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Varsti loeme eestlased üle
Paari kuu pärast saabub aeg, kus kogu
Eesti elab rahvaloenduse tähe all. Kevadeks saame teada kui palju eestlasi
elab Eesti Vabariigis ja palju on teiste
rahvuste esindajaid. Nii arvuliselt, protsentuaalselt kui ka vanuseliselt.
Rahva ülelugemise miinuseks
on aga see, et saame teada palju inimesi on Eestist lahkunud. Täpset arvu ei
teata hetkel keegi, aga räägitakse 100
000 inimesest. Vahest on see number
isegi suurem.
Ometi on see loendus paljude
jaoks põnevam kui presidendi valimine. Põhjuseks asjaolu, et just tänu rahvaloendusele saame aimu sellest, kas
Eesti on rahvusriigina jätkusuutlik või
mitte. Kas riik on lõplikult linnastunud
ning valitsus löönud käega ääremaal
tegutsevatele taludele ja külakoolidele?
Rahvaloenduse kokkuvõte
võib olla väga kurb. Saame teada, et
taasiseseisvumise ajal elas Eestis üle
1,5 miljoni elaniku, järgi on jäänud veidi üle 1,2 miljoni. Kuhu on kadunud
need 300 000 inimest võime vaid aimata.
Ülelugemise tähtsus
Rahvaloendust oodates meenus mulle kunagine multifilm kitsetallest, kes oskas lugeda kümneni.
Multika sisuks oli, et kitseke
õppis selgeks numbrid ühest kümneni
ja tahtis siis oma teadmisi loomade peal
kontrollida. Loomad aga said selle
„ülelugemise” peale tigedaks ning tahtsid kitsetallele peksa anda.
Kitseke põgenes tigedate loomade eest ning sattus laevale, kes inim-

keeli teatas, et võib peale võtta vaid 10
looma. Muidu vajub põhja ja hukkuvad kõik.
Siis saabud kitsetalle kõrghetk
– tema oskas lugeda kümneni. Ta luges loomad üle ja see päästis nii laevukese kui loomad. Multikas lõppes sellega, et kõik olid talle väga tänulikud ja
kitsetallest sai hetkega kangelane. Positiivne loomulikult.
Nii on ka selle rahvaloendusega ja saame multikaga paralleeli tõmmata. Kui eestlasi on „kümme” ja rohkem, siis jääb rahvas rahvusena püsima. Kui aga alla „kümne”, siis hukkuvad koos „laevukesega”, mille nimeks
Eesti Vabariik ning kapteniks Riigikogu ja tüürimeheks Valitsus.
Loodame, et pärast rahvaloenduse tulemuste avalikustamist algab
tõsine diskussioon selle üle kui palju
peaks elama Eestis eestlasi, et rahvus
jääks püsima. Kindlasti spekuleeritakse mitmete arvudega – kas miljon, 0,7
miljonit või 0,5 miljonit. Ka seda kui
suur peaks olema sündide arv ja mitu
last peaks iga perekond suureks kasvatama.

vallavanem

Rahvastik, 1881, 1897, 1922, 1934, 1959, 1970, 1989 (linnarahvastik, %)
Aasta Kogurahvastik
1881
881 455
1897
958 351
1922
1 107 059
1934
1 126 413
1959
1 196 791
1970
1 356 079
1979
1 464 476
1989
1 565 662
2000
1 370 052

Linnarahvastik
114 230
148 778
298 873
349 826
675 515
881 168
1 016 826
1 118 829

Seenioride sügissemestri
üritus Viru-Jaagupis
22. novembril olid kõik huvilised
oodatud Viru-Jaagupi vanasse
koolimajja kuulama loengut „Eesti Rahva Muuseumi kogumisretkedest Virumaal”. Vanavara kogumisest ja kogujatest olid vestlema tulnud Eesti Rahva Muuseumiteadurid Piret Õunapuu ja
Tiina Tael. Huvitav oli teada saada, et aastal 1913 käis siinkandis
Eesti Rahva Muuesumi jaoks vanavara korjamas ka legendaarne Julius Kuperjanov, õppides
tollel ajal veel Tartu Jurjevi Õpetajate Seminaris. Kohalviibijad
said soovi korral soetada väikese trükise ”Vanavara kogumisretkedelt. Julius Kuperjanov. Leopold Laurson”, mille koostajaks
on Piret Õunapuu.
Siinkohal väike katkend sellest raamatust: „Inimesed
waatawad wanawara korjajase
pääle kui mõne imelooma pääle,
suud, silmad laiali, ka peawad
sind koguni kolera külwajaks. On
talusid kuhu sisse ei juleta lasta.
Sõna Museum, paneb neid päris
kohkuma, pole seda ennem sugugi kuulnud.”
Kuperjanovi päevikust leiab
väga meeleolukaid ja ka ehmatavaid-tuttavaid
kirjeldusi
Tudu,Viru-Jaagupi ja paljude teiste tolleaegsete külade inimeste
ja elu-olu kohta. (Soovijatel on
võimalus seda raamatut laenutada nüüd ka Viru-Jaagupi raamatukogust.)
Loengu teises osas rääkisid
ERM-i töötajad oma kolme suve

Siis mõistetakse, et elulise tähtsusega on eestlaste rahvaarvu suurendamine sündimuse suurendamise läbi,
mitte aga odavate võõrtööliste sissetoomisega. Teiseks oluliseks teemaks
saab see kuidas tagada kasvavale põlvkonnale kvaliteetne haridus ja tugev
tervis vähemalt 70-nda eluaastani, et siis
pensionile minna. Ka see kuidas tagada kõigile lastele kohad lasteaedades
ja õpetajatele palgatõus ning kuidas
saaks tekkida Eestis taas haritud ja ettevõtlik keksklass.
Eesti on inimtühi
Minagi ootan põnevusega loenduse
tulemusi. Aastatel 1989-2000 vähenes
riigi elanikkond umbes 200 000 inimese võrra. Õhus on küsimus: kas aastatel 2001-2011 oli see arv sama suur
või suurem? Mitu korda suurem?
Julm statistika näitab, et rohkem
kui kolmandik Eesti rahvast on koondunud Tallinnasse ja paari-kolme linna.
Ülejäänud Eestimaa on nii hõredalt
asustatud, et peagi ei tasu asulates ja
külades pidada panga- ega postkontorit. Peagi lahkuvad seal ka kauplused,
koolid ja lasteaiad.
Järgi jääb vaid tasuta internet, mille kasutajad on ammu linna
kolinud.
Toomas
Väinaste,

pildistamis- ja kogumisretkedest
mööda kodumaadomaaegse fotograafi Johannes Pääsukese jälgedes.
Väga huvitav oli vaadata slaide tema praeguseks hindamatu
väärtusega fotokogust Eestimaa
kaunitest paikadest ja ülesvõtteid samadest paikadest 84 aastat hiljem!
Päev lõpetati väikese ekskursiooniga mööda Viru-Jaagupi
küla. Sõna said Viru-Jaagupi koduloo väga head tundjad Meida
Inno ja Vello Taremaa. Kiriku juures süüdati küünal represseeritute ja legendaarse Madis Oviiri
mälestuseks ja lõpetati meeleoluka ühislaulmisega.
Sügissemestri sarjas saab

Maarahvastik Linnarahvastik, %
767 225
13,0
809 573
15,5
791 934
27,0
767 535
31,1
521 276
56,4
474 911
65,0
447 650
69,4
446 833
71,5

veel kuulata 2. detsembril kell
13.00 Rakvere Vanalinna koolis
Pikk tn 18 loengut „Sõna vägi-ravimisest ja ravitsemisest” raamatu „Eesti loitsud” autori Veronika Kivisilla ettekandes ja teada saada selle maja huvitavast
ajaloost.
6. detsembril kell 16.00 toimub
Tallinna tn.3 Rakveres Muuseumi Näitustemajas loeng „Liikumisest ja traumade ennetamisest vanemas eas”. Ortopeed
Katrin Petersoni nõuanded. Osavõtt loengutest tasuta.
Lisateavet saab Virumaa
Muuseumide muuseumipedagoog Kaja Visnapuu käest (tel 32
25 506), kellele suur aitäh loengute organiseerimise eest. Üritust on toetanud ka Eesti Kultuurikapital ja mitmed Lääne-Virumaa kultuuri- ja haridusasutused.
Ülle Rajamart
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Pillimeeste pidu
Kehala Klubis

10. novembri õhtul kogunesid
õdusasse Kehala klubisse LääneVirumaa muusikud, et pidada
maha traditsiooniline pillimeeste
pidu, seekord juba üheksateistkümnes. Üles astus seitse erinevat kollektiivi, osa neist vanad
tuntud tegijad, osa alles noored
alustajad, osa spetsiaalselt peoks
kokku harjutanud.
Pillimehed kutsus kokku
Kehala klubi juhataja Anne Rätsep, õhtut juhtis Ermo Leuska, helinuppe keeras Ants Viermann,
kes vahepeal jõudis ka solistina
lavale ning videokaamerat hoidis
Mati Metsjõe. Kohal oli ka valla
kultuurinõunik Anti Ronk, kes piirdus ürituse vaatlemisega ning
muusikute tegemistesse ei sekkunud.
Esimesena astus üles
kahe-mehe-bänd “Twinclers”,
kes varemgi Kehala klubis tantsumuusikat teinud, muusikud
Tõnu Kolesnik ja Veljo Muruvee
aitasid laulu ning pillimänguga
kaasa ka kahe järgmise suur-ansambli “Buffalo Wings” ja “Big
Jim” esinemisele, oma valla
meestest oli kohal Tarmo Alavere.
Kunda noored muusikud

ansamblist “Fantaasia” laulsid
ühtviisi hästi nii inglise kui ka vene
keeles ning valdasid pille oma
noorusele vaatamata meisterlikult.
Pillimeeste peoks loodud
naturaalpillidel musitseeriv MäeMehiste-Padda projekt “Ehhee”
eristus teistest eestikeelse laulu
poolest, lõpetuseks mängiti iiri
muusika non-stop Eesti-Iiri jalgpallilahingute auks.
Vahepausi ajal võis laval
elusat kandlemeest näha, järgnesid vanad tegijad Viru-Nigula kihelkonnast- ansambel “Silver ”.
Oma nime oli väärt viimane kollektiiv “Eneseimetlejate klubi”,
kes esitas emakeelset pärimuslikku pop- ja maailmamuusikat.
Kui kõik registreerunud
bändid esinetud said, oli lava uute
huvitavate kollektiivide päralt
ning neid jagus rohkesti. Muusikuid kogunes lavale aina rohkem
ning lõpuks ületas esinejate arv
suurelt kuulajate-vaatajate oma.
Publikuhuvi oli väike ja siinkohal
kõigile muusikahuvilistele soovitus: tulge kuulama- vaatama, kaasa elama ja jalga keerutama, sest
pillimeeste peol pole vaja pausi
karta ning muusikat jätkub kauemaks…

Tänuavaldus

Samas täname ka Maario Maalmani,
kes organiseeris materjali kohaleveo.

Täname hr Indrek Klammerit ja hr
Margus Leppa OÜ-st Voore Farm,
kes annetasid Roela Lasteaed-Põhikoolile puitmaterjali tööõpetuse
tundide läbiviimiseks.

Ferdinand von Wrangelli nim Roela
Lasteaia-Põhikooli nimel
Maret Tralla
Direktor

Viru-Jaagupi

Nirgi talu. Foto: Ilme Post

Kõige vanem säilinud dokument Viru-Jaagupi kohta asub
Tartu Riiklikus Arhiivis, kirjutatud ordumeister Von Mengdeni
poolt 1453. aastal. Seal on kirjutatud, et „Kehala kirikule on
Rehho külast kingitud 1 adramaa
maad ühes sinna kuuluvaga”.
Nähtavasti ordumeister kinkis
maa selleks, et Rehho külasse
s.o. praegusse asukohta võiks
ehitada uue kiriku. Umbes 14551460 ehitatigi valmis praegune
Viru-Jaagupi kivikirik.
Kodu-uurija Alice Vaasma /
Vinni valla ajalookogumik
2004/.
Aerofoto lennukilt. 2008.
Peeter Afanasjev.
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Eesti vajab Teeme Ära
jätkutalguid igal aastal
2008. aasta kevadel korjati Teeme Ära
prügikoristustalgutel üle Eestimaa
kokku rohkem kui 10 000 mitmesuguseid jäätmeid. Sellegipoolest ei ole
prügi loodusest ning koduõuedest
otsa lõppenud: hinnanguliselt vedeleb teist samapalju maas, millest märkimisväärse osa äratoomise eest makstakse toojale sulaselget raha.
Kahetsusväärselt võib paljudest koduõuedest leida loodust risustavat vanarauda, vanu akusid, kodumasinaid ja muid jäätmeid, mille eest
võib omanik lisaks ilusamale vaatepildile saada ka sadu eurosid raha. Kui
veel kümmekond aastat tagasi maksti
kokkuostus tonni vanametalli eest 10
eurot, siis praeguseks on hinnad kerkinud 200-250 euroni tonnilt.
Kuidas hinnata, kas asi on kokkuostu toomist väärt? Kui magnet esemele külge hakkab, siis on kindlasti
tegemist vanarauaga, mille äratoomisel on lisaks esteetilisele küljele ka
rahaline väärtus. Värvilisi metalle nagu
vask, tina, alumiinium, messing magnet ei võta, kuid need on oma värvi ja
rooste puudumise tõttu hõlpsasti äratuntavad. Samuti paljud neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad, näiteks tina
muutub halliks, vask roheliseks jne.
Metalleseme kaalu hindamine
koduste vahenditega on keerulisem.
Kui jõuate asja üles tõsta, võib see
kaaluda 50-70 kilo, kui aga jõud peale
ei hakka, on kaal enamasti juba 100
kilo ligi või enam. Metallitonn maksab täna 200-250 eurot, seega saab
lihtsa korrutustehte alusel teada asja
väärtuse.
Näiteks vana malmvann kaalub 80-90 kilo ning sõiduauto vrakk
1,2-2 tonni, traktor aga kuni 10 korda
rohkem. Nii maksab sageli mõni sõitev vanema põlvkonna traktor vähem
kui kokkuostus ainuüksi vanametall,
millest see masin koosneb. Aeda risustava vana autoromu äratoomine on
iseäranis mõistlik ka seetõttu, et ilma
ametlikku vanametalli vastuvõtupunkti tõendita ei saa seda autoregistrist

kustutada. Autovraki ARKi hingekirja jätmine pole aga mõistlik juba seepärast, et kõigile registris olevatele
sõidukitele kehtib liikluskindlustuskohustus sõltumata sellest, kas sõidukit
kasutatakse või mitte. Selle kohustuse pikaajaline eiramine võib kaasa tuua
kolmekordse kindlustusmakse nõude
isegi sellisele masinale, millega tegelikult sõita ei saa.
Lisaks laiskusele on prügist
vabanemine sageli jäänud teadmatuse
taha. Sageli ei tooda erinevaid jäätmeid ära seetõttu, kuna arvatakse, et
lisaks koristamisvaevale küsitakse
nende äraandmise eest veel ka raha.
Kõige lihtsam näide on selline keskkonnale üsna ohtlik asi nagu vana autoaku, mida tavaprügikasti kindlasti visata ei tohi. Kuna akud sisaldavad enamasti sellist väärtuslikku metalli nagu
plii, saab tavalise 10-12 kilogrammi
kaaluva autoaku eest kokkuostus 5
eurot, suurema ja raskema traktori või
veoki aku eest isegi rohkem.
Ei tasu karta, et metalli kokkuostu viimiseks peab omanik ise vabanema sellistest ohtlikest lisadest nagu
akus sisalduv hape ja muud vedelikud
või autoromus olev kütus, õlid, pidurivedelik jne. Kõige sellega tegeleb
juba jäätmekäitleja ning vajadusel tullakse appi suuremate esemete äraviimisel. Lisaks pakuvad näiteks Kuusakoski sõiduauto järelkäru tasuta kasutamise võimalust. Kui metallikola järelhaagisele laaditud, võib sinna koristustööde käigus tõsta ka autorehve, ehitusest järelejäänud puidukraami ning vanu elektroonikaseadmeid,
mis samuti kogumispunktis tasuta vastu võetakse.
Kokkuvõttes saavad paljud
koduõued kogu Eesti puhtamaks ning
osa rämpsu eest makstakse omanikule ka raha vastupidiselt tavaprügilatele
ja jäätmejaamadele, kus prahi tooja ise
peab ilusama vaatepildi nimel oma
kukrut kergitama.
Marko Kippa
AS Kuusakoski juhatuse liige

Siin ta nüüd seisab, see vana aurukatel!
23. novembril said Pajusti rahvas
ja teelisedki kuulda aurukatla pidulikku vilet, sest oli ka põhjust:
Mats Traat -75! Vallarahvas õnnitleb!
Kui pilti peenemalt uurida,
siis pole katla man kõnelejaks
mitte keegi muu, kui meie lemmikkirjanik ise. Raamat „Tants
aurukatla ümber ” ilmus 1971.
aastal, seega nelikümmend aastat tagasi! Oh, kuidas aeg lendab!
Esmalt oli Mats Traadil Moskvas õppides “Tants..” stsenaariumiks kirjutatud. Filmitegemist
kohe ei saanud ja autor kirjutas
sellele siis “liha” ümber, valmis
raamat! Film tehti alles 1987. aastal.
2011. aasta suvel toodi
“Tants”vabaõhulavale: etendused olid Tartu botaanikaaias ja
Rocca al Mare vabaõhumuuseumis. Etendus seisnenud selles, et
neli põsemikrofoniga tegelast
“kütnud” ringi ja esitanud publikule need viis tantsu joostes.
Küsisin hr. Matsilt, kas temal oli
ikka nuuskpiiritus kaasa, kui abikaasa Victoriaga seda etendust
vaatamas käisid? Autor koguni
kiitis üllatuse eest – nii ka saab
ajalugu lavastada...
Pidasime koos meie valla kultuurijuhtidega näitetrupiga läbirääkimisi, et tulge “jookske”
Pajustis ka: ikkagi meie preemiaga pärjatud teos ning rekvisiit aurukatel ehdal olemas! Ise paneme ennast küüditamisaegsesse rõivisse ja lööme massistseenides agaralt kaasa. Arvasid, et
see oleks vägev küll, kuid siis tuli
– sügis.
Loodavad kevadel taas
“joosta”. Ehk ka meie õues?
Meenutame, kuidas on Mats Traati tunnustatud /Wikipedia /:
Eesti NSV teeneline kirjanik
1977.
Tuglase novelliauhind (1996,
2002, 2007).

Olgem valmis LEADER
projektitaotluste vastuvõtuks Tunnistusel
viied
Meie naabrid - MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkond – on valmis uuel aastal
algavaks projektitaotluste vastuvõtuks.
See on hea uudis, sest peagi
käivitab ka meie piirkonnas tegutsev
MTÜ Partnerid projektitaotluste koolituse ning seejärel ka vastuvõtu. Kuna
eestlaste loomuses on olla naabriga
sama hea või natuke parem, siis on
just praegu õige aeg hakata LEADERi
projektitaotluste vastuvõtuks valmistuma.
Kui arvestada, et meie piirkonnas tulevad samasugused meetmed samasuguste tingimustega, võika hakata
isegi projektitaotluse mustandit kirjutama. Siis on selleks ajaks, kui algab
konsulteerimiste periood, pool tööd
juba tehtud, ideed ja eesmärgid selgeks
mõeldud ning paberile pandud.
Toon siinjuures ära ka selle
kuulutuse, mis ajendas mind seda nuppu lehte kirjutama.
Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2012.
aastal Kohalik tegevusgrupp MTÜ
Arenduskoda võtab vastu LEADER
strateegia meetmete 2012.a toetuste
projektitaotlusi.
Meetmed:
1.1 Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus;
1.2 Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse;
1.3 Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus;
1.4 Piirkonna maine kujundamise toetus.
2.1 Ettevõtluse arendamise toetus;

2.2 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus;
2.3 Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses.
Projektitaotlusi võetakse vastu kuni 23. jaanuarist kuni 27. jaanuarini
2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja
kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa
linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa
linn) on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks
kohalik nõustaja.
Taotlejatele on nõustamine kohustuslik. Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud toetustealased infopäevad:
- 5.jaanuaril kell 16 Tapal arenduskoja ruumides,
- 9. jaanuaril kell 16 Vihula vallamajas Võsul,
- 10. jaanuaril kell 16 Kadrina
vallamajas (Kadrina vallas nõustab taotlejaid valla arendusnõunik Tiina Vilu,
e-post: tiina.vilu@kadrina.ee või telefonid 3225617, 5155249),
- 11. jaanuaril kell 17 Kuusalu
rahvamajas ja
- 12. jaanuaril kell 15 Loksa kultuurikeskuses.
Toetuste ja nõustamise kohta
saab infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali
MTÜ
Arenduskoja
veebilehelt arenduskoda.ee.
Edukat osalemist LEADER
projektitaotluste vastuvõtul
Anti Ronk

Ainult hindele “viis” õppijad Vinni
valla koolides I õppeveerandil:
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis:
1. klass: Uku Renek Kronbergs, Paula
Linde, Lysandra Reidla.
2. klass: Meribell Susi, Raimond Järg,
Mirtel Tovstik.
3. klass: Maryte Mooses, Andrea Piip,
Kristiina Kirss, Teija Heiskonen, Kärt
Inno, Annabel Klous, Helerin
Lokutšievski.
4. klass: Jan Arnar Põldma.
5. klass: Kuldar Vakker.
6. klass: Laura Lillepuu, Kaivi Põldma.
8. klass: Laura Laks.
9. klass: Raili Hahndorf.
Ferdinand von Wrangelli nim Roela
Lasteaed-Põhikoolis:
2.klass: Mariel Alavere.
4.klass: Triinu-Liis Kullik, Mari-Liis
Leben.
Tudu Lasteaed-Põhikool - ei ole andmeid esitanud.
Aitäh õpilastele, õpetajatele ja vanematele!
Margeit Diits

Tule 16. detsembril Rakvere spordihalli M.Sandri ja
A.Peebo kotserdile. Pilet
10.05. Buss viib ja toob.
Eve Kukor, tel 3257300,
5099565

Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali preemia proosa kategoorias (2007).
Rahvusmõtte auhind 2010.
Rahvusmõtte auhind on Tartu Ülikooli poolt alates 2004. aastast välja antav auhind, millega
tunnustatakse inimest, kelle looming on silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku
eneseteadvust. Selle auhinna
saaja kuulutatakse traditsiooniliselt välja Tartu Ülikooli aastapäevaaktusel 1. detsembril.
Jaan Krossi kirjandusauhind
2011.
Jaan Krossi Sihtasutus on
asutatud 2009. aastal Ellen Niidu,
Märten Krossi ja Eerik-Niiles
Krossi poolt.
Eduard Vilde nimeline kirjan-

dusauhind:
1967 “Koputa kollasele aknale”, 1971 “Tants aurukatla ümber”, 1980 “Puud olid, puud olid”
2011 “Õelate lamp” (Ilmamaa
2010).
See raamat viib lõpule
Palanumäe sarja “Minge üles
mägedele”. Mats Traat on kirjutanud Palanumäest üle neljakümne aasta. Romaanisarja proloog
“Puud olid, puud olid hellad
velled”, mille tegevus toimub
1840-ndatel aastatel. Epopöa hõlmab sajandit!
Läinud kevadel valis meie kirjanduspreemia žürii just selle kogumiku Vilde nimelise kirjandusauhinna vääriliseks.
Tekst ja foto: Ilme Post

225 aastat koolihariduse
algusest

Eestimaa rüütelkonna ajalooliste materjalide hulgas on dokument, mille
põhjal võib öelda, et 1786. aastal avati Vinni mõisas mõisaproua Jakobi
Charlotte Rennenkampffi eeskostel
kool 8-10-aastastele lastele ümbruskonna külades. Kaua kool töötas, ei
ole teada.
Esimene külakool Vinni mõisa territooriumil avati Vana-Vinni külas 1842. aastal, mis töötas kuni 1884.
aastani.1874. aastal avati ka teine külakool Vinni mõisa territooriumil asukohaga Pajusti külas.1884. aastal koolid liideti ja kooli nimeks sai VinniPajusti külakool.1932. aastal ehitati
kriisiajale hoolimata koolimaja suuremaks ja ajakohasemaks, millega lahendati ka ruumid seltskondliku elu arendamiseks.
Õppetöö koolis toimus 1988.
aastani, kuni avati Vinni-Pajusti keskkool. Keskkooli ehitamise ja kooli
vajalikkuse mõtteid mõlgutati juba
1960. aastal, kui E. Vilde nimelise kol-

hoosi esimeheks oli August Lepasaar.
1994. aastast on kooli nimi VinniPajusti Gümnaasium.Selline on lühike ülevaade Vinni-Pajusti kooli ajaloost.
2012. aastal möödub 170 aastat pidevast hariduse andmisest Vinni-Pajustis
ja detsembri alguses on plaanis välja
panna Pajusti klubis näitus ajaloolistest piltidest ja dokumentidest, mis kajastavad Vana-Vinni küla ja VinniPajusti kooli.
Kõigil, kellel on Vinni-Pajusti
koolist pilte,tunnistusi,vanu õpperaamatuid, päevikuid jne võtta ühendust
klubi juhataja Reet Aruga (tel. 526
0182), Moonika Lauaga (tel. 5691
8683) või Kalju Vagaga (tel. 5656
6870). Kõik materjalid lähevad VinniPajusti Gümnaasiumi kooli muuseumile.
Ette tänades,
Kalju Vaga
Vinni-Pajusti kool 1932.aastal.
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Nädala juubilar
VIRVE OSILA 65
Kesknädal, 9. november 2011
Kesknädal pöördus Virumaa
poetessi Virve Osila poole tema juubeli puhul sooviga teha lühiintervjuu.
Proua loobus sellest ettepanekust kehva tervise pärast ja varasemate ebameeldivate kogemuste tõttu suhtlemisel ajakirjanikega.
Kõigest hoolimata elab 10.
novembril 1946 sündinud Virve Osila
looming eelkõige läbi Urmas Alenderi
laulude eestlaste hinges. Alender lõi
suurema osa oma viimastest lauludest
nimelt Osila sõnadele.
Virve Osila viies luuleraamat
“Hingelind” on pühendatud Urmas
Alenderi mälestusele. Järgnevalt avaldame juubilar Virve Osila mõtteid, mis
on võetud portaalist www.ruja.ee:
„Ühel detsembriõhtul kuulsin
raadiost Urmast laulmas. Laulu sõnad
tundusid mulle kuidagi tuttavad. Jäin tähelepanelikult kuulama ja sain äkki aru,
et need olid luuletused minu esimesest
kogust “Mälestuste tuul”! Ma ei teadnud, kuidas need luuletused olid jõudnud Urmaseni ja mul oli niisugune tunne, justkui istuks ta stuudios, keeraks
minu luulevihiku lehti ja laulaks...
Kirjutasin Eesti Raadiosse ja
Helgi Erilaid saatis mulle vastuseks
väikese kasseti, millel oli kaheksa avalikul kontserdil lindistatud laulu. See
kassett tähendas mulle palju, sest Urmas oli minu luuletustest välja valinud
just need, mis eriti lähedased mulle
eneselegi: kirjutatud mõne valusa momendi ajendil... Kuulasin siis seda kassetti ja mõtlesin, et peaksin Urmasele
kirjutama, ta üles otsima. Mida rohkem
ma kuulasin, kuidas Urmas oli neid laule laulnud, seda enam tekkis mul tunne,
et ühelt poolt on tema mind väga hästi
mõistnud, aga teisalt oleksin mina justkui alateadlikult pöördunud tema poole. Hiljem olengi tema tuttavatelt kuulnud, et ta võttis minu luulet kui isiklikult temale suunatud mõtteid. Ta oli
Rootsis koguni tütrele öelnud, et kuidas see ikka saab nii olla: Virve kirjutab seal Eestis täpselt sellest, millest
mina siin mõtlen...
Aeg läks ja ma lükkasin Urmasele kirjutamist kogu aeg edasi. Kuni
äkki ilmus ühes ajalehes intervjuu, kus
Urmas minust väga kenasti ja põhjalikult rääkis: et mina olen tema lemmikluuletaja ja teatud märksõnad minu luuletustes on tema jaoks väga olulised.
Pärast seda võtsingi kätte ja kirjutasin
Urmasele kirja. Kohe tuli ka vastus ja
ma sain teada, et Urmas plaanitses juba
mõnda aega mind üles otsida, aga ei
tahtnud tühjade kätega tulla. Ta oli mõelnud, et teeb Hingelinnu kasseti valmis
ja tuleb siis. Oma viimases kirjas ta kirjutaski, et nüüd on kõik laulud lõplikult
viimistletuna linti lauldud ja lähipäevil
toob ta need Eestisse - siis ka isiklikult
mulle. See kiri oli 16. septembrist
(1994. a. - I.V.).
Kirjutasin veel talle vastuse ja
saatsin mõned alles täiesti soojad luuletused. Rääkisin sellestki, et minu neljas luulekogu “Lootuse luiged” on
Viljandis valmis trükitud ja selleks
ajaks, kui tema kassetiga kohale jõuab,
on minul talle anda uus luulekogu. Hiljem Joko rääkis, kuidas isa selle peale

Vinni punnvõrriralli pildis ja sõnas

rõõmustanud ja öelnud: “Ma teen siis
iga luulekogu põhjal kasseti!””
Ja siis tuli 28. september... Selle päeva kohta on Virve Osila kirjutanud:
Pool südamest mul suri sel päeval,
Kui kuulsin, et sa läksid Igaviku Teed.
Liig valus uskuda, et enam sind ei
näe ma,
et ütlemata jäid mul sõnad need,
mis olin hinges hoidnud ainult sulle.
Ei ole ilmas keegi mõistnud mind
nii sügavalt kui sina... Olid mulle
mu vaimutiibu toetav hingelind.
Kui ma südapäeval sain teada,
et Urmas Alender oli hukkunud laevas,
hakkasin kogu aeg nimekirju jälgima.
Lootsin, et ta ilmub veel välja. Kuni
ühel hetkel tundsin täiesti füüsilist valu
ja minuni jõudis see hirmus teadmine...
Ma ei oska neid tundeid kuidagi seletada... Aga sellest päevast olen ma kaotanud midagi iseendast. Hakkasin kirjutama ja kirjutamise jõul sain vähehaaval vapustusest üle. Siis, jõulu esimesel pühal tuli Joko ja ütles: tõin sulle
oma isa hääle...
Mõni päev enne seda, kui Urmas laevale läks, oli ta Hingelinnust
koopia teinud. Originaal jäi koos Urmasega merepõhja. Kuulasin neid laule ja mõtlesin: nad on väärt, et neid
kuuleksid ka teised. Kuulutuse peale
võtsin ühendust firmaga “Alligaator”.
Sealt tuldi kohale samal päeval, kassett
valmis.
Samuti hakkasin ma luuletusi
hiljem üle vaadates mõtlema, et on ju
väga palju inimesi, kes Urmast austavad ja mäletavad. Ja mitte ainult Urmast,
seal oli ju laevatäis süütuid inimesi ja
võib-olla oleks minu poolt kirjapandu
omal moel ka mälestuseks neile...
Hakkasingi otsima sponsoreid.
Tahtsin korraldada nii, et raamatust saadav tulu läheks Jokole, samuti kassetist
protsent, see oleks juba midagi olnud.
Vastutulelikke inimesi leidsin kohe.
Raamat läks töösse ja sai küllalt ruttu
valmis.
Kui luulekogu kätte sain, elasin kõik uuesti läbi. Aga see oli teistsugune läbielamine. Ja mul oli hea meel,
et ma asja ette võtsin, sest nagu ütles
üks Joko hea tuttav - kui Urmas oleks
seda raamatut näinud, oleks ta sellega
rahule jäänud!”
Luuletus Hingelinnust
Kaks sõpra oli mul.
Kaks sõpra vaid.
Üks tormi jäi...
ja teine sõber reetis.
Ja kuigi enam pole pisaraid,
Aeg igaveseks valu hinge neetis.
Kaks sõpra oli mul.
Üks hoiab veel,
ehk küll ta ise hukkus lainetemurrus...
Nii erisuguseid on ärateed...
Kes ellu jäi,
mu jaoks on rohkem surnud.
Kaks sõpra oli mul...
Jäi ühest hääl,
et tema lauludest ma tuge tundma
harjuks.
Jäi teine kaotsi valedes.
Ja sääl
ta muutub halliks unustusevarjuks.”
Juubilari loomingu austaja
Indrek Veiserik

Jõulusalmide aegu on aeg
valmistuda huumopripäevaks!
17. märtsil 2012. aastal toimub Pajusti
klubis maakondlik VII huumoripäev
“Aadama Küljeluu”.
Ootame osalema kõiki maakonnas tegutsevaid estraadiringe, näiteringe, üksikesinejaid ning laulu- ja
tantsurühmi, kellel on päevakohast repertuaari
Esinemise pikkus: seotud kava
~10 minutit.
Kui on valmis estraadietendus,
mis on pikem kui etteantud aeg, siis
oleks tore seda tervikuna näha. Sellest
palume meile varakult teatada, et päe-
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vakava kokku seada.
Esinemise pikkus üksiknumbril ~ 5 minutit
Publikul võimalus osaleda päevakohase teemaga anekdoodivõistlusel.
Parimale kavale, parimale päevakohasele kavale, parimale anekdoodivestjale, publiku lemmikule jne. auhinnad.
Oma osavõtust teatada hiljemalt 5. märtsiks 2012.a. Pajusti klubisse
e-postile pajustiklubi@hot.ee; mob.
5260182; klubi telefon: 3257401
Reet Aru,
klubi juhataja

Vinni Punnvõrriralli möödus edukalt
Laupäeval, 12. novembril, täpselt kell
12.00 kõlast stardipauk ning rajale
sööstsid külgkorvidega punnvõrrid.
Algas Suur Vinnis võrride võidukihutamine ehk „VinniPunn 2011".
Korvidega võrrid kihutasid 20
minutit. Osales 10 meeskonda.
Teise stardipauguga lasti teele
Isa-Poeg võistkonnad. Emasid polnud,
kuid mitmed tütred võistlesid. Võistlus kestis samuti 20 minutit.
Esimesed kolm kohta jagunesid vastavalt: I Võrr nr 22, Kuido Talviste (45) ja Kerhard Talviste (16) tegid 13 ringi (Klubist M.Mõttus). II Võrr
nr 509, Kullo Kabonen (44) ja Karl
Villem Kabonen (17) sõitsid 12 ring
(Tagadi RC), III Võrr nr 3, Virgo Roos-

nurm (44) ja Raido Roosnurm (17),
sõitsid 12 ringi (Saku Sääru)
Kõige arvukam oli kestvussõit,
mis kestis kaks tundi. See pani proovile
nii võrrid kui võrrijuhid. Kuna ilm oli vihmane, muutus iga minutiga rada libedamaks. Oli mitmeid libisemisi ja kukkumisi, kuid õnneks keegi viga ei saanud.
Tulemused (mitu ringi keegi selle ajaga läbis):
Võrr nr 34, Raido Roosinurm
(17), Mikk Roosinurm (15) klubist Saku
Sääru, 81 ringi
Võrr nr 113, Raul Laugen (41),
Kauri Rosenfeld (28), Kristjan Laugen (38
ja Rene Siilivask (36), klubist Saku Sääru,
sõtisid 80 ringi
Võrr nr 151, Kristo Kaste (26) ja
Kalvi Kaste (49), klubi Allu Mototeam,
läbisid 77 ringi

Asutame Facebookis
koduvalla kogukonna!
Mis oleks, kui avaks Vinni vallale oma
Facebooki konto? Olen seda mõtet
mõlgutanud pikemat aega nii omas peas
kui seda ka teistega jaganud. Mõttel
on toetajaid.
Olen Facebookis administraatorina infot jaganud nii Väike-Maarja
vallas ja ka nüüd Rakvere linnavalitsuses töötades. Kui vallas toimetasin
Facebooki kallal üksinda, siis linnas on
infolisajaid teisigi.
Valla/linna Facebookis olijatele meeldib sealne kodusem ja vabam
suhtlemine, mis aitab ühendada inimesi kogukonnas. Kogukonnatunde tekitamine ja hoidmine on ühe omavalitsuse ja kodukoha jaoks suur väärtus,
mida tuleks hoida ja sellesse jõudumööda panustada. Kellele ei meeldiks
Facebook lahti lüüa ja leida sealt toredaid sõnumeid oma kodukoha kohta!

Rakvere kogemuste põhjal võin ütelda, et Rakvere kodulinna fänne leidub
nii naabertänaval kui üle ilma.
Facebookis saad operatiivselt
oma infot jagada. Siin pole oluline, kas
tegu on suure või väiksema uudisega.
Näiteks võid teatada mingist üritusest,
kuid võid ka üles laadida meeleolu tõstvad pildid jõulukaunis-tatud kodust või
mis parasjagu pildistamist vääris. Neid
pilte naljalt ju kodulehele ei pane. Hea
külg on Facebooki juures see, et saad
seda teha ise, ilma teisi inimesi tülitamata ja nii ei tule oodata inimeste järel,
kel juurdepääs kodulehele, millal ta
sinu jaoks aega leiab. Sa võid ise oma
infot jagada, suhelda, pilte üles laadida.
Näiteks Rakvere linnas toimivad kultuurikalender ja Facebook omavahel
selliselt, et kalendrisse infot sisestades
ilmub see automaatselt ka Facebookis.

Võrr nr 8, Ahti Salve (14) läbis
77 ringi.
Võistluste eesmärgiks oli ette
antud aja jooksul läbida võimalikult palju
ringe. Võis kasutada vahetussõitjaid (eriti soositud oli see isa-poeg ja kestvussõidu ajal).
Võistlusmasina remont, tankimine, võistlejate vahetus toimus nagu korralikus võistlussõidus ikka ainult boksis,
kus võistlejal võis olla abiks ka mitmeid
mehaanikuid.
Võistluste tulemused: http://
www.surimuri.ee/vorrid/?leht=4&sisu=9
Video
võistlustest:
http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=XUUGwfvN2jQ
Anti Ronk
anti@vinnivald.ee
tel 555 15 788
Ja mõni info kohe sobibki palju paremini Facebooki kui ametlikku ja
bürokraatlikku keelt harrastavale omavalitsuse ametlikule kodulehele. Teisalt on Facebook hea koht, mis ei lase
bürokraatiakeelel lämmatada inimeses
pesitsevat n-ö tavakeelt. See suhtluskoht õpetab oma sõnumit 1-2 lausega ,
st loetud tähemärkide arvuga ütlema.
Keegi ei viitsi infouputuse ajastul enam
pikki heietamisi lugeda.
Facebooki positiivne külg on
interneti keskkonnale omase anonüümse kommenteerimise puudumine.
Facebooki kui sotsiaalse meedia suhtlusvõrgustikku kasutavad eriti
noored. Ka meie vallas on mõistlik
suhelda noortega ja selle suhtlusvahendi abil, mida noored kasutavad. Ja mitte
ainult noored.
Mina küll usun, et meie viie ja
poole tuhande elanikuga Vinni valla
inimestel midagi ikka üksteisele ütelda ja omavahel jagada on.
Avaldage arvamust! Asutame Facebookis Vinni valla kogukonna!
Hilje Pakkanen,
hilje.pakkanen@gmail.com
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Kultuurisündmused
Pajusti klubis detsembris:
9. detsembril naisrühm ”Tantsu-triinud” esineb Muuga mõisas
10. detsembril kell 11.00-16.00 MTÜ võrgustiku seminar
16. detembril kell 19.00 – ühiskülastus Rakvere Spordihallis Anneli
Peebo ja Mart Sanderi jõulukontsert. Piletid veel saadaval (13.05) kuni
26.novembrini Pajusti klubist. Buss tasuta.
17. detsembril kell 19.00 jõulupidu, esinevad klubi ringid. Laudade ettetellimine. Pilet 3 €
18. detsebril kell 12.00 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu
(sündinud seisuga kuni 01.11.2011 ja need lapsed, kes ei käi lasteaias)
18. detsembril kell 14.00 lastering esineb Kehala klubis koduste laste
jõulupeol
20. detsembril kell 13.00 eakate klubi “Mõttelõng” jõulupidu
22. detsembril Vinni Perekodu jõulupidu
Kehala Klubis detsembris:
10. detsembril kell 17.00 III kantripidu. Info ja registreerimine tel.
5554 0294 Anne, 5562 4824 - Helle, Svea – 56747 976.
13. detsembril kell 13.00 Viru- Jaagupi koolimajas eakte klubi jõulupidu
18. detsembril kell 14.00 Kehala klubis mudilaste jõulupidu (jõuluvana toob paki kodustele lapstele)
23.detsembril Kehala klubis jõulupidu (reserveeritud)
Infot:
Esmaspäeviti kell 18.30 Võimlemine juh. Anne Rätsep, tel. 5554 0294
kell 19.30 line-tants algajatele juh. Svea Joonas, tel. 56747976
Neljapäeviti kell 18.00 line-tants juh. Helle Liivar, tel. 55624824
Ringides osalemine on tasuta!
Detsember Roela Rahva Majas
3. detsembril kell 11 – Mahemesinduse õppe- ja teabepäev – info: Aili Taal
5098734
9. detsembril kell 10 – uue tööstuskauba müük
10. detsembril kell 12 – jõulude ootel: 3.advendiküünla süütamine. Rahvamaja ja MTÜ Johanna kollektiivide meelelahutusprogramm. Tantsumuusikat pakub “Meelis”! Kõigile tee- ja piparkoogid.
17. detsembril kell 12 jõululaat – MTÜ Roela Kodukant.
Kell 13.30 - 4. advendiküünla süütamine, Vinni valla “Kauni kodu” konkursi
võitjate tunnustamine
Kell 14.00 Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori kontsert
18. detsembril kell 14 kvartett “SÄRA” kontsert Laekveres jõuluootuse
päeval
21. detsembril kell 18 Roela Põhikooli jõulupidu
30. detsembril kell 20 meeleolukas aastalõpupidu. Tantsuks ansambel “TAAS”.
Laudade broneerimine alates 12.detsembrist. Pääse eelmüügist /kuni 28.dets./
vaid 3€, hiljem poole kallim! Info: 527 3878

Kadila üritused detsembris:
9. detsembril kell 20.00 jõulukuu kohvikklubi.
11. detsembril kell 12.00 - 15.00 Kadila Täika - seltsimajas.
15. detsembril kell 16.00 noorte jõulupidu - noortetoas.
16. detsembril kell 20.00 Kadila Seltsimajas suur jõulupidu ansambliga THE BEST WAY. Pilet eelmüügist 6, kohapeal 7 eurot. Kohv ja
suupisted laual. Info tel. 5134397 Lidia, 53974443 Kaili.
18. detsembril kell 12.00 laste jõulupidu - seltsimajas.
Igal esmaspäeval Jooga kell 18.00
Jälgige ka reklaami kohapeal.
Tudu rahvamajas:
9. detsembril kell 10.00 uue kauba müük.
9. detsembril kell 12.00 naisselts jõulumeeleolus. Käsitööväljapanek siidimaalitöödest.
19. detsembril kell 12.00 jõulu -palvekoosolek. Külas Tallinna Oleviste kiriku
kogudus.
20. detsembril kell 12.00 Tudu-Vinni naisansambel ja kapell külas Pajusti "Mõttelõngal".
23. detsembril kell 12.00 Tudu kapelli ja Tudu-Vinni naisansambli jõulukontsert
Laekvere Rahva Majas.
30. detsembril kell 18.00 Tudu rahvamajas "Rõõmsas meeleolus uude aastasse". Esinevad Tudu Põhikooli laululapsed, Tudu ja Vinni Päevakeskuse taidlajad.
Külas Lääne-Viru naisseltsid. Saab nautida kauneid käsitöid mitmetes tehkikates.

Vinni päevakeskuse detsembrikuu
tegevusplaan
Päevakeskus avatud T-R kella 11.0016.00. Olete oodatud päevakeskusesse: meil saab iga päev lugeda värskeid
ajalehti - ajakirju, mängida lauamänge,
koroonat, piljardit, kasutada internetti.
Toimuvad loengud ja infotunnid teid
huvitavatel teemadel jmt.
Teisipäeval kell 10.00 võimlemine Vaike Altväljaga
Kolmapäeval kella 11.00 laulmine Helve Ploomi juhendamisel
Neljapäeval kell 11.00-14.00
juuksur
Reedel kell 10.30 Anu Joonuks
teeb mälutreeningut (9. dets.)
8. dets kell 12.00 külas psühholoog Greta Kello teemaks „Inglid”
21.dets kell 12.00 jõulupidu
21.dets kell 14.30 jõulukontsert Kaire
Leemet ja....
Detsember on üks imeline

kuu. Inimesed on sõbralikud, naeratavad rohkem ning on üksteisega sallivamad.
Jõulud ongi aeg naeratamiseks ilma
põhjuseta. Ilusat jõulukuud!
Päevakeskuses töötab neljapäeviti juuksur Maie Seinpere. Etteteatamine vajalik.
Päevakeskuse telefon 32 57
300 või paevakeskus@vinnivald.ee

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalike plastjäätmeid (kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul
tuleme ise järgi.
Tel.: 59 18 49 49
vetsek@hot.ee

XI Lääne-Virumaa
seeniortantsurühmade
tantsupäev
“Tants teeb
nooreks”
Pajusti klubi korraldab 25. mail 2012.a
kell 13.00 Rakvere Vallimäel
XI Lääne-Virumaa seeniortantsurühmade tantsupäeva “Tants teeb nooreks”
Olete oodatud Rakvere Vallimäel toimuvale järjekordsele tantsupäevale
„Tants teeb nooreks”
13.00-16.00 - tervitused, pidu, vahepalad
Kohalikel omavalitsustel palume abistada tantsurühmi transpordiga Rakveresse ja tagasi
Esitamisele tulev kava lepitakse kokku 2012.a. märtsi õppepäeval.
Kohtumiseni tantsupäeval!
Info: 56 61 14 52 Ene Saaber
52 60 182 Reet Aru
korraldajad e-mail: pajustiklubi@hot.ee

Kehala
linetantsijad
asutavad 10.
aastapäeva
tähistama
Kehala klubis toimub 10. detsembril kell 17.00 III kantripidu. Line tantsuring tähistab oma 10. tegevusaastat peoga, kuhu ootame
kõiki, kes on tantsinud mingil ajaetapil line-tantsu või tegelevad
sellega tänaseni ning samuti uusi
huvilisi. Info ja registreerimine tel.
5554 0294 Anne, 5562 4824 - Helle,
Svea – 56747 976.
Kantrimuusikat valib ja plaati keerutab DJ Martin Lepik. Jälgige
reklaami!

Palun ole nähtav!
Kui saad,
kanna kaht
helkurit!
Ka alevis ja linnas!
Usu, autojuhid ei taha
Sulle otsa sõita.
Sa ei ole ilma
helkurita nähtav!
Vabandus
Septembrikuu Koduvalla Sõnumitesse lipsas sisse üks apsakas, mille
kohta toome siinkohal ära paranduse ja vabandused. Peeter Kalvet kirjutas oma artiklis “Heakorrakonkursil selgusid kaunimad kodud”, et tänukiri anti Anneli Gaveri ja Rein
Aaveli Raini talule.
Õige oleks, et tänukiri anti Anneli
Gaverile Raini talust.
Vabandame veelkord eksitava vea
eest.
Toimetus

Vinni valla infoleht
“Koduvalla Sõnumid”
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen
tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.

Őnnitleme!
Őnnitleme
sünnipäevalapsi!

93 Miralda Kukkur
91 Lehte Kelu
90 Leida Nurk
90 Hilda Eliste
87 Leida-Marianna Sirtse
86 Väino Kasearu
86 Valli-Aare Virkala
85 Valda Allmäe
84 Vaike Aru
83 Lilian Kaasikmäe
83 Eha Kuusik
83 Angela Murumägi

83 Luule-Rita Renel
82 Helgi Moor
82 Maimu Leht
82 Irenja Košnikova
82 Aino Käis
81 Liidia Pitke
81 Helga Lest
80 Aino Nõlvak
80 Elvi Leede
75 Valve Liiv
75 Elsi Danilkin

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...
Mairold Mehiste
Sanna Allikas

16.oktoober
24.oktoober

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

On lahkunud...
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Endel Uude
Helmut Hinno

07.04.1939 – 28.10.2011
20.10.1950 – 13.11.2011

Vinni noortekeskus ootab
Vinni noortekeskus on avatud
esmaspäevast neljapäevani kella
15.00 – 19.00-ni.
Vaba aja veetmise võimalused: koroona, piljard, õhuhoki, lauajalgpall, TV, DVD, erinevad lauamängud, õmblusmasin, karaoke,
kinoekraan, projektor, interneti
kasutamise võimalus, arvuti ja

printeri kasutamise võimalus, infonurk, käelise tegevuse ringis,
osaleda kokandusringis.
Kontaktisik: Eve Kukor
Võimalus tasuta õppida
Pajusti klubis kitarri ja trummi
Kontaktisik: Jaanus Velbo, telefon 5345 1291

Haridusüritused
detsembrikuus
1.detsembril Päkapikk piilub “Tõrukese” ja “Tõrutõnni” lapsi
2.detsembril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 11.-12. klass infomessil “Teeviit”
3.detsembril kell 10.00 Kulina lasteaia töötajad Avinurme Puiduaidas
5.detsembril kell 14.00 Kulina lasteaia aiarühm Roela käbimaja jõulueelsel
üritusel
5.-7.detsembril “Terve VPG”- ujumine 1.-6. klassile
6.detsembril Vinni lasteaia “Mõmmide” rühm Roela käbimaja jõulumaal
6.detsembril Playback Tudu lasteaias-põhikoolis
7.detsembril Vinni lasteaia “Jänkupere” rühm Roela käbimaja jõulumaal
7. detsembril Väike advendikontsert Vinni-Pajusti gümnaasiumi 5.-12. klassile
9. detsembril Pajusti lasteaia”Päikesejänkud” Roela käbimaja jõulumaal
12. detsembril näitus “Minu väike päkapikk” Pajusti lasteaia “Päikesejänku”
rühmas
12. detsembril jõululaat Vinni-Pajusti gümnaasiumis
12.-14. detsembril “Terve VPG”- ringtreening 1.-6. klassile
13. detsembril kell 10.00 Kulina lasteaia aiarühm Aartika jõulumaal
13. detsembril teater Pajusti lasteaias. Jõululugu “Metsatondi saladus”
13. detsembril sopsuvõistlus Tudu lasteaias-põhikoolis
14. detsembril projekti “Kaitse ennast ja aita teist”- loeng Roela kooli 5. - 7. kl
“Tule ja vee ohutusest”. M.Kompus.
18. detsembril Pajusti lasteaia “Mõmmikud” peredega Kehalas jõulumaal.
19. detsembril jõuluüritus Vinni lasteaias – “Päev koos jõuluvanaga”
19. detsembril kell 18.00 jõulupidu Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-5.klassile
20. detsembril Roela kooli algklassid Rakvere Teatris vaatamas jõuluetendust
“Tuhkatriinu”
20. detsembril Pajusti lasteaia “Lepatriinu” rühma jõulupidu
20. detsembril 18.00 jõulupidu Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6.-12.klassile
20. detsembril 16.30 Kulina lasteaia jõulupidu
21. detsembril jõuluhommik jõuluvanaga Roela lasteaias (s.h kodused lapsed)
21. detsembril Pajusti lasteaia “Päikesejänku” rühma jõulupidu
21. detsembril jõulupidu Tudu lasteaias-põhikoolis
21. detsembril 18.00 Roela põhikooli jõulupidu Roela rahvamajas
22. detsembril veerandilõpuaktused valla koolides
22. detsembril Pajusti lasteaia “Mõmmikute” rühma jõulupidu
Jõuluvana külastab kõiki Vinni valla koole ja lasteaedu ning peab meeles
neid koduseid lapsi, kes olid Vinni valla elanikud 15. novembril.

