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Koeravere küla ja kooli mälestuskivi
avamiselt

Kivi pidulik “püstipanek” toimus
6.augustil k.a.
Tekst kivil: Koeravere. Küla
1241. Kool 1846 -1970.
Kokku oli tulnud sadakond
huvilist – endisi ja praegusi külaelanikke. Üks suuremaid erinevatest
põlkondadest koosnev esindus olid
Heinrich Nurkse auväärne suguselts.
Magasiaida vastu, avarale põllusiilule jäävalt kivilt eemaldasid katte
Liina Kreek ja Kaie Saar. Samal ajal
kõlas ühislaul “Eesti lipp” August
Kondoja nais- ja meesansamli toel.
Avasõnad ütles Eino Vilu.

Mälestusi Koeravere külast
jutustas Miina Vilu. Kooli ajaloost rääkis Maie Männik. Vahepalu esitas viiulil noor muusik Liisa Lehtpuu, Juta Vilu
lapselaps.
Tuntud koolipapa Voldemar
Õunapuu 90-aastasele vennatütrele,
kunagisele siinse kooli õpetaja
Agnesele saadeti allkirjadega tänukiri.
Peo teine osa peeti maha paigas, kus 1241. aastal küla asukad toimetama hakkasidki, praeguse tiigi kaldal. Piknik oli meeleolukas – söödijoodi, lauldi ja tantsiti.
Allakirjutanule on jäänud mulje, et Vilude arvukus ületab Koerave-

res arvestatuna saja hektari haritava
maa kohta kõvasti valla keskmist. Kuna
tegemist on iseteadvate, tarkade ja hästi
seltsivate inimestega, siis on külal juba
muinasajast väge ja kestmist. Nii ka
täna.
On valmimas mahukas (üle 200
lk) raamat Koeravere küla ja kooli põhjaliku ajalookäsitlusega. Kui kellelgi on
tahtmist sellel teemal mälestusi rääkida
või on huvitavaid pilte-dokumente, siis
võiks ühendust võtta raamatu autori pr.
Maie Männikuga (maie39@hot.ee, telef.
32 42512).
Ilme Post

Vinni noorte töö- ja puhkelaagris said tööd
ja tegevust 60 noort
Juunis-juulis peeti traditsioonilist valla
laste suvist töö- ja puhkelaagrit. Töö ja
tegevus toimus kahes vahetus, kus
6.juunist kuni 8. juulini osales kokku
60 10-16aastast noort.
Milliseid töid noortel teha tuli?
Viru-Jaagupis korrastati ja puhastati
võsast-sodist Viru–Jaagupi kalmistumüüri, värviti üle Viru–Jaagupi kiriku
juures olevad kujud ning korrastati
Viru–Jaagupi mänguväljakut. Tehti ka
Vinni-Pajusti staadioni hooldustöid.
Päevas töötati neli tundi, puhkeaegadel söödi ja mängiti ning veedeti koos mõnusalt aega. Mõlema vahetusega käisime Rutjal ujumas ja mängimas.

Tööohutusalase instrueerimise
said laagrinoored esimesel laagripäeval. Iga noor andis ka allkirja selel kohta, et ta on teadlik, kuidas kasutada töövahendeid, töötada ohutult iseenda ja
kaaslaste suhtes. Kõigil oli võimalus
kasutada töökindaid.
Osalemine laagris ja selle tegemistes oli vabatahtlik. Laagri eesmärk oli töökasvatus, suhtlemine ja
sõbrunemine Vinni valla teiste piirkondade noortega ja võimaldada noortel
ise taskuraha teenida.
Laagrit rahastas Vinni Vallavalitsus.
Lapsed olid tublid ja töökad
ning nendega oli meeldiv koos tööd

teha, puhata ja mängida. Tublimad töötegijad olid Juhan Kormik, Kärolain
Hunt, Maret Tolbuzova, Liis-Maria
Koulen, Tiit Vaino, Katrin Männik,
Anne-Mai Saul, Jarno Soima, Klen
Maud Vessmann, Janar-Egert
Vessmann, Riho Kallasväli, Rainis
Jõepera, Jaan Paljak, Reili Kivistik, Mark
Kolkotin, Martin Väljaots, Ott Vagula,
Kelly Alev, Karitta Turunin.
Suur tänu laagris toimetanutele Lidia Metsale, Rambo Veedlerile,
bussijuht Heldurile ja Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kooli kokkadele!
Kohtumiseni uuel aastal!
Kerdi Tude,
noorsootööspetsialist

Vana-Vinni pritsimaja sai tornikella
Eelmisel aastal otsustas Jaan Järv, et ajahamba pureda
jäetud Vana-Vinni pritsikuurile tuleb anda korralikum
välisilme ja peatada selle lagunemine. Poisid kraapisid hoonelt vana värvi maha ning võõpasid rootsipunasega üle. Katus sai uued servalauad ja harjale
pandi uus plekk.
„Pritsikuuri torni kasutati vaatlustornina. Kuna
aknaklaasid olid katki, siis tänu sissetulevale vihmale
oli redel ammu pehkinud ja lagunenud. Otsustasin
aknale uued klaasid ette panna,” meenutas Vana-Vinni
elanik Jaan Järv.
Kui klaasid ees, tekkis mitmeid mõõteid mida
edasi teha. Enne kella-ideed kaaluti ka teisi võimalusi
- kas panna sinna valgustus või hoopis päiksekell.
Lõpuks jäädi kella juurde.
See 1927.aastal valminud pritsimaja saatus on
olnud kirev. Lisaks pritsimeestele on selles asunud
ka töökoda, viimasel kahel aastal on selles aga jaanipäevalisi võõrustatud. Kui vihma sajab ja lõkke ääres
liiga niiske, on pritsikuuri katuse all mõnus lõõtspilli
järgi tantsu lüüa.
Käesoleva aasta suvel on kellast rõõmu tundnud külas elavad tervisesportlased. Kellast möödudes on hea mõõta aega, mis on kepikõnnile või niisama jalutuskäikudele kulunud.
Tekst ja foto: Anti Ronk
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Õpetaja on teadlane
ja kunstnik
Laps hakkab õppima esimestel sekunditel kohe pärast sündi ning esimeseks
õpetajaks on ema. Räägitakse, et laps
õpib kolmanda eluaastani ja siis algab
tema ümberõpetamine. Just siis hakatakse kujundama noorest inimesehakatisest ühiskonnale vajalikku ja sobivat
indiviidi koos kõigi vajalike oskuste
ja teadmistega.
Kodu, lasteaed, kool, ülikool…
Seega on õpetaja roll inimese
elus määrava tähtsusega. Suures osas
oleneb õpetajast just see milliseks laps
kasvab ning millised moraali ja eetika
väärtused ta omaks võtab. Milliseid
teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi
ta eelistab ning millise elukutse omandab.
Kogu maailmas on selleks loodud keerukas ja suhteliselt kohmakas
haridussüsteem: lasteaiad, põhikoolid,
gümnaasiumid, ülikoolid, täiendkoolitused -, et inimene suudaks muutuva
olukorraga kohaneda. Ikka selleks, et
ühiskonnas ellu jääda ja edukalt toime
tulla.
Kiiresti muutuvas maailmas on
õppimine ja õpetamine korraga nii teadus kui ka kunst. Sellest võime järeldada, et ka õpetaja on korraga nii teadlane kui kunstnik. Teadlane selles mõttes, et ta peab oma ainet tundma põhjalikult ja sügavuti. Kunstnik sellepärast,
et anda teadmised edasi huvitavalt, lendleva kergusega ning õpilasele vastuvõetavas vormis ja keeles.
Erinevas vanuses lastele tuleb
ju asju erinevalt seletada. Sõltub see ju
laste elukogemustest ja teadmistest.
Vahel peab õpetaja omandama
tõelised mustkunstniku oskused, et
kaasata õpilased õppimisprotsessi.
Seda eriti kaasaegses infoühiskonnas,
kus pidevalt kasvab lõhe koolis antavate teadmiste ja eluks vajalike teadmiste vahel. Lisaks tuleb teada ka seda
kuidas õpilast suunata, et ta ise oma
olekust (haritustasemest) teada saaks,
ning aidata tal saavutada seda, mida tal
veel ei ole ning võtta omaks see, mida
ta veel ei tea.
Õpilase targemaks saamine ei
ole rongi peale minek. Kiirustades ja
viimasel minutil. See vajab settimiseks
aega ja ei peaks olema seotud tähtaegadega. Vahet pole, kas saada targaks

reedel, laupäeval või hoopis pühapäeval.
Pärast kooli lõpetamist selgub,
et elu ei koosnegi ainult õpitud ainetest. Selgub, et saadud aine-punkt ei
peegelda õppuri arengut mingil viisil.
Siis selgub, et inimesele on
vaja oskusi, mida ei ole võimalik ühegi aine piires selgeks saada. Korraga
on tal vaja sadu erinevaid oskusi: suhtlemiseks, töö leidmiseks, töötamiseks
valitud erialal. Lisaks veel teadmisi pangandusest, majandusest, poliitikast,
seadusandlusest, meditsiinist ja… aiandusest.
Siis tuleb jätkata õppeprotsessis sealt, kuhu ta on välja jõudnud, mitte sealt, kus ta peaks formaalselt olema. Küsitlused on näidanud, et tudengite usk sellesse, et õpitust on elus kasu
ning see leiab edasistes õpingutes kasutamist, on päris suur (60-80%). Kahjuks nad eksivad - hea, kui edasises
õppetöös läheb vaja 25% õpitust, elus
vähemgi.
Siiski ei kindlusta õppimise
formaalne lõpetamine eluks vajalikku
kompetentsust, s.o elus hakkamasaamist. On selge, et tööstus, põllumajandus ja ministeerium tahab saada spetsialiste, kes on suutelised kohe tööle
asuma. Samas ei tea nad ette, mis saab
tulevikus. Haridussüsteem peab seda
aga suutma. Õpetaja peab seda suutma.
On selge, et õpetaja roll ei vähene inimese jaoks ka pärast ülikooli
küpsustunnistuse kättesaamist. Iga õppur vajab oma kõrvale õpetajat koos
õppekavaga, mis võib õppimise käigus pidevalt muutuda, kuid peab kindlustama õpilase toimetuleku ühiskonnas.
Õpetajate õlgadel on väga suur
vastutus, sest lapsevanemad usaldavad
oma võsukesed nende hoole alla iga
päev 6-8 tunniks. Ja seda 12-15 aasta
jooksul.
Soovin kõigile õpetajatele
jõudu ja tarkust olla korraga nii kunstnik kui teadlane. Innustage lapsi omandama ka neid oskusi, mis aitavad neil
eluga edukalt toime tulema.
Õpilastele head õpitahet, seega tulemuslikku õppeaastat! Õnnitlen
kõiki õpiaasta alguse puhul.
Toomas Väinaste, vallavanem

Vinni staadionil tuleb
piirkondlik sportmängude päev
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed kutsub valla elanikke osa võtma sportmängude päevast ja tegema seda skaikides.
Laupäeval, 3. septembril toimub mängudepäev Vinni-Pajusti staadionil. Bussiliin korjab mängureid Roelast, Viru-Jaagupist, Kadilast ja Injust.
Vinnis ja Pajustis liigutakse omal jõul.
Eriliin sõidab Tudust Vinni.
Esimene tuur sõite skaikidega
(rullsuuskadega) avab päeva kell 10.15.
Skaikimisele sekundeerivad lauatennis,

sulgpall, noolevise ja jalgpall. Lisaks
veel mängud Väino Kondoja õhutusel.
Leivakott õlale ja Vinni-Pajusti staadionile sportlikult liikuma!
Päeva läbiviimist rahastab LEADER
programm MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas.
Gustav Saar
Mängudepäeva läbiviija
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
juhatuse liige
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Vana-Vinni küla lugu
Vana-Vinni elust-olust annab väga hea
ülevaate 1932.a.TÜ tudengite kogutud
tekstid, mis on internetis avaldatud Radar pilootprojekti kaudu. Vana-Vinnis
(Vinni) tegi üleskirjutusi tollane üliõpilane Stefanida Kalmet. Mõningad neist.
Teoorjus-raharendi ja talude ostu aeg
„Vinni küla talud antud rendile 50-55
aastat tagasi. Olnud nelja päeva koha
pealt rent 50 rubla ja abitegu lisaks, mis
olnud kaks tiinu rukist lõigata ja kaks
tiinu suvivilja, viis heinapäeva ja kümme kartulinoppimise päeva, neli vakamaad sõnnikut vedada ja laotada. Talud
ostetud 22 aastat tagasi. Makstud 4000
rubla. Põllupank andnud võlga. Sissemaks olnud iga 1000 pealt 100 rubla.
Raha saadud loomade müügist, kartuli
ja vilja müügist.” Jutustajaks oli 74-a
Krahvi (Pähkli) talu vanaperenaine Eva
Mägi.
1905. aasta revolutsioon
„Mehed käinud koolimajas koos, sest
mässu mõte olnud koolimajas. Koos
olnud tahetud Vinni külale Loorimetsa
üle võtta, sest Vinni külas pole metsa
olnud. Õhutajad kõnelenud, et peremeestel metsa tarvis ja mõisal olevat
teda küll. Õhutajad tahtnud peremeestest mässumehi teha. Pärast aetud mehed Pajusti koolimajja ja vallamajja karistust saama, kus madrused olnud karistajateks. Mehed võtnud Vene riigi
hümniga vastu, siis oli ka andeks
antud.”Jutustajaks oli Villemi talu (Jürna)
75-a peremees Tõnu Horn.
Enamlaste aeg
„Punased käinud neid mehi otsimas,
kes olnud kaitseliitlased ja kelle pojad
olnud Vabadussõjas, neid tahetud kohe
tappa. Vinni külas aga kedagi küll tapetud pole, sest siin pole olnud ka äraandjaid ega punaste poolehoidjaid ka.
Punased mobiliseerinud Vinnist 16
hobust ja jutustajal viidud ära tore täkk.
Taganemise aeg sundinud peremehi
endid küütima.Mehed olnud kohe kaks
nädalat ära. Mõnel küütijal vahetatud
ka hea hobune setuka vastu ära, aga
ega sõnakestki pole olnud juurde ütelda. “Jutustajaks oli Krahvi (Pähkli) talu
vanaperenaine Eva Mägi.
Vabadussõda
„Vinnist olnud Vabadussõjas kümne
mehe ümber. Võetud sõduritele kõiksugu asju. Antud hea meelega, sest eks
nad olnud ju kõik omad inimesed,
omad lapsed seal sõjas ja võidelnud
omale vabadust. “Jutustajaks oli Arva-

ja talu 64-aastane taluperenaine Miina
Horn.
Praegu elav vanim Vinni külas sündinud 87-a Aino Pähkel (Nõgu)
jutustas, kuidas tema isa Voldemar
Nõgu oli 1919.a punaterrori ajal Rakvere vanglas. Kirikuõpetaja oli lugenud vanglas olnud inimestele viimase
palve ja jäädi ootama mahalaskmisele
saatmist. Punaste kiire põgenemine
Eesti sõjaväe luuresalkade eest päästis
nad hukkamisest.
1920. aastal algasid eesti rahval pärast 700-aastast orjaaega esimesed vabadusaastad. Talusid oli sellel ajal
Vinni külas 36 suurusega 12 kuni 29
hektarit. Külas elasid ka saunapered,
kelle põllumaa suurus oli 0,52-1,56 ha.
Oli ka peresid, kellel maad üldse ei olnud. Oma pere ülalpidamiseks pidid nad
jõukamate juures tööl käima või mõnda muud ametit pidama. Kübarsepa saunas elas meeste kübarate valmistaja,
karjasaunas elas küla karjane. Viimane
külakingsepp suri 1927.a, kelle saun
asus pritsikuuri vastas.Vanakubja heinamaal saunas elas küla sepp.
1927. aastal ehitas Vinni küla
Tuletõrjeühing endale pritsikuuri Sõstra
(Joortooma) pere maale.Iga pere maksis 10 krooni, mille eest osteti kahe
hobusega veetav prits. Tuletõrje ülemaks oli Rudolf Mägi. Pritsikuuris käisid Vinni küla noored puhkepäeviti
tantsimas.
1930. aastast tegutses VinniPajusti koolis ülemaaline Eesti Noorsoo ühing. Õpetaja Otto Grüntal kutsus Vinni ja Pajusti küla noori seltsitööst osa võtma. Õpiti näidendeid, lauldi ja tantsiti. Talvel peeti pidusid koolimajas, suvel aga Vinni mäel. Mäel oli
selleks suur plats, kus esineti näidenditega: „Mikumärdi”, „Parvepoisid”,
„Kosja kased”, „Eeslid”. Näitemängudes esinesid Arvi Mölder, Salme Mölder, Helmi Mölder, August Room,
Hilda Room, Ülo Hiiemäe, Elviine
Room, Linda Nõgu, Aino Nõgu, Valli
Vald, Karl Horn. Hiljem tuli koolijuhatajaks Arnold Moosaar, kes aitas külas
seltsielu organiseerida. Vinni-Pajusti
perenaiste aktiivsest tegevusest kirjutasid mitmed ajalehed ja ajakirjad.
1939. aastal oli Vinni külas talukohti 35. Omaette rajooniks siin kujunes saunike piirkond: Ületee, Kadaka, Nõela ja Väljaotsa. Suurem osa
taludest olid jõudnud ehitada uued elumajad ja rajada iluaiad. Soetati uusi põllutööriistu. Taludes tehti vajalikud tööd
põhiliselt oma jõududega, palgalist tööjõudu kasutati vähe. Kõrtsi talu juures

asus kanamunade vastuvõtupunkt. Toominga (Vahi-Jüri) talus oli väike puukool ja peeti mesilasi.
1940. aasta Vinni küla ellu muutusi ei jõudnud tuua, kuid 1941.aasta
7.augustil tõi lahingu küla territooriumile ja külarahvale tuli järjekordselt
tunda võõrvõimude jõukatsumist oma
õuel.
Vinni lahing
7.augustiks 1941.aastal olid Saksa väeüksused jõudnud Karitsale.Vene väeosa oli ennast kindlustanud Vinni mägedes, külas ja Vinni mõisas. Külarahvas varjus lahingu ajaks keldritesse või
lahkusid kodudest kaugemale. Kaasiku (Tõnumihkli) peremees Oskar Elm
oli ehitanud varjendi, kus pererahvas
sai end varjata. Lahingu ajal oli üks
mees,Villemi Karl, varjanud end Kaasiku talu karjaköögi veekatlas. Pihlaka
(Juhani) talu rahvas varjas end alguses
maja keldris, lahingu lähenemisel Ületee pererahva juures. Sakslaste suurtükituld juhiti Elmar Veidenbaumi maadel asuva künka otsast, Kaunismäelt,
raadiosaatjaga. Venelaste taganedes
said külas mürsuga pihta kaks maja,
Sõsta (Joor-Tooma) talu, mis kuulus
Aleksander Järvele, ja Lillaka (VanaKubja), mis kuulus Nõgude perele.
Majad põlesid maha. Pererahvas õnneks kannatada ei saanud. Lahing lõppes venelaste põgenemisega Vinni
mõisa poole. Külarahvast lahingu käigus keegi kannatada ei saanud, ainult
Ületee peremees nägi, kui taganevad
vene sõdurid võtsid kaasa Pihlaka talu
koplist kaks tööhobust. Sellest ei julgenud ta Pihlaka talu peremehele enne
öelda, kui lahing oli lõppenud, sest
nende tagasinõudmine oleks lõppenud
surmaga.Mitu päeva otsis külarahvas
oma hirmunud loomi, kes olid lahingu
ajaks majadest kaugemale karjamaale
viidud. Peale lahingut tegid sakslased
Mangu (Vaadu) talu maale ajutise vangide laagri, kuhu paigutati vangilangenud vene sõdurid. Saksa sõjaväe esindaja asus Kõrtsi talus. Kolme päeva
pärast lahkusid Saksa väeosad Jõhvi
suunas. Kaasa viidi ka vangis olnud
vene sõdurid. Saksa sõjaväe lahkudes
tuli Kaasiku tallu sakslaste rindestaap,
kes oli seal neli päeva. Pererahvas pidi
need päevad elama kõrvalhoones.
Saksa okupatsiooni ajal oli külas Küti valla esindajaks Villem Mägi.
Ees ootas teadmatus tuleviku
ees.
Elu Eesti Vabariigi ajal ja Vinni
lahingut külas aitasid meenutada Aino
Pähkel ja Feliks Elm. Suur tänu!
Kalju Vaga

Metallitööst ja tööst noortega Alpi
Vinnis-Pajustis käivad koos poisid, kel
huvi tehnika vastu. Huvi väljendub
valminud automudelites ja nn seebikarbiautodes. Ärgitamaks noori alaga edasi tegelema ja andmaks aimu kaasaegsetest töövahenditest ning -võtetest,
esitas MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
kaasrahastamistaotluse vastava koolituse läbiviimiseks. Partneriks ja koolituse korraldajaks on Rakvere Ametikool, kus on valminud uued töökojad,
mis on sisustatud kaasaegsete töövahenditega, seda eriti metallitöö osas.
Augusti eelviimasel nädalal, s.o 22.25.augustini viib ringi juhendaja Rein
Leichter paarkümmend poissi Rakve-

re Ametikooli metallitöö koolitusele.
Materjaliõpetuse ja erinevate keevitustehnika ning-tehnoloogia teooriale
järgneb ka vastav praktiline osa, seda
suhtega 1/3 juttu ja 2/3 tegu.
Kuuetunnist õppepäeva poolitab meetmest rahastatav virgestuspaus.
Meiepoolse korraldusliku teo nägu
peegeldub poiste huvis ja oskustes
metalliga ja tehnilise taibuga peale hakkamises.
Koolituse läbiviimist rahastab LEADER
programm MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas
Gustav Saar
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige

Suusaklubi
kasutab KOP
raha
EAS poolt kureeritava Kohaliku omaalgatuse programmist saadava kaasrahastusega paigaldatakse Vinni-Pajusti
maastikukaitsealale liikumisradadele
suunaviidad ja kaks infotahvlit. Gümnaasiumi ja tammiku piirile on üles seatud lõuatõmbe- ja rööbaspuud ning
poomitaladest pingid kõhu- ja seljalihaste harjutusteks. Katsuge omal nahal
järgi. Saab niita ka liikumisradade teeääri. Järgmiste projektirahadega tahame veelgi korrastada tammikus kulgevaid radasid, et anda hoogu liikumisharrastusele siinkandis.
MTÜ Alpi Suusaklubi poolt korraldab
kõike seda Malle Rohtla.
Gustav Saar, kah asjaosaline

Tehnilise abivahendi
taotlemisest
Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist või laenutamist võivad taotleda:
1) lapsevanemad või eestkostja lapsele;
2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või
kellele on määratud puude raskusaste;
3) vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
4) insuliini süstivad diabeetikud;
5) isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel
eemaldatud rind.
6) isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.
Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab: tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst; keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.
Isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöördub taotleja esmakordse
kompenseerimise taotlemiseks elukohajärgsesse omavalitsusse.
Võttes kaasa arstitõendi ja isikliku abivahendi kaardi, saab taotleja
pöörduda abivahendeid väljastavasse

ettevõttesse.
Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks või laenutamise
kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse.
Isik esitab elukohajärgsele
maavalitsusele vabas vormis avalduse
järgmistel juhtudel:
* korduvalt määratud keerulisemate
abivahendite kompenseerimise taotlemiseks;
* kui isik vajab uut abivahendit enne
eelmise kasutusaja möödumist;
* kui isik vajab abivahendit, mis ei ole
toodud Sotsiaalministeeriumi 2000.a
määrus nr 79 lisades 1 v 2.
Kui isik vajab abivahendit maksumusega alates 1278,23 eurot (20 000
krooni), siis on vajalikud järgmised dokumendid: vabas vormis taotlus Lääne-Viru maakonna ekspertkomisjonile või maavanemale, isikliku abivahendi kaart, eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan, vähemalt kolm hinnapakkumist (maavalitsuse töötaja küsib need
firmadelt).
Info Mirjam Selli,
tel 32 58663

Peretoetuste maksmine
16-a ja vanematele õppuritele
16aastastele ja vanematele lastele,
kes lõpetavad tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust. Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamise
või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni
16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele 2011.
aastal on 19,18 eurot kuus ning pere
kolmandale ja igale järgmisele lapsele
57,54 eurot kuus.Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes
on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni
19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks
saamisel makstakse toetust õppeaasta

lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei
õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal
õppeasutuses, kus õppimine annab
õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti
Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse
igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab
lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava
õppeasutuse tõendi, millest selguks, et
laps jätkab õpinguid.

Statistikaamet otsib
rahvaloenduseks töötajaid
Statistikaamet palkab aasta lõpus algava 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks üle 2400 inimese.
Suuremahulised värbamiskonkursid
kuulutatakse välja sügisel. Eestis toimub rahva ja eluruumide loendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31.
märtsini.
Esimese
kuu
jooksul
(31.12.2011–31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus,
kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes
e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.
Rahvaloenduse käigus selgub,
kui palju on Eestis püsivalt elavaid inimesi, kuidas rahvastik üle Eesti paikneb ning millised on elutingimused.
Loendustulemused annavad ülevaate
ka sellest, kuidas on Eesti rahvastik
muutunud viimasest rahvaloendusest
möödunud kümnendi jooksul. Selle
jooksul on ju toimunud suured muutused nagu liitumine Euroopa Liiduga ja
sellega kaasnenud liikumisvabadus,
kinnisvarabuum ja inimeste kolimine
uutesse kodudesse ning majanduslangus ja sellest tulenenud tööotsingud
väljaspool Eestit.
Palgatakse üle 2400 inimese
Kuigi esmakordselt on võimalik inimestel täita rahvaloenduse loendusküsi-

mustik ise interneti teel, tuleb suur osa
elanikkonnast küsitleda endiselt rahvaloendajate abiga. Kokku on Statistikaametil loenduse läbiviimiseks plaanis värvata üle 2400 inimese: 2200
rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit.
Huvist töötada rahvaloendusel
saab
märku
anda
www.REL2011.ee rubriigis „Vabad
töökohad”. Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna ja enda kontaktandmed.
Konkursi väljakuulutamisel
saadetakse registreerunutele e-posti
teel meeldetuletus. Samast leiab ka
töökohtade täpsemad kirjeldused ja
töökonkursside väljakuulutamise ajad.
Praeguseks on end tööhuvilisena pannud kirja juba üle 3900 inimese.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat
korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934.,
1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja
2000. aastal. Aastatel 2010 ja 2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.
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Vinni rahvas puhkas
Ruhnu saarel
Kui buss keskpäeva paiku Munalaiu
sadamasse jõudis, olid ka kõige hilisemad ärkajad une silmist saanud.
Pajustist alanud sõit kestis Pärnumaale mitmeid tunde ning igaüks sai soovi korral Elmari raadio mõnusate laulude saatel unele juurde mitu lisatundi.
Ilm oli vihmaooteliselt tusane
kuid aeg-ajalt rõõmustas seda pilve tagant väljapiiluv soe suvepäike.
Läänemeri tervitas meid pilvealuse taeva ja jahedavõitu tuulega.
Jäi mulje, et kohe-kohe hakkab peenikest seenevihma sadama. Vihmaootus
aga ei rikkunud meie tuju – põnevus
ja ootusärevus Ruhnuga kohtumise
ees hoidis meeled elevil.
Tänu taganttuulele ja madalale lainele kestis laevasõit saarele kolme tunni asemel vaid kaks ja pool tundi. Halbade asjaolude kokkulangemisel – vastutuul koos kõrge lainega -,
kestab see mitmeid tunde kauem.
Peagi olid laevas kõik 93 kohta välja müüdud ning trapp tõmmati
ülesse. Pärast kai äärest eemaldumist
käis piletimüüja kõik ruumid läbi ja tuletas „laevajänestele” meelde piletiostu vajalikkust.
Kõik külalise heaks
Ruhnu sadamas ootasid saabujaid kohalikud sõiduautod, kaubikud ja turismibussid. Kõik kimpsud-kompsud tõsteti „ratastele” ja kolme kilomeetri pikkune sõit saare keskel asuvasse külasse võis alata. Kes soovis, võis selle maa ka jalgsi läbida.
Külasse jõudes tervitasid meid
lahkesti majutajad ning näitasid kätte
magamise, pesemise ja enesekergendamise kohad. Samuti tutvustati külapoe seinal asuva Ruhnu kaardi juures
järgmise päeva ekskursiooni ning saarel olevate vaatamisväärsuste asukohti – muuseum, kirikud, tuletorn, liivarand.
Esimene õhtusöök Ruhnu
saarel tundus eriliselt maitsev. Olid ju
selleks ajaks lõppenud kõik kodust
kaasa võetud suupisted ning mitmetunnised sõidud bussi ja laevaga lisaks
kehale ka vaimu väsitanud.
Minul vedas sellel reisil eriliselt – sain ööbida Liisi talu aidas, mille
valmimise aastaks oli ukse kohale
uuristatud 1930. Ligi sajandivanused
palgid ning saare eriline õhk tõid hingesse rahu ja silmadesse kosutava une.
Voodis lamades mõistsin, et
kõik on nii hästi korraldatud. Aegsasti oli teada millega on sisustatud sinu
päevad ja kellega sa ühte kambrit jagad, kokku lepitud regulaarsed ja rikkalikud toidukorrad ning isegi see, et
„väsinud” puhkajad ei pea ennast sadamast külasse ja tagasi omal jalal vedama.
Vaatamist terveks päevaks
Hommik tõi meid kõiki oma „urgudest” välja. Kohvi rüübates vahetati
muljeid – kes magas ligi sajandi vanuses aidas, kes moodsas tarekeses nari
neljandal korrusel. Mõnel oli voodi
kõrval külmik ja elektripliit, teisel vaid
lauakene öölektüüri ja mobiili asetamiseks.
Kohe pärast hommikusööki
kogunesime poe juures, et alustada
tutvumist saare vaatamisväärsustega.
Kaardile vaadates tundus, et
mida suurt sellele 11,9 ruutkilomeetri
suurusele maatükikesele ikka mahub.
Isegi korralikku rahvusvahelist lennuvälja ei saa siia ehitada. Napilt–napilt
mahuks sellele 5,5 km pikkusele ja 3,5
km laiusele maaribale kaasaegne kolme kilomeetri pikkune lennurada. Aga
lennujaam ei koosne ju ainult maandumisrajast, muid hooneid ja rajatisi
on ka juurde vaja.
Iseasi muidugi, kas seda rahvusvahelist lennujaama Ruhnu saare-

Võistlusreis Souli Ssireumi MM-ile

le üldse vaja on.
Mõned tunnid hiljem oli aga
selge, et Ruhnu saarele mahub mitmeid suuri asju. Maailma maastaabis
väikesed, kuid ruhnlaste jaoks suured.
Olenevalt selles, millega võrrelda.
Kui üle-eelmise sajandi lõpus
ja eelmise sajandi alguses elas saarel
alla 400 inimese, siis kuue pukktuuliku, kahe kiriku ja merekindlate paatide ehitamine ning kooli pidamine olid
vägagi suured saavutused.
Kõik need huvitavad teadmised Ruhnu kohta saime kätte kohalikust muuseumist, kuhu Ruhnu muuseumi teadur Märt Kapsta meid juhatas. Saime oma käega katsuda ka muuseumi kõrval lebavat meteoriiti, mis
oli mitmesaja tuhande aasta eest kosmoseavarustest saarele potsatanud.
Nüüd teame ka seda miks on Muhu
saare majade katused küüruga ja milleks kasutati ligi poole meetri pikkust
puust nõela.
Kirikutes istudes saime teada
miks ja kuidas kerkisid saarele kaks
kirikut. Selgus, et laupäeva õhtul peetakse jumalateenistus vanas –
1644.aastal valminud - puukirikus ja
pühapäeva keskpäeval uues –
1912.aastal valminud - kivist kirikus.
Kes soovis, sai saarel viibides külastada mõlemat jumalateenistust.
Kohalikud jagasid kiidusõnu
üle 80 aastasele mehele, kes jumalateenistust läbi viib. Vaimulik ei jäta teenistust ära isegi siis, kui kirikusse ühtegi vaatajat-kuulajat ei tule. Enne teenistuse algust helisevad kirikukellad
60 korda.
Ruhnu suvelaat
Tänapäeval on turisti jaoks vist kõige
tähtsam sündmus just Ruhnu suvelaat.
Selleks päevaks valmistasid ruhnlased
korraliku portsu rahvuskirjade ja ruunidega kaetud käsitööd, küpsetasid
valmis kohaliku retsepti järgi tehtud
leivad-saiad ja suitsetasid-soolasid ära
ka hulga kilosid kalu.
Kala jõuab lauale vaid siis, kui
ilm seda püüda lubab. Meil sel korral
ilmaga ei vedanud – kalamehed ei pääsenud tuulise ilma tõttu kalale. Siiski
pakuti laadal soolatud siiga ja suitsetatud lesta. Laadalt ei puudunud ka kohalik kali ja õlu ning metsa alt korjatud
mustikad.
Rahvast oli kokku tulnud kogu
maailmast. Kaugelt Itaaliast tuli selleks
päevaks kohale naine, kes pakkus kohaliku tava järgi valmistatud pirukaid
ja itaaliapäraseid kooke. Lähemat rahvast oli Rootsist, Soomest, Eestist
ning Saare- ja Mulgimaalt.
Viimased tulid Tarvastust, et
tutvustada sealsed rahvatantse ja –riideid. Pärast kohustusliku kava esitamist õpetasid rahvatantsu segarühm
Tarvastu liikmed tantsusamme kõigile huvilistele. Kui vihma poleks õhtul
sadama hakanud, oleksid tantsud koos
külaliste ja kohalike elanikega kestnud Muhu saarel hommikusöögini.
Vahest isegi kauem, sest laev
väljus saare sadamast alles kell pool
kuus õhtul.
Kojusõidust pole palju rääkida. Istusime mõned tunnid laeval, siis
veel mõned bussis... ja olimegi tagasi
Pajustis. Meenub ekskursioonijuhi
kokkuvõte sellest reisist – meile naistele oli see tõeline nauding ja puhkus:
mitu päeva ei pidanud me süüa valmistama ega tube koristama. Kõik tehti
meie eest ära, ole vaid õigel ajal laua
ääres lusikat-kahvlit liigutamas.
Suur tänu bussijuhile ja Ruhnu saarele toimunud ekskursiooni korraldajatele.
Anti Ronk

Sõit võistlustele Lõuna-Koreasse oli mu
esimene reis nõnda kaugele. Algul ma
natukene kartsin lennukiga lendamist, sest
ma polnud varem lennanud, kuid ma harjusin sellega kiiresti. Lennul Tallinnast
Soome vaatasin ma koguaeg aknast välja, sest ülevalt paistis kõik hoopis teistsugune. Soomes pidime natuke aega ootama, et teisele lennukile minna. Teise, palju suurema lennukiga lennates ma aknast
ei eriti välja vaadanud, sest lennuk sõitis
väga kõrgel ja maapinda polnud näha.
Põhiliselt ma tukkusin. Vahepeal aknast
välja vaadates oli pilt väga ilus - päike
paistis ja pilved olid väga kaunid. Hommikul, kui Koreasse hakkasime jõudma,
tõusis päike ning taevas oli ilus roosakaspunane. Meie lend kestis 8 tundi ja 45
minutit.
Koerasse jõudes võeti meid
väga sõbralikult vastu: kingiti lilli ja pildistati koos vastuvõtjatega.
Peale seda sõitsime bussiga mitu
tundi hotelli, mis oli üpris väsitav. Terve
sõidu ma vaatasin aknast välja. Seal olid
kõrged mäed ja ilusad majad. Kui jõudsime hotelli Seoul KyoYuk MunHwa
HoeKwan, tahtsin ma ruttu minna oma
ruumi, et natukenegi puhata, sest ma olin
väga väsinud. Minu toakaaslaseks oli
Dagny Kungus Põltsamaalt. Oma toas
saime me olla aga vaid vaevalt pool tundi, kui viidi meid sööma. Korea toidud
mulle esialgu eriti ei maitsenud ja pulkadega oli väga raske süüa, eriti riisi. Seal
pakuti veel palju igasuguseid toite, aga
ma ei julgenud neid süüa, sest need ei
näinud eriti head välja ja olid väga vürtsised. Esimene päev oli mul kõht väga
tühi, sest sõin ainult riisi. Järgmistel päevadel anti ka teistsuguseid toite.
Igapäevaga kasvas minus aina
rohkem ja rohkem himu võistelda. Soovisin, et võistluspäev rutem kätte jõuaks.
Esimestel päevadel käisime võistluspaigas ja meile räägiti sellest võistlusest täpsemalt. Saime ka trenni teha ja teiste riikide sportlastega maadelda. Kohal olid 20
riigi sportlased. Veendusin, et enamus
vastaseid on võidetavad. Võistluseelsed
päevad olid väga väsitavad, sest me pidime vara ärkama ja võistluspaigas
Specialized Stadium – Jamsil LotteWorld
palju ootama.
Võistlused toimusid kahel päeval – 23. ja 24. juunil. Mina oleksin pidanud võistlema esimesel päeval, aga ei
saanudki võistelda. Kui olin soojendusega valmis saanud, öeldi mulle, et võibolla ma ei peagi täna võistlema. Olin natukene pettunud, sest ootasin seda võistluspäeva väga. Võistluse avamine võttis
minu arust väga kaua aega. Enamus inimesi rääkisid korea keeles ja ma ei saanud midagi aru. Võistluste alguses ei olnud eriti pealtvaatajaid, aga iga natukese
aja tagant tuli inimesi aina juurde ja kõik

Christina Ojasoo näitab lehte, kus kirjtuati tema maadlemisest.
kohad täitusid. Naiste kergekaalu võistluse üleviimist teisele päevale põhjendati meile sellega, et meeste maadlusest oli
TV otseülekanne ja see venis planeeritust pikemaks.
Kui teine võistluspäev algas,
olin ma väga närvis, sest see oli mu esimene nõnda tähtis võistlus – maailmameistrivõistlus ikkagi. Kartsin enne oma
matši väga, sest mu vastane Usbekimaalt
oli tituleeritud ja tugev. Kui olin esimese
maadluse võitnud, muutusin kindlamaks,
sest tundsin, et ta ei olegi nii hea, kui
arvasin. Teine maadlus oli natukene raskem, sest ta hoidis mu jalast kõvasti kinni, aga kuidagimoodi suutsin oma lemmiktehnikaga teda siiski heita. Olin väga
õnnelik, et võitsin, sest nüüd olin kaheksa tugevama hulgas. Minu järgmine vastane esindas Venemaad ja ta oli palju tugevam ja kogenum. Esimese maadluse
ma võitsin, aga kaks järgmist kaotasin
(ssireumis maadeldakse kahe võiduni).
Olin endas natukene pettunud, et ei suutnud teises maadluses oma heidet lõpuni
teha. Võit oli ju juba käega katsuda. Kokkuvõttes saavutasin ma viienda koha ning
olin selle üle väga uhke. See oli ju täiskasvanute MM. Minust kui MM-i noorimast osavõtjast kirjutasid kõik Korea suuremad ajalehed ning nendes olid suures
plaanis pilte minu maadlusest.
Päev enne kojusõitu oli meil
ekskursioonide päev. Sõitsime bussiga
Soulis ringi ja käisime mitmes muuseumis. Muuseumid olid ka väga suured ja
ilusad. Seal saime palju teada Korea ajaloost. Paar tundi saime olla ka turul. Turg
oli väga suur ja seal sagis palju rahvast.
Mulle väga meeldis see reis ja
Koreast oli kahju lahkuda, sest sealsed
inimesed on väga head, lahked ja sõbralikud. Tahaksin kindlasti veel sellistes
kohtades käija.
Christina Ojasoo

Ssireumist ja MM-st
23.-24.juunil Soulis toimuvale Korea rahvusmaadluse Ssi-reum
(loe: sirim) MM-ile kutsuti ka viieliikmeline Eesti koondis. Naiste
kehakaalus kuni 60kg esindas
Eestit 15-a Christina Ojasoo (SK
Sakura, Vinni-Pajusti Gümnaasium) ja kaalukategoorias kuni
80kg 19a Dagny Kungus (Põltsamaa spordikool, Tallinna Arte
Gümnaasium). Meeste kaalukategoorias kuni 90kg võistleb 41a Mati
Raudsepp (SK Sangaste, Keeni
küla) ja raskekaalus (kuni 130kg)
19a Mihhail Goidov (SK Buffendo, Narva Humanitaargümnaasium). Treener-esindaja oli Riho
Rannikmaa.
Ssireum on iidne korea
rahvusmaadlus, millel on teatud
sarnasus sumoga. Mitmed Korea
spordiajaloolased isegi väidavad,
et ssireum on vanem kui sumo
ning et Jaapanisse jõudus sumo
Koreast. Olgu sellega kuidas on,
igatahes Eesti ssireumi koondis
on komplekteeritud sumomaadlejatest.
MM-ile kutsuti ssireumi
koondised viielt kontinendilt. Esindatud on 25 riiki.
MM-i korraldamist spondeerisid
Korea Kultuuri-, Spordi- ja Turismiministeerium ning Korea Spordi
Edendamise Sihtasutus. Riiklikul
tasemel on seatud eesmärgiks ei
rohkem ega vähem kui ssireumi
olümpia programmi viimine. Selle
nimel ollakse valmis ohverdama
tae-kwon-do olümpiaala staatus.
Riho Rannikmaa

Seebikarbid koguvad populaarsust
Läinud kooliaasta lõpus peeti Vinni-Pajusti gümnaasiumis tehnikapäev, kus demonstreeriti kooli tööõpetuse
tundides ja tehnikaringis omavalmistatud seebikarbiautosid ehk mootorita, rooli ja piduritega varustatud masinaid, millega sõidetakse mööda kaldtrasse. VPGs on
palju tehnikaringe. Õpetaja Rein Leichteri sõnul saadi
autode ehitamise idee Narvas kolm aastat tagasi korraldatud esimesest seebikarbirallist. Kooli tehnikaring on
oma seebikarpe näidanud ja nendega rallinud Põlvas.
27. augustil toimub Tallinna lauluväljakul suur
jäätmisepidu ning 1. septembril Rakveres suur koolialguse seebikarbiralli.
Paljud lapsevanemad on toetanud ringi nii
transpordiga kui aidanud muretseda varuosi. Õpetaja
sõnul on seebikarpide meisterdamine poiste seas väga
populaarne. Kõige raskem osa seebikarbi valmistamise juures roolimehhanism ja rataste käimasaamine, pealisehitist on kergem peale disainida.
Selleks, et neid autosid paremini meisterdada, on
poistel vaja keevitamisoskusi. Õp. Leichteri sõnul toimub
augusti lõpul koostöös Rakvere ametikooliga 16 5.-9.kl.
poistele neljapäevane keevitamiskursus.
Hilje Pakkanen
Lastele meeldib kõikide meisterdatud autodega sõita. Kuid
siiski on neil välja kujunenud kaks lemmikut: roosa limusiin
siga-auto, kuhu mahub palju lapsi peale ja sõjalisema poole
pealt omaaegse kultusfilmi “Neli ja tankisti ja koer” eeskujul
valminud tank Rudy 102. Sellega saab ka tulistada ja on peegel. Põnev on ka turvavööga varustatud kollane põrnikas.
Foto: Anti Ronk
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Õnnitleme!
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Sündmuste kalender
Pajusti klubis
7.septembril kell 16.00 Pajust klubi meesansambli uue hooaja esimene proov. Ootame ka uusi lauljaid.
15.septembril kell 15.00 laste lauluring. Ootame proovi lauluhuvilisi
lapsi.
21.septembril meesansambli kontsert Porkuni lahingu aastapäeva tähistamisel, Loksa kalmistul (Tamsalu vallas)

27.septembril Mõttelõnga uue hooaja avaüritus. Meenutame Ruhnu reisi

Roela rahva majas:
3.septembril noorteõhtu disko.
Info 5342 5977
18.septembril kell 15 Jõhvi draamaring “Mask” lõbumäng taustmuusikaga “Nõuanne abiellunuile”. Pilet
3 ja 2 eurot.

Sügisele vastu
Kui koolikellad kuulutavad uue õppeaasta algust, siis rahvamajas annavad
tunnistust uue hooaja algusest tihedam
ja rahvarohkem liikumine. Nii kihab
juba 3.septembril meie maja noorte
rõõmsast kokkusaamisest -noortemaja poolt organiseeritud tegevusrohke sportlik päev lõpetatakse meeleoluka diskoga.
18. septembri pealelõuna
peaks pakkuma aga lõõgastust ja head
tuju kõigile - külla tuleb Jõhvi draamaring “Mask”. See Ciuseppe Bassico
lustakas lõbulugu toob vaataja ette rea
lustakaid stseene abielude probleemidest ja neile lahenduste leidmistest:
Kuulsa advokaadi Duranti kätte on antud lahendada abielu keerukad situatsioonid nii klientide seas kui
oma perekonnas.
Lavaloos on lahutusohtudest
hoidumise ja kõike heaks pööramise
koomikat, bravuuri, kahtlusi, pettusi,
armastust ja armukadedust.
Lõpp on ikka õnnelik.
Etendus algab kell 15, kuid
kuna kõik toimub kohvilaudade taga,
siis alates kella 14.30-st on külastajatele juba avatud baar, et hankida endale tass kohvi ja muudki suupärast. Peale etendust on võimalik lõbusa muusika saatel ka veidi jalga keerutada.
Pääse 3 eurot, pensionärid 2 eurot.
Leidke siis see vaba õhtupoolik ja kinkige endale kimbuke rõõmsaid hetki!
Kui tavaliselt alustavad kollektiivid
oma sügis-talvist hooaega alles oktoobrikuu jooksul, siis sel hooajal algab kõik hoopis varem.

Kui meie naisrühm “Sõbratarid” on praktiliselt suveringselt tantsusamme ja - liikumist harjutanud osalemaks “Teate Tantsul”, siis ka segakoor koguneb juba septembrikuu
keskel, et meelde tuletada ja lihvida
oma juubelikontserdi kava - koori on
palutud esinema juba 16.oktoobril toimuvale ülemaakondlikule eakate pidupäevale.
6.oktoobril kell 12 kutsubki
meie eakate klubi “Remmelgas” kõiki
eakaaslasi taas tassile kohvile, meenutamaks möödunud suve, arutamaks
algava hooaja tegevust, tellimaks ühiselt peopileteid. Kogu “Remmelga”
klubi ootab oma seltskonda uusi liikmeid, ka memmede rühm “Kanarbik”
loodab kergejalgsete ja tantsumaiaste
liitumist.
Kohe õppeaasta algul kutsume koos kohaliku põhikooliga ellu
ka projekti “Koduküla järje hoidjad”,
väärtustamaks ja hoidmaks Roela külade 770 aastast ajalugu ja tänapäeva.
Loodame projekti käigus pakkuda
kõikidele põlvkondadele toredaid
elamusi ja uusi avastusi.
Plaanis on ka uute huvigruppide ja kollektiivide kokkukutsumine
- need lükkame käima ehk alles oktoobris.
Nii me siis sammume sügisele vastu - puhanutena, rõõmsalt, vaikselt ja targu. Jätkugu paljudele
tehatahtmise ja kaasalöömise lusti!
Meeldivate kohtumisteni
Roela Rahva Majas!

juuli- ja augustikuu ssünnipäevalapsi!
ünnipäevalapsi!
Juulikuus:
95 Karl Loopmann
88 Pärja Kruuse
87 Ellen Annus
87 Silvia Rebane
87 Helga Nirgi
86 Erna Laansalu
86 Aino Sekk
86 Helmut Nirgi
83 Hilda Toom
82 Andrei Pitke
81 Ivan Aleksejev
81 Virve Jõemägi
80 Hermann Mets
80 Ingrid Tedre
75 Anne Habakuk
75 Eve Siimut

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

Kiidukiri
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu esimees Mallika
Koel on saatnud Vinni
vallavalnemale juunis järgmise
sisuga kirja: “Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit tänab Teid
Õnnela Kiisküla sporditoetuse
eest Norra Lahtiste ujumis- ja kergejõustiku võistluste (VivilGames) jaoks.
Porkuni kooli õpilane
Õnnela Kiisküla osales nii ujumisvõistlustel kui ka kergejõustikuvõistlustel: 25 m ja 50 m vabalt
ujumises saavutas isiklikud rekordid. Mängude parima tulemuse aga
saavutas Õnnela Kiisküla 400 m
jooksus 45 sportlase seast.
Kokkuvõttes on Õnnela
Kiisküla meie spordiliidu tulevikulootus. Tuleb ainult luua tingimused regulaarseks harjutamiseks.”

Reet Alavere

Tuleme kokku!
Endiste Vinni NST spetsialistide kokkutulek toimub laupäeval,
17. septembril kell 12.00 Vinni spordikompleksis.
Registreerimine ja muu info 5. septembrini Marve Morgeni tel 502 8298 või Enno Mähari tel 515 1097.
Kaasa võtta hea tuju ja osalustasu 10 eurot.

Lagunevatest hoonetest Vinnis
Vallaelanike seas on levimas ekslikud
kuulujutud, nagu ei võtaks vald midagi ette oma põlenud/lagunenud hoonetega Vinni alevikus aadressidel
Sõpruse tn 4, Pargi tn 1 (Vinni mõis)
ja Kiige tn 1 (ühiselamu, Vinni mõisa
valitsejamaja).
Nimetatud hooned ei kuulu
Vinni vallale, vaid neil on olemas omanikud: Sõpruse tn 4 hoonel Vinimex,
Pargi tn 1 (Vinni mõis) omanikuks on
OÜ Roolid Kinnisvara, Kiige tn 1 hoone kuulub OÜle Varamu Kinnisvara.
Vallavalitsus on korduvalt
juhtinud omanike tähelepanu (suuliselt, kirjalikult) hoonete ohtlikule ja
silma riivavale seisukorrale. Viimased kirjad on tehtud käesoleva aasta
juunikuus ja täitmise tähtajaks oli määratud 01.august. Vallavalitsus ei ole
siiani rangeid meetmeid ja sunnivahendeid rakendanud, uskudes omanike
lubadusi, et hooned korrastatakse.
Juhul, kui omanikud lubadusi ei täida,
võetakse tarvitusele rangemad abinõud.
Võimalik on kohaldada sunniraha ja asendustäitmist.
Anti Ronk

81 Elviine Ruben
81 Irja Vaarmets
80 Alma Kivisep
80 Helmine Lumiste
80 Ubert-Ants Jaksen
80 Hillar Tõnne
80 Hannela Mosin
80 Alviine Udevald
75 Ella Rannamägi
75 Niina Aleksejeva
75 Jakob Kanep
75 Jaak Rannala
70 Heli Pill
70 Aino Toming
70 Malle Põder
70 Vilma Neelokse
70 Endel Matsalu
70 Ülo Toome

70 Ilme Nogu
70 Aime Nuut
70 Rein Oidsalu
Augustikuus:
90 Elmar Virunurm
90 Vilma Ong
89 Ilse Koovits
88 Evi Kadaja
88 Elisabet Reisel
87 Helena Golubeva
87 Klaudia Neemoja
86 Saima Parts
85 Linda Ööpik
85 Aino Epner
84 Eduard Lepik
83 Erika Rästas
83 Alise Vaasma
83 Valda Onton
83 Meinhard Rihm
82 Valve Saarne

Vana ühiselamu hoone Kiige tänaval ja laohoonete varemed Sõpruse tänaval.
Fotod: Anti Ronk

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

Aileen Aart - 11. juunil
Ragnar Kiik - 12. juunil
Jarko Kaljuveer - 5. juulil
Marelle Malmberg - 6. juulil
Toni Nikolajev - 19. juulil
Marianne Avinas - 23. juulil

Marta Mirelle Truss - 12. mail
Joosep Pikat - 1. juunil
Jessica Noorveli - 7. juunil
Evert Gutmann - 7. juunil
Emily Reikla - 8. juunil

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...
Vaido Mund
Inna Smirnova
Arvo-Johannes Kongi
Leida Ilves
Einar Schmidt
Valmar Mägi
Paavo Trumm
Valeri Kaasik
Heldur Kohandi
Ilmar Sild
Miralda Liebenau
Elmo Medar
Viivi Tõnisson
Viktor Foudi
Viivi Kuusik
Marta Kalev
Linda Keba

22.07.1952
14.10.1964
19.07.1931
29.01.1915
19.07.1955
26.05.1955
14.01.1946
08.09.1964
02.09.1950
24.11.1952
26.11.1932
02.11.1955
22.08.1935
27.03.1940
05.01.1942
24.06.1928
05.04.1914

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

01.06.2011
09.06.2011
10.06.2011
10.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
18.06.2011
21.06.2011
23.06.2011
26.06.2011
27.06.2011
29.06.2011
29.06.2011
20.07.2011
24.07.2011
31.07.2011
02.08.2011

Maakondlikult kauni kodu
konkursilt jagus tunnustust ka
meie valda
12.augustil tunnustati Vihula mõisas Lääne-Virumaa heakorraalase konkursi "Kaunis Eesti kodu" võitjad. Mitmeid auhindu
jagus ka meie valla kaunitele kodudele.
Eramute kategoorias tunnistati esikoha
vääriliseks perekond Hõbemägi eramu
Rakvere linnas. Teise koha sai Margit ja
Jaanus Soolepi eramu Pada külas, kolmanda koha Kadri ja Koit Arula Vaekülast.
Talude kategoorias anti välja
kaks auhinda. Teine koht läks Milvi ja
Alev Männikule Männikmäe talust Koeravere külast. Kolmas koht perekond Pihlakule Pihlaka talust Liivakülast (V-Maarja
v.)
Ära märgiti: Milvi Soidla kodu ideaalse umbrohuvaba aia hoidmise eest;
perekond Jõe kodu Rakveres - väikese
linnaaia maksimaalse, oskusliku ja maitseka kujundamise eest ning Miila külarahvas ühise jõupingutuse eest külaplatsi
korraldamisel.
Sponsorpreemiad said: Vinni Pajusti staadion ja liikumislinnak - maakonna parim tervisespordirajatis (spon-

sor Urmas Laht). OÜ Virumaa Veepumbakeskus - maakonna parim tööstusmaastik (sponsor AS Vireen). Erna Allikvee
kodu - pikaajalise panuse eest kauni kodu
rajamisel (sponsor Hans Kruusamägi).
Kersti Jürna koduaed - panuse eest külamaastiku taimedega mitmekeskistamise
eest ( sponsor Metsiku Piisoni Saloon).
Ave ja Kalev Konso koduaed - imelise
koduaia rajamise eest korterelamu juurde (sponsor Someru Vallavalitsus). Anne
ja Rein Praksi kodu - saladusliku koduaia
rajamise eest (sponsor Sõmeru Vallavalitsus).
Allikas: VIROL
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.

