove ja mõtteid, kuidas
oma elu mitmekesistada.
Õppereis aitas kaasa silmaringi laiendamisele, uute kogemuste saamisele ja mõtteid ning indu kodukohas tegutsemiseks.
L.Janno

hitt. Jookidest olid esindatud espresso
kohv, tavaline kohv, morss, võlujook,
mahlajook, marjajook, tee….
Mis siis veel põnevat oli? Kõigil
oli ainulaadne võimalus teha annetus
uue, suure vähemalt 25-liitrise supipoti
ostmiseks, sest:
Supipott on liiga väike,
särab köögis nagu päike.
Aga särast meil on vähe,
Supp ei potti ära lähe..
Pean tunnistama, et supipott
jääb praegu veel ostmata, sest vajalikku raha kokku ei kogunenud.
Seekord oli tasemel helitehnika, kohal olid laululapsed koos õpetaja
Katriniga ja oma Mihkel, kes laadal toimuvat juhtis.
Kes oli laada kõige lahkem
mees? Taevataat, sest tema avas luugid ja laskis vihmal sadada. Selle lahkuse tõttu lõppesid laululaste laulud, see-

bimullimasin ei hakanud tööle, batuudid
ei avanenud, nunnude oksjon jäi pidamata ja laste näod maalimata. Ilutulestik
ei süttinud, süttib aga kindlasti.
Tänan kõiki laadalisi, et vastu
pidasite ja olite vaprad, ei pannud Taevataadile pahaks, vaid näitasite, et ei
ole me suhkrust ega sula ära. Lõbus oli!
Eks?
Vastupidamise eest kinkis juhataja igale rühmale lõbusa lelu.
Kogu laadalt saadud tulu annetatakse rühmadesse õppe- ja mänguvahendite ostmiseks või mõneks
muuks vajalikuks ettevõtmiseks.
Tänan kõiki, kes laada meeleolukaks muutsid. Tänan Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi heatahtlikkuse eest. Hea,
kui on suur sõber!
Tänan veelkord kõiki, kõiki, kõiki!
Juhataja Reet Rannakivi

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas
üle-eestilist toitumiskampaaniat “Sinu
tervis on su enda kätes. Söö 5 peotäit
puu- ja köögivilja päevas”, et tõsta inimeste teadlikkust sellest, kui palju tuleks puu- ja köögivilju süüa.
Kampaania viiakse läbi koos
kauplusekettidega Rimi, Selver,
Maksimarket, Prisma, Konsum, A&O
ning toiduainetööstustega AS Põltsamaa Felix, AS Premia Foods, AS A. Le
Coq ja Kadarbiku Köögivili OÜ, toiduportaaliga Toidutare.ee ja Eesti Toiduliiduga.
Kampaania eel tehtud uuring
kinnitas, et inimesed küll teavad, et puuja köögivilju tuleks süüa, kuid nad ei
tea, kui palju neid tuleks süüa.
Arvestades, et üks portsjon on
umbes 100 grammi ehk umbes üks
peotäis puu- või köögivilju, tarbib pool
vastanutest puu- või köögivilju vähemalt 1-2 portsjonit päevas. 2% ei söö
enda hinnangul üldse puu- või köögivilja ning soovitusliku minimaalse viis
portsjonit päevas tarbib vaid 8% elanikkonnast.
Enamike inimeste (77%) arvates peaks iga inimene puu- ja köögivilju
päevas sööma vähemalt 1-4 portsjonit. Vaid 9% vastajatest teadis, et päevane portsjonite arv peaks olema vähemalt viis. Teadmised sellest, kui palju peaks iga inimene päevas puu- ja
köögivilju sööma, on tihedalt seotud
inimese enda senise tarbimisega: kes
arvas, et soovituslike portsjonite arv
on suurem, neid ka enam tarbis.

KoduvallaSõnumid
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Logopeed - kõnehäirega lapse abimees
seaduse eriharjutusi tuleb harjutada
kodus iga päev ja isegi soovitavalt mitu
korda päevas. See on oluline tingimus,
et laps omandaks hääliku võimalikult
väheste jõupingutustega.
Logopeed õpetab häälikuseade eriharjutused selgeks nii lapsele kui
ka lapsevanemale. Need harjutused ei
ole keerulised, oluline on ainult see,
neid sooritatakse järjekindlalt seni, kuni
laps on omandanud hääliku õige hääldusoskuse.
Logopeedilist abi saab lapsele
osutada lapsevanema nõusolekul. Kui
need protseduurid on tehtud, hakkame
lapsega tegelema häälikuseade, kõnearendusega.
Õige kõnearendamise omandamine on oluline eriti koolieelses eas.
Mida aeg edasi, seda enam kinnistub
lapsel hääliku vale hääldus ja seda on
hiljem raskem ümber õppida. Kui lapse kõnearendusega ei tegelda, siis võib
tal koolis raskusi tekkida nii lugemise
kui ka õigekirja omandamisega, mis on
aga õppimise juures kõige aluseks.
Oluline on arendada lapse häälikukuulmist ja oskust sõnu häälida.
Eesti keeles on häälikutel kolm pikkust.
Häälikupikkuse muutumisega muutub
ka sõna tähendus: näiteks sõnad “vili viili - viili” või “vili - villi”; “lugu - luku
- lukku”, “tibu - tipu - tippu”; “tegi - teki
- tekki” jne on kõik erineva tähendusega.
Lasteaias (koolis) on logopeedilist abi vajavatele lastele ravitunnid,
kus me õpime häälikuseade eriharjutusi peegli ees. Laiendame ja täpsustame
laste sõnavara, arendame suhtlemis- ja
väljendusoskust.
Kui kaua võtab lapsel aega õige häälikuseade õppimine logopeedi juures?
Mõni laps saab häälikud kätte
lühema ajaga, mõnel kulub märksa pikem aeg, eriti siis, kui teda kodus ei
abistata.
Kahjuks on viimastel aastatel
kõne- ja häälduspuuetega laste arv kasvanud ja kõnepuuete diapasoon laienenud.
Lapse kõnearendusse ja häälikuseadesse tuleb suhtuda väga tõsiselt.
Olen mõelnud, et häälikuseade on väikese inimese tõsine töö. Lapsed on siiski innukad õppijad, kui nendega tegelda. Nad on ise ka väga õnnelikud oma edusammude üle, see loomulikult valmistab suurt rõõmu ka logopeedile.
Mis põhjustab lastel kõnepuudeid?
Kõnepuuded võivad tekkida
lastel ema rasedusajal põetud haiguste,
sünnitusaegse hapnikupuuduse ja esimese 1,5 eluaasta jooksul põetud raskete lastehaiguste tagajärjel (nt meningiit jmt).
Mis aitaks lapsi kiiremini rääkima
õppida?
Uuringuid selle kohta on väga
palju läbi viidud. Lapsed omandavad
sõnavara kiiremini, kui neile anda võimalus neid esemeid vaadelda, katsuda
ja nendega mängida. Uuringute tulemusel on ka selgunud, et sõrmede liigutuste arendamine, käe ja iga sõrme
massaaz eraldi aitab samuti palju lapse
kõnearengule kaasa.
Sa oled aastaid töötanud ka kooli logopeedina. Mida teeb logopeed koolis?
Koolis aitab logopeed lugemistehnikat ja õigekirja omandada.
Minu juurde sattusid koolis need lap-

sed, kes ei suutnud omandada lugemisoskust ja õigekirja.
Koolis on õpilasi, kel pole lugemisoskus käes ka veel 5.-6. klassis.
Nii pole harv nähtus seegi, kui logopeedi juures on õpilasi nii lugemis- kui
kirjutamispuuetega veel ka 9. klassist.
Lapse koolijõudluse kõige
olulisemaks ja tähtsamaks tingimuseks
on see, et nende kõne areneks õigeaegselt, oleks puhas ja täiuslik. Nagu
varem öeldud, kui laps ei omanda õigel ajal lugemis- ja kirjutamisoskust,
siis tekivad tal edaspidi õpiraskused
ning ta võib koolist välja langeda. Nii
lasteaia kui ka kooli juures on tugiteenuste (see tähendab logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi) olemasolu
äärmiselt tähtis.
Tegeldes oma lapsega vastutustundlikult koolieelses eas tagame
tema hea õppeedukuse suure tõenäosusega ka koolis. Nii kool kui ka logopeedid on väga tänulikud lastevanematele, kes oma lastega tegelevad ning
nende nõu kuulda võtavad. Kõige tänulikumad on muidugi lapsed ise, kui
nad edaspidi koolis hakkama saavad ja
enam logopeedi abi ei vaja.
Oled töötanud nii Järvamaal kui ka
Lääne-Virumaal, mida ütled võrdluseks?
Siin Lääne-Virumaal aastaid
töötades rääkisin nõupidamistel koolidele ja lasteaedadele logopeedilise töö
vajalikkusest. Meie koolid ja lasteaiad
on aru saanud logopeedi vajalikkusest,
nad on taotlenud endale logopeedide
kohad ja võtnud nad tööle.
Olin pikka aega logopeedide
ainesektsiooni juhataja Järvamaal. Minu
kogemuse põhjal töötab Lääne-Virumaa koolides ja lasteaedades rohkem
logopeede kui Järvamaal.
Millist nõu annad lastevanematele,
kuidas oma lapsi kodus arendada?
Lugege kodus oma lapsele
ette ja laske tal rääkida, mida ta kuulis.
Lugemisega omandab laps uusi sõnu
ja kuuldu ümberjutustamisega õpib
neid kasutama.
Laske tal joonistada ja oma
joonistustele pealkirju ja oma nime alla
kirjutada; kaarte ja kirju kirjutada, nimekirju koostada, keda kustuda sünnipäevale, kaupade nimesid poes jne (täiskasvanu abiga).
Lapsevanemad, leidke aega
kuulata oma last, õpetage teda nägema
ümbritsevat ja sellest temaga vestlema. Dots. Toivo Niibergi hinnangul
annab meie lapsevanem lapsele 35 käsku-keeldu päevas!
Ei televiisor ega arvuti asenda
lapsel hädavajalikku elavat suhtlemist
ja väljendusoskuse arengut.
Logopeedi pole vaja karta.
Mida varem kõneravi vajav laps logopeedi juurde satub, seda parem. Logopeed on hea abimees ja nõustaja, kes
aitab mingil põhjusel tekkinud lapse kõnearengu puudujääke korrigeerida.
Lapse arengu huvides on väga
oluline koostöö rühmaõpetaja, lapsevanemate ja logopeedi vahel. Ilma selle koostööta ei ole logopeedil lapse
kõnearendus mõeldav.
Tundke huvi, mida õpitakse
rühmas, mida logopeedi juures, jälgige nende soovitusi ja nõuandeid. Koolieelses eas saavutaks laps kooliküpsuse ja koolivalmiduse.
Hilje Pakkanen

Algas tervisliku toitumise kampaania (järg)

samas annab enamik puu- ja köögivilju vähe energiat ning sisaldab vähe
rasvu ning neis ei ole kolesterooli. Tervislikum toitumine tõkestaks paljude
haiguste liikumisest ja valest toitumisest.
Vastused paljudele puu- ja
köögivilju puudutavatele küsimustele
leiab veebilehelt www.toitumine.ee.
Samas on ka uuendusena “viljaratas”,
mis pakub ideid, mida erinevatest viljadest valmistada.
Kampaaniat rahastab Euroopa
Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi
“Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2010-2011” raames.

Mida teha, kui laps ei hakka õigeaegselt rääkima või ei tee seda
õigesti? Oodata? Ei! Tasub võtta
ette tee logopeedi juurde.
Terve elu logopeedina töötanud Ode Saar räägib oma kogemuste põhjal, mida varem kõneravi ja -arendusega alustada, seda
paremad on tulemused ja lapsel
vähem ohtu edaspidi koolitöös
mitte hakkama saada. Nagu iga
töö puhul, on siingi edu aluseks järjepidevus.
Millal on vaja lapsel logopeedi abi?
Loetakse normaalseks, kui 3-4aastane
laps oskab juba kõiki häälikuid õigesti
hääldada, kui ta omab küllaldast sõnavara, huvitub ümbritsevast, oskab ja
tahab suhelda.
Nagu näha, peab üks 3-4aastane laps üsna paljugi oskama, rääkima
lausetega, ja oma soove väljendama
selgest ja arusaadavalt. Just sellepärast
tuleb tõsiselt ning hoolikalt tegelda laste kõne arendamisega lapse esimesel
kolmel (aga ka hilisemal) eluaastal.
Siiski on lasteaias palju lapsi,
kes 2,5-3aastaselt kas siis üldse ei räägi, ainult häälitsevad, räägivad “oma
keeles” või esineb neil ühe (sageli
mitme) häälikupuue. Häälduspuuded
avalduvad kolmel erineval viisil: esiteks, väga oskuslikult jätab laps oma
puuduva hääliku sõnas lihtsalt vahele:
“ka’u” pro “karu”; “o’av” pro “orav”
jne. Teises juhul asendab laps teise häälikuga. Sagedased asendused sõnades
on: R-hääliku asendamine L-ga, KShääliku asendamine T-häälikuga, J-häälik L-häälikuga jne. Kolmandaks häälikupuudeks on, kui laps on leidnud hääliku vale moodustuskoha. Laps kuuleb
täiskasvanu kõne häälikuid, hakkab
neid jäljendama, kuid alati ei leia ta seda
õiget huulte ja keele asendit.
Sageli puuduvad lastel sõna
alguse kaashäälikud, raskusi valmistavad täis- ja kaashäälikuühendite kasutamine: näiteks sõna “ploom” asemel
ütleb ta “polom”. Sõna “klaas” asemel
“kalas” jne.
Kõnetute laste kasvatamine on
nii kodus kui ka kollektiivis (lasteaias)
küllaltki raske. Lapsed on tavaliselt jonnakad, ärrituvad kergesti, nutavad palju, rahunevad halvasti. Neid on raske
lülitada mängudesse, kuna nad ei saa
aru, mida neilt nõutakse, millised on
mängu reeglid.
Kuidas lapsed satuvad logopeedi juurde?
Töötan juba kolmandat aastat
Vinni lasteaias Tõruke. Sügisel viin
läbi laste kõneuuringu, mille alusel valin välja need lapsed, kes vajavad kõneravi. Selgitan välja häälduspuuded,
lapse sõnavara, väljendusoskuse jne.
Seejärel otsustan, millist logopeedilist
abi lapsele vaja on. Rühmaõpetajad jälgivad lapsi ka mängude ja omavahelise suhtlemise ajal ning oskavad samuti
lapsi vajadusel logopeedi juurde suunata.
Kui kõnepuuetega lapsed on
välja selgitatud, kutsun lapsevanemad
konsultatsioonile. Selgitan neile lapse
kõnepuude olemuse, õpetan häälduspuuete ja kõnearenduse tasanduseks
vajalikud harjutused.
Logopeed saab lapsega tegelda kaks korda nädalas, sellest aga ei
piisa häälikute omandamiseks. Hääliku-

Uuringust tulid välja ka puu- ja köögiviljade söömise võimalikud barjäärid
(teadmiste või ideede puudumine toidu
valmistamisel, hind ning toidu valmistamisele kuluv aeg) need on probleemiks kuni kolmandikule inimestest.
Keskmisest enam on eeltoodud barjääride olemasolu tunnistanud mitteeestlased ja põhiharidusega inimesed
ning mehed.
”Hea tervise jaoks vajalik kogus puu- ja köögivilju on vähemalt 5
portsjonit päevas. Üks portsjon on

umbes 100 grammi ehk peotäis,” selgitas TAI toitumisekspert Tagli Pitsi. Lisaks värsketele puu- ja köögiviljadele
kuuluvad portsjonite arvestusse ka
külmutatud, kuivatatud ja konserveeritud viljad ning mahlad. Samuti ei ole
vahet, kas tarbida puu- ja köögivilju
eraldi või mõne roa koostises.
Puu- ja köögiviljad sisaldavad
ohtralt organismile vajalikke vitamiine,
mineraalaineid, fütotoitaineid, kiudaineid
ja vett. Tänu vee- ja kiudainetesisaldusele täidavad nad hästi kõhtu, kuid

Vinni päevakeskus läheb
vastu teisele hooajale
Kuum suvi on jõudnud sügisesse ja Vinni päevakeskus jätkab oma tavalist tegevust. Oleme avatud ka teisel tegevusaastal T-R kella 11-16. Nüüd, kus
sügistöödki hakkavad mööda saama,
olete oodatud taas päevakeskusesse,
kus üheskoos aega veeta ja midagi koos
teha.
Päevakeskuses on juba paika
jäänud kindel nädala tegevusplaan.
Teisipäeval on meil juuksuripäev, juuksed teeb korda Maie Seinpere, ja kell 12 on koos käsitöö huvilised.
Kolmapäeval jätkame kell 11-12
Mart Villupi juhendamisel arvutiõppega.
Kell 12-14 laulame koos Tudu rahvamaja laulunaistega, laulmist saadab ja juhendab Helve Ploom.
Neljapäeviti kella 10-st võimleme Vaike Altvälja juhendamisel ja kell
11.30 on plaanis infotund, kus kohale
tuleb külaline ja räägib teile huvipakkuval teemal.
Päevakeskusesse on oodatud
ka mehed! Koroonalaud ootab mängijaid, samuti saab mängida mälumängu,
kaarte.
Kord kuus tahaks teha pärast-

lõunase koosviibimise, kus saaks mõtteid vahetada, laulda või kutsuda kedagi külla (esinema).
Iga nädala plaan ja muud vajalikud teated on üleval päevakeskuse
akna peal ja Vinni valla kodulehel.
Kes midagi konkreetset teha ei
soovi, saab päevakeskusse tulla ajalehti ja ajakirju lugema ning internetti kasutada.
Häid mõtteid pole iialgi liiga palju. E-posti aadressile paevakeskus@vinnivald.ee võib saata huvitavaid mõtteid, kellega sooviksite kohtuda ja muud huvipakkuvat.
Tahan väga tänada teid, toredaid ja elurõõmsaid prouasid! Mul on olnud heameel, et te päevakeskuse esimesel tegevusaastal ikka aega leidsite
külastada ja osa võtta päevakeskuse
üritustest-tegemistest. Olite suureks
toeks ja loodan, et teisel tegevusaastal
jätkame koos. Ootame ka uusi külastajaid, tulge astuge läbi, võib-olla hakkab
meeldima.
Eve Kukor
Infot saab tel 3257300

Pääste juhtumite ülevaade
Ajavahemikul 01.08. - 31.08. toimusid meie
vallas järgmised päästeteenistuse juhtumid:
7. augustil kell 09.52 teatati häirekeskusele, et Tudust u. 3 km Rakvere poole
viival teel on sõituauto teelt välja sõitnud ja
kraavis katusele keeranud. Päästjad keerasid avariilise sõiduki ratastele ja likvideerisid selle võimaliku süttimisohu. Sõidukis
viibis õnnetushetkel kaks inimest, kelle tervislikku seisundit kontrollisid meedikud.
8. augustil kella 15.36 ajal põles
Vinni vallas Kadilas kaalumaja juures u.
15x15 m ulatuses kulu.
8. augustil alates kella 19.45st kuni
9. augustil kella 12.00ni registreeriti maakonnas 110 väljakutset loodusjõududest
põhjustatud sündmustele. Enamasti oli tegemist sõiduteele kukkunud ja liiklust takistanud või elektriliinidele langenud puudega.
Väljakutseid Vinni valda oli 6. Kella
20.19 paiku sõitis välja Roela abikomando
päästja Armin Dunkel Aruküla-Kulina teele, kus eemaldas tormiga sõiduteele kukkunud puu.
9. augustil kella 09.33 paiku teatati häirekeskusele V-Jaagupi-Rahkla tee
10 km sõiduteele kukkunud puust, mille kõrvaldasid Rakvere päästekomando pääst-

jad. Välja kutsuti ka Roela abikomandost
Armin Dunkel, kuid lisajõudu siiski vaja ei
läinud ja auto pöördus tagasi Roela depoosse.
10. augustil kella 10.44 ajal eemaldasid päästjad Vinni vallas Aravuse külas
sõiduteelt liiklust takistanud puu.
11. augustil kella 19.19 ajal eemaldasid päästjad Laekvere vallas Rahkla
külas ohtlikult tee kohal rippuva puu. Roela
abikomandost käis puud eemaldamas
päästja Armin Dunkel.
15. augustil loodusjõududest
põhjustatud väljakutsed: kell 12.58 Saara
külas puu sulgenud sõidutee; kell 13.55
Roela-Liiva ja Aravuse vahel ning AnguseLeitsi teel puud sulgenud sõidutee. Roela
abikomandost käisid puid eemaldamas
päästjad Kalle Õuemaa ja Kalno Vaarmets.
23. augustil kell 11.35 teatati häirekeskusele Küti külas sõiduteele kukkunud puust. Päästjate kohale jõudes oli kohalik inimene traktoriga puu teelt eemaldanud, päästjad puhastasid sõidutee okstest.
Valter Allika
Vinni valla korrakaitseametnik
E-posti aadress:
valla.politsei@vinnivald.ee,
tel 518 7104

Vinni valla külade
sportmängude päevast
Väljakuulutatu sai teoks ja sportlik päev
toimus ilmastiku vingerpussi kiuste.
Pallimurul jagati auhinnalised kohad ja
valla külade jalgpallimeistriks tuli Tudu
võistkond koosseisus Elar, Ivar ja Alar
Ploom ning Siim Mäe, Tanel Leemets,
Rainis Karro, Talis Käpp, Uno Muruvee. Järgnesid Viru-Jaagupi ja Roela.
Toimunu oli heaks sissejuhatuseks päeva kulminatsioonile, milleks sai Vinni
Tammede maakonna jalgpalli meistritiitli võitmine.
Väino Kondoja korraldas kaasahaaravaid võistlusi spordipäevaks
hangitud mänguvahenditega - šokolaadist medal märkimas osavõttu. Saime
ka titemammad kaasa haaratud- üks käsi
vankrit kiigutamas, kuid teisega plasttaldrikut kogumisvõrku heitmas.
Vinni vallast pärit või vallas
elavatest ja Eesti Jalgpalli meistriliigas
või esiliigas mängivatest palluritest oli
välja
pandud
pidigalerii ning elusuuruses olid kohal:
Alari Aunapuu, Jaanus Kaasik, Joonas
Ljaš, Siim Rannamäe,
Kaarel Saar ja vennad Alari ja Elar

Tovstikud. Päeva edenedes lisandusid
neile Argo Aava ja Mihkel Saar, samuti Vinni Spordiklubi Tammed mängijad-liikmed.
Leader meetmest kaasrahastamisel korraldatud valla sportmängude
päev näitas Vinni-Pajusti piirkonnas
staadioni valmimisega tekkinud sportimisvõimalusi ning kehutab noori pakutavat kasutama. Eriti varmad on sellest kinni haarama Tudu poisid-tüdrukud Uno Muruvee eestvedamisel. Ja
karikaid korjub.
Huvi korral saab sportimispäeva korraldamist jätkata ja seda mõnda
teist sportmängu esiplaanil olles. Võimalusi on ja jääb oodata vaid huvilisi.
Gustav Saar
Mängudepäeva läbiviija
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
juhatuse liige

KoduvallaSõnumid

4

Pajusti klubi oktoobrikuu üritused

Õnnitleme!
Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
90 Linda-Alvine Laks
87 Marta Olt
87 Rosalie Saar
86 Alize-Elvine Pugovkina
86 Hilda Lauri
86 Viktor Lutus
84 Marta Lutus
84 Rosalia Janikson
84 Helju Aas
84 Arvet Reinsalu
84 Herbert Urbanik

84 Ona Aldona Grube
83 Jenni Teiva
83 Erna Lume
83 Bernhard-Voldemar Kirs
83 Ilmar Leppik
83 Vilma Adama
82 Helmi Reks
82 Ida Lindam
81 Matti Merede
81 Anete Laaspere
81 Heiner-Markvart Moor
80 Silvia Miilo

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Sander Riima - 4. augustil
Aaron Susi - 19. augustil
Herta Vainomaa - 4.septembril
Meelika Klopp - 13. septembril
Kille-Riin Kuld - 13. septembril
Sandra Toomejõe - 15. septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Tänusõnad Vinni lasteaiale
Tänan Vinni lasteaia hoolekogu ja kõiki lapsevanemaid ning õpetajaid nähtud
vaeva eest miklilaada korraldamisel! Vaatamata sellele, et just mihklilaada
ajaks kohale jõudnud vihmapilved varjutasid tarmukat tegevust, oli tulemus
ikkagi vahva. Hoolimist ja suurt tehatahtmist oli küllaga.
Soovin kõigile tervist ja jätkuvat tegutsemislusti ning loodan, et juba
madisepäev (vrs mihklipäev) täitis sahvrid ja salved.
Margit Diits
Haridusnõunik

Kutsume kaasa lööma!
repertuaari kallal vaid laseme kõlada kõige kaunimatel ja meelepärastel paladel. Et aga kõla oleks
veelgi võimsam ja kostuks kaugele, ootame igasse häälerühma uut
lauluhimulist seltskonda. Laul teeb
rinna rõõmsaks - ole julge endast
teada andma telefonidel: 528 9842
Terje, 522 6510 Margit, 527 3878
Reet.
Kohtumiseni oktoobris
Roela Rahva Majas!

Naisrühm “Sõbratarid” ootab oma
rühma uusi kergejalgseid, rõõmsameelseid ja nooruslikke sõbratare. Tuleme kokku oktoobris ja
asume I naiste tantsupeo repertuaari kallale! Naiste tantsupidu
toimub 10.-11.juunil 2011.a Jõgeval. Viimane aeg asuda peo tantse
õppima. Info: 32 97 180 või 5344
8929 Mall.
Segakoor läheb vastu oma
110. juubelile! Algaval hooajal ei
higista me laulupidude ülikeeruka

Reet Alavere

Alates 1.septembrist 2010.a töötab Vinni Vallavalitsuses
kultuuri-, spordi- ja avalike suhete nõunikuna Anti Ronk.

Mälestame lahkunuid
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal
Elmar-Martin Laasberg
Elfriede Sõna
Velda Siinvee
Pelageja Kolesnikova

03.11.1928
12.03.1919
26.04.1933
14.08.1922

–
–
–
–

04.09.2010
09.09.2010
13.09.2010
21.09.2010

MÜÜA KÜTTEPUUD pliidile, ahju ja katlasse pikkusega 25 75 cm, kütteklotsid võrkkotis 40 l ja 1000 l, küttepinnad 3m.
Info tel. 5783 8999.
Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg
on hiljemalt 15.oktoobril. Palun pildid, logod jmt saata tekstist eraldi,
jpeg-failidena. Toimetaja
Vinni valla infoleht “Koduvalla Sõnumid”.
Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti Lääne-Virumaa. Tel
325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2000. Trükitud trükikojas Trükis.

80 Eha Õunap
80 Rudolf Miilo
80 Heli Oksanen
75 Ülo Lünekund
75 Laine Rannamägi
75 Laine Kurves
75 Ilme Dõnne
75 Leonora Perand
70 Udo Kereme
70 Linda Kleeband
70 Mai Roosme

Sakura kutsub
treeningutele
Kõik, kes on huvitatud Jaapanist ja selle
kauge maa võitluskunstidest – judost ja
sumost, on oodatud spordiklubi Sakura
treeningutele Vinni spordikompleksi.
Sakura asutas 1978. aastal Mihkel Mäoma, toona kui Vinni näidissovhoostehnikumi spordiklubina. Mihkel Mäoma
poolt algatatud populaarne laste judoturniir Maiasmokk toimub traditsiooniliselt aprillikuus tänini. Sellest lastele meelepäraste auhindadega võistlusest on saanud klubi firmaturniir, mida käesoleval aastal korraldati juba 32. korda.
Alates 1987. aastast on klubi
eestvedajaks Riho Rannikmaa (IFS 6.dan).
Praegu töötab klubis kaks treenerit: Tudus Riho Mäe ja Vinnis Riho Rannikmaa.
Riho Mäel on maadlustreeneri III aste ja
Riho Rannikmaal judotreeneri IV aste.
Sakura spordiklubist on välja kasvanud praegu Jaapanis sumoprofi leiba
teeniv Kaido Höövelson (ozeki Baruto).
Meie klubilastest on häid sportlikke tulemusi saavutanud: Epp Mäe, Kristel Mäekivi, Rahel Kallas, Jaanus Freienthal, Kirstin
Mäekivi jt.

Roela koolil oli
Vinnis sportlik päev
Reedel, 17. septembril toimas Roela kooli
spordipäev Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
staadionil. I ja II kooliaste võistles 60 m jooksus, kaugushüppes, palliviskes ja 100 m
jooksus, III kooliaste 60 m jooksus, kaugushüppes, 100 m jooksus ja kuulitõukes.
Suurepärasel staadionil püstitati mitmeid
isiklikke- ja koolirekordeid.
Peale võistlust läks kogu koolipere ujuma Vinni ujulasse.
Täname Vinni-Pajusti Gümnaasiumi peret, kes lubas kasutada oma staadionit ja Vinni ujula töötajaid, kes võimaldasid õpilastel soojas ning puhtas vees ujuda.
Roela kooli nimel
Maret Tralla

Kevadiste
kulupõlengute
vältimiseks niida
maavaldus sügisel
Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja keskkonnakahju, tuleb
maavalduste korrastamist alustada sügisel, kuni on võimalik viimast korda niita
õuealad ja suuremad heinamaad.
Septembri alguses jõustunud
tuleohutuse seaduse järgi on kuluheina
põletamine keelatud aastaringselt.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat keskkonnakahju ning ohtu inimeste elule ja varale, kutsub Ida-Eesti Päästekeskus maaomanikke korrastama oma
maavaldused juba sügisel. „Kes sügisel on oma valduste niitmisega hoolas,
sel kevadel maja ümbrus korras ning
elu turvalisem,“ ütles päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Rivo Neuhaus.
Käesoleval aastal on Virumaal
aset leidnud 438 metsa- ja maastikutulekahju, millest 87 % Ida-Virumaal.
Liina Järvi,
Ida-Eesti päästekeskus

2.10 Salme Kultuurikeskuses “Eakate Festival “
12.10 kell 13.00 eakate klubi”Mõttelõng” sünnipäevapidu , külas
Tudu taidlejad
13.10 kell 13-14 kasutatud riiete müük (kaup Inglismaalt)
14.10 kell 19.00 ühiskülastus Rakvere Teatrisse “Tuulte pöörises”
19.10 kell 11-13 uute riiete müük
26.10 kell 13.00 eakate klubi “Mõttelõng” ja kuu sünnipäevalapsed
30.10 kella 11-14 maakondlik seeniortantsujuhtide õppepäev
30.10 kell 15.00 meesansambli kontsert Jõgevamaal Pajusi vallas

Oktoobrikuu sündmused Roelas
9. oktoobril sügislaat, korraldaja MTÜ Roela Kodukant.
TÕN-i nädala raames noortemajas õppepäev “Õpime üksteise oskustest”valmistame supi ja koogi.
12. oktoobril kell 11.00 müügil kasutatud riided Inglismaalt.
12. oktoobril kell 12.00 eakate klubi “Remmelgas” kohvilõuna – hooaja
avamine.
15. oktoobril kell 10 uue tööstuskauba müük.
19. oktoobril kell 12.00 tantsurühma “Kanarbik” hooaja avamine, oktoobrikuu sünnipäevalapsed.
22. oktoobril kell 20.00 hooaja avasalong ansambliga PS Troika.

Vinnis

Vinni spordikompleksis: 1.oktoobril kell 20.00 Vinni Spordikompleksis
tantsuõhtu. Mängib Märt Kõrgesaare ansambel. Pääse 100 krooni (pokaal
veini ja kerged suupisted hinnas) Vajalik eelregistreerimine telefonil 3257
164.
On alanud registreerimine ujumiskursustele, aeroobikatreeningutele, jõusaali treeningutele. Klubid ja asutused ja kõik huvilised saavad broneerida
pallimängude saali treeningaegu. Tel. 325 7164; 5669 5613, http://
www.vinnisport.eu
Vinni päevakeskuses: T-R kl 11-16: T - juuksur Maie Seinpere, kell 12
käsitöö. K- kl 11-12 Mart Villupi juhendamisel arvutiõpe, kell 12-14
kooslaulimine Tudu rahvamaja laulunaistega Helve Ploomi juhendamisel. N
- kl 10.00 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel, kl 11.30 infotund külalisega.

Haridusüritused oktoobris
1. oktoobril õpetajate päeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis
4.-9. oktoobril Vinni lasteaia sünnipäevanädal.
4.-14. oktoobril lehenädal Roela lasteaias.
4. oktoobril lustakas tervisliku liikumise päev Tudu põhikoolis.
5. oktoobril õpetajate päev Roela lasteaias.
5. oktoobril õpetajate päeva kontsert Tudu põhikoolis.
7. oktoobril maakondlik emakeele-matemaatika ainesektsiooni õppepäev
Vinni lasteaias.
8. oktoobril Tudu põhikooli 9. klassi õpilased õpetaja rollis.
8. oktoobril valla õpetajad ja kultuuritöötajad Rakvere teatris.
12. oktoobril gümnasistide päev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
13. oktoobril seiklusmäng Tudu põhikoolis.
21. oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumis I veerandi lõpuaktused.
22. oktoobril mälumäng Tudu põhikoolis.
18.-22. oktoobril “Tagasi kooli” Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
22.-23. oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetajad Jänedal.
Igal kolmapäeval Tudu põhikoolis kooliraadio saated.

Krija hatha jooga
tutvustus
Krija hatha jooga - see on füüsilise
keha treenimine ja tervendamine
asanate ehk jooga asendite abil.
Krija hatha jooga tunnis õpime
kuidas hoida terve füüsiline keha. Asanad
masseerivad kudesid, organeid, näärmeid, liigeseid, vabastavad pingeid sügaval tasandil. Asendid tervendavad ja
venitavad lihaseid, selle tulemusena toimub kehast mürkainete eemaldamine.
Terve füüsise korral on ka emotsioonid ja
mentaalsus stabiilsem ja pingevabam.
Mõistus rahuneb, selgus kasvab.
Esimesel poolaastal algajate rühmas valmistame ette füüsilise keha 18
põhiasana tegemiseks kasutades lihtsaid
keha soojendavaid asanaid, lülisamba ja
liigeste liikuvusharjutusi.
Teisel poolaastal praktiseerime 18
asanat, sh Päikesetervitust. Kasutame lihtsaid meditatsioone ja hingamistehnikaid,
et korrastada emotsioone ja mentaalsust.
Tundides:
- õpime märkama füüsilise keha pingeid ja
neid lõdvestama;
- märkame eristamisvõime olemasolu ja
kasutame teadlikkust;
- õpime eristama füüsise seotust hingamise ja emotsioonidega;
- teeme tutvust teadvelolekuga läbi
konsentratsiooni ja lahtilaskmise praktika;
- vaatame kuidas tekib lihtne rõõmsus
kohaloleku seisundis;
- omandame hulga füüsist tugevdavaid ja
tervendavaid nippe igapäevaseks eluks.
Esimesel aastal Krija hatha jooga

algajate rühma põhieesmärk on läbi
abistavate asanate jõuda 18 asana
õige sooritamiseni ja süsteemse praktiseerimiseni.
Tunnid toimuvad Vinni Spordikompleksis alates 5.oktoobrist, teisipäeviti kell 18.00.
Tunni maksumus on 80 krooni, ühe kuu maksumus ettemaksena
on 280 krooni.
I poolaastal on kokku 11 tundi.
Vanusepiiranguid ei ole, tule
julgesti ja õpi enda tundma!
Info ja registreerimine:
Eve Soppe, tel 502 2113
eve1008@gmail.com
Krija hatha jooga juhendaja

