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Meid on Vinni vallas 5161 inimest

Palju õnne, kodumaa!

Vinni valla rahvastik seisuga
01.01.2012: Valla elanike arv on rahvastikuregistri seisuga 5161.
Roela osavallas elanikke 823,
Tudu osavallas elanikke 431, Viru-Jaagupi osavallas elanikke 941
Vinni vallas 42 asulat, nendest
37 küla ja 5 alevikku.
Vallas elab 2629 naist (keskmine vanus 44,2) ja 2532 meest (keskmine vanus 39,1). Keskmine vallaelanik
on 41,7-aastane.
Valla eakam mees on 95-aastane ja eakam naine on 98-aastane.
Valla elanikkond vähenes aasta jooksul 94 inimese võrra. Kõige
rohkem lahkus inimesi Rakvere linna
(53), välisriikidesse (63) ja Tallinna (28).

Küllap hakkad aru saama,
et ka väike võib olla suur.
Need Jüri Leesmenti poolt lauludesse põimitud sõnad sobivad suurepäraselt nii meie riigi kohta. Mõiste
„suur” ei pea alati märkima mastaapsust territoriaalselt ega rahva arvult. Ka
väike rahvas võib tunda ennast suurelt, hingelt, vaimult ja tegude poolest.
Vähem kui kuu aja pärast möödub veel üks aasta Eesti Vabariigi sünnist. Teame, et riiklik iseseisvus on
vabadust armastava rahva ülimaks saavutuseks ning võimsaks tõukejõuks
tema arengul. Nii väikese rahvusriigi
loomine oli ligi sajand tagasi tõeline
ime.
Eesti rahvas on elanud ja kasvanud Läänemere kallastel tuhandeid
aastaid. Siinsetes, küllaltki karmides tingimustes, kujunes meie rahva iseloom
ja ellusuhtumine. Arvukad sõjalised
võitlused teiste rahvastega oma vabaduse ja iseseisvuse kaitsmisel kasvatasid eestlastes sõjalist vaprust, vaimu ja
kangelasmeelt. Ka kõige karmimatel
aegadel, kui rahva arv suurte tapluste
ja näljahädade mõjul kiirelt vähenes,
suutsid eestlased alal hoida muistse iseseisvuse kangelasvaimu, keele ja kultuuri.
Ime oli ka see, et lühikesest
vaherahust kasvas välja paarkümmend
aastat kestnud rahu, mis andis võimaluse oma riik üles ehitada, tugevdada ja
arendada.
Vastiseseisvununa tuli asuda
vapralt relv käes oma isamaad kaitsma.
Ränkrasketes lahingutes kurnatud - kuid
karastatuna - suutsid meie esivanemad
välja tulla kaosest, luua oma toimiv riik
ning moodustada selle kaitseks väljaõppinud ja karastunud sõjavägi andekate väejuhtidega eesotsas.
Käesoleval aastal meenutame
tänutundega neid vapraid võitlejaid,
kes andsid oma panuse vabaduse võitmiseks. Vabaduse kaitsmine erinevate
võõrvallutajate vastu nõudis hulgaliselt
inimohvreid ning laastas majandust.
Siiski väljusime sellest võitlusest võitjana ja vaba rahvana.
Ime seegi, et teine vabadus

Aastal 2011 sündis 60 last ja
suri 62 inimest. Kahel korral pandi lapsele eesnimeks Evert. Rohkem nimekordusi ei olnud. Kahest nimest koosneva eesnime said 13 last.

Valla elanikkond asulate lõikes aasta alguses
Alavere küla
Allika küla
Anguse küla
Aravuse küla
Aruküla küla
Aruvälja küla
Inju küla
Kadila küla
Kakumäe küla
Kannastiku küla
Karkuse küla
Kaukvere küla
Kehala küla
Koeravere küla
Kulina küla
Küti küla
Lepiku küla
Lähtse küla
Mõdriku küla
Mäetaguse küla
Nurmetu küla
Obja küla

19
31
22
9
86
30
105
125
87
22
24
1
50
78
49
117
44
36
96
49
42
46

Pajusti alevik
694
Palasi küla
31
Piira küla
328
Puka küla
35
Rasivere küla
25
Ristiküla küla
43
Roela alevik
504
Rünga küla
28
Saara küla
40
Soonuka küla
10
Suigu küla
6
Tammiku küla
29
Tudu alevik
371
Vana-Vinni küla
105
Veadla küla
74
Vetiku küla
143
Vinni alevik
955
Viru-Jaagupi alevik
421
Voore küla
60
Võhu küla
60
Vinni valla täpsusega
31
Kokku Vinni vald
5161

Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad
kõik need, kes e-loendusel osaleda ei
jõudnud või soovinud, hakata ootama
rahvaloendaja külastust Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad
tõepoolest käima alates 16. veebruarist, kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas
Jõhvi ringkonnajuht Anu Blum. „Loendajad külastavad vaid neid inimesi, kes
pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud lõpetamata,“ lisas Blum.
Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti poolt väljastatud pildiga
töötõendi, sinise kohvri ja loenduse
logoga salli järgi. „Tõendil on loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti logo, töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma töötõendit näitama kohe uksel,“ selgitas rahvaloenduse välitööde juht Maris Post.
Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on sülearvuti, kuhu ta märgib kõik vastused.
Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb
arvutis ankeet, mida peale täitmist ja
kinnitamist enam uuesti avada ei saa.
Kõik andmed on loendajate arvutites
krüpteeritud. „See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub, võite täitsa kindel olla, et teie vastused on kindlalt kaitstud,“ kinnitas välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või
pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kell 9-21,“ ütles ringkonnajuht Anu Blum.

Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis
tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. „Küsimused on täpselt samasugused nagu e-loendusel
ning vajadusel rahvaloendaja selgitab,
mida täpselt soovitakse teada saada.
Näiteks tervise küsimuse juures pole
sugugi tarvis haiguslugu välja otsida,
vaid märkida lihtsalt, kas inimesel esineb pikaajalisi terviseprobleeme. See
on lihtne „jah-ei“ küsimus,“ selgitas
ringkonnajuht Blum.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki
inimeselt ka tema sissetuleku suurust
ˇ“(küsitakse vaid elatusallika kohta ehk
kas selleks on palk, pension, toetus,
teiste pereliikmete poolne ülalpidamine vms.
Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed
on igal juhul kaitstud ja mida keegi vastas, teab ainult tema ise. „Rahvaloendusel kogutud andmeid kasutatakse
vaid statistika tegemiseks. Neid ei anta
edasi teistele riigiasutustele. Seega ei
pea keegi ka kartma, et muutuks tema
sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed,“ selgitas Jõhvi ringkonnajuht Anu Blum.

Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid olulisi otsuseid
tehes saaks tugineda värskele

teabele ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult täpsete andmete
saamiseks on loendus kõikne - see
tähendab, et küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja loendatakse kõik eluruumid.
Karin Volmer,
Statistikaamet

Rahva ja eluruumide
loendus 2011
· 31. detsember 2011:
kõik rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri
seisuga
· Küsitlusloendus:
16. veebruar – 31. märts
2012
· Rahvaloendaja näitab alati
töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama ei
tule.
· E-loendus algas
31. detsembril 2011.a ja
kestab veel 31. jaanuarini
2012
· Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
·Rahvaloendusel
osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja
infotelefonil 625 9100 (küsitlusloenduse ajal E-R kell 818)

Elukohateatest, ID-kaardist
ja teistest tähtsatest
asjaajamistest
1. jaanuaril jõustus rahvastikuregistri
seaduse muutmise seadus. Rahvastikuregistri seaduse muudatus lihtsustab
elukohaandmete rahvastikuregistrisse
kandmist. Kui praegu on inimesel võimalik esitada elukohateade kohalikule
omavalitsusele isiklikult kohale min-

Lumetõrjetööde teostajad 2012. aastal
Piirkond
1. Piira keskus, Piira - Karkuse
2. Vinni alevik, Mõdriku kergtee
3. Pajusti alevik, Inju
4. Vetiku - Mõdriku
5. Piira-Pajusti kergtee
6. Kadila - Koeravere
7. Viru-Jaagupi alevik, Aruküla
8. Allika - Võhu
9. Roela alevik, Ristiküla, Rünga
10. Puka-Obja, Alavere - Tammiku
11. Tudu alevik, Anguse - Palasi

Lumetõrjetööde teostaja
OÜ Piira Talu
ER Toode OÜ
OÜ Olt & Co
OÜ Vinimex
OÜ Olt & Co
Nurkse Seafarm OÜ
OÜ OÜ Kupna Mõis
OÜ OÜ Kupna Mõis
FIE Kalno Vaarmets
Fixum Service OÜ
FIE Jaan Saalin

Tööde korraldaja
Eha Kokareva
Raivo Eliste
Ilmar Olt
Ants Ossip
Ilmar Olt
Alari Kutsar
Margus Lepp
Margus Lepp
Kalno Vaarmets
Maario Maalman
Jaan Saalin

Telefon
525 3341
505 7596
502 1752
508 2696
502 1752
504 2073
520 3971
520 3971
520 1163
517 2410
525 6087

võideti kätte ilma ohvriteta. Isamaalisi
laule lauldes, Balti ketis seistes.
Meil on oma ajalugu ja oleme suutnud
välja tulla olukordadest, mis paljudel
väikerahvastel pole õnnestunud. Eestlased on end tõestanud ka maailmas,
eelkõige oma pealehakkamisega.
Needki, kes siit, kaks kätt taskus, sõjakeerises lahkusid – enamik suutis end
üles töötada ja omadega hakkama saada.
Meie mainet kujundavad tublid ettevõtjad, sportlased, kultuuritegelased ja teadlased. Me peame oma riigis looma sellised tingimused, et inimestel oleks töökoht Eestis ning nad
saaksid siin oma perele elatist teenida
ja lapsed koolitada.
Ei ole normaalne, et igal aastal
kasvab välismaale ära minevate inimeste arv ja maal elavate inimeste arv väheneb. Kui 1934. aasta rahvaloenduse
andmetele oli rahvastiku arv Eestis
1124757 inimest, siis maal elas neist
803641 inimest ja linnades 321116 inimest (maarahvastiku osakaal 71,45 protsenti).
Täna on see vastupidi – linnades elab 70 ja maal 30 protsenti Eesti
elanikkonnast. Juba alates 1970. aastatest on maarahvastiku osatähtsus Eestis olnud 30 protsendi ringis. Uued andmed linna- ja maarahvastiku osakaalu
kohta saame teada mõne kuu pärast,
2012 rahvaloenduselt.
On see hea või halb? See on
mõtteaineks meile kõigile.
Tuletan meelde vabariigi presidendi aastavahetuse kõnet: oleme
eestlased ja suhtume teineteisesse austuse ja lugupidamisega. Kuid juba aasta
esimesel kuul on kõik vastupidi - kallame ikka ja jälle teise eestlase üle odava
poliitilise sopaga.
Aga et peale vabariigi aastapäeva enam nii ei oleks…
Soovin mõistlikku suhtumist
oma inimestesse, meie igapäevasesse
ellu.
Head saabuvat vabariigi aastapäeva!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Valla koordinaator
Vladimir Kostap
Vladimir Kostap
Vladimir Kostap
Vladimir Kostap
Vladimir Kostap
Vladimir Kostap
Ade Murumägi
Ade Murumägi
Ade Murumägi
Ade Murumägi
Uno Muruvee

Telefon
5341 0627
5341 0627
5341 0627
5341 0627
5341 0627
5341 0627
5259 924
5259 924
5259 924
5259 924
5273 874

nes, posti teel või e-teenusega (riigiportaal eesti.ee), siis edaspidi võib elukohateate esitada ka teistes ametiasutustes (näiteks maavalitsuses, sotsiaalkindlustuses, notari juures) muu menetluse käigus.
2012. aastal lõpeb väga paljudel passi ja ID-kaardi kehtivusaeg, mille tõttu pikenevad nii ootejärjekorrad
büroodes kui ka dokumentide kättesaamise aeg. Soovitav on varakult asuda
uut ID-kaarti taotlema.
Eestis on ID-kaart kohustuslik riigi sisene isikut tõendav dokument alates 15-eluaastast. Eesti kodanik saab ID-kaardiga ka reisida Euroopa Liidu piires.
Pass on mõeldud eelkõige reisimiseks, see ei ole kohustuslik dokument.
Täpsemat infot dokumentide
taotlemise kohta saab infotelefonil 612
3000.
Kaja Inno,
Perekonnaseisuametnik
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Aga minul ei teki prügi!
Selline on tüüpiline vastus prügiveost
kõrvalehiilijail, kes ei soovi olla liitunud korraldatud jäätmeveo teenusega.
Põhjendused on ikka ja alati ühesugused, et poes käiakse harva ja ostetakse
minimaalselt ning valdavalt selliseid
tooteid, mis on ilma pakendita ning see
pisku, mis veel alles jääb saab ju ära
põletada. Samuti on kõik juba nii teadlikud, kuna väidetakse, et pakendid
viiakse selleks paigaldatud konteineritesse, olmeprügi aga Torma või Uikala
prügilatesse.
Paraku on elu aga näidanud
veidi teistsugust olukorda jäätmemajanduses. Tõsi ta on, et väga usinalt kasutatakse alevikes kui ka suurematesse
küladesse paigaldatud pakendi ja ka paberi-ja kartongi kogumiskonteinereid.
Kahjuks üritavad „teadlikumad ja kavalamad” jäätmete sorteerijad nendesse
sokutada ka olmejäätmeid, mis tegelikult peaksid oma koha leidma olmeprügikastis. Tegelikult pole ka levinuim
olmeprügist vabanemine, põletamise

ja maasse kaevamise teel, kuhugile
kadunud. Kuidas oleks hajaasustusaladel muidu võimalik, et perekonna või
siis mitme isiku väiksemõõdulise ühiskonteineri tühjendussagedus on vaid
kord kvartalis?!
Alevikes üksi elavate kodanike 80 liitrised konteinerid võivad igakuiselt tõepoolest mitte täis saada.
Võimalust naabriga ühiskonteinerit kasutada aga ei soovita. Sellisel juhul tuleb aga mugavuse eet maksta.
Ärge püüdke iga hinna eest
peituda selle lühilause taha „Aga minul
ei tekigi prügi”, sest kui ikka elatakse,
siis ilma prügi tekitamata seda teha võimalik ei ole. Seepärast andke oma olmeprügi ilma häbenemata jäätmekäitlejale üle. Paar eurot kuus prügi käitlemisele kulutada ei ole nii ületamatult suur
summa! Keskkonda sokutatud sama koguse prügi koristamisele kulub märgatavalt suurem summa, rääkimata keskkonnareostusest ja esteetilisusest.
Peeter Kalvet

Pajustis on tulemas etlejate
konkurss “Hingel ja südamel”
Pajusti klubis toimub 11. veebruaril IX Lääne-Virumaa etlejate luulekonkurss “Hingel ja südamel”
kell 13.00., kuhu praegu käib eelregistreerimine.
Etlejate luulepäevi on
Pajusti klubis korraldatud alates
1998. aastast.
Üle mitme aasta kutsume taas
konkursil osalema nii õpilasi kui
ka täiskasvanud etlejaid (deklamaatoreid). Head juhendajad,
kirjandusõpetajad ja koolide huvijuhid, innustagem oma õpilasi
konkursil osalema. Hea esinemisoskus ja -julgus kulub marjaks
ära igaühel. Kunagi ei jookse
mööda külgi maha kirjanduse

tundmine, hea lugemus on osa
haritusest.
Konkurss toimub neljas
kategoorias: põhikooli õpilased,
gümnaasiumi õpilased (ka ametikoolid), täiskasvanud ja kollektiivid (rühmatööd)
Repertuaari valikul piiranguid ei ole. Lähtuda tasuks konkursi pealkirjast „Hingel ja südamel”.
Üksikesinejatel palume
esitada kaks luuletust eesti autoritelt, kollektiividel esitada seotud
luulekava ühe või mitme autori
loomingust.
Konkursi zürii annab hinnangu
igale esinejale. Kolm paremat

Maakondlik arenduskeskus
Et jäätmeveoteenus saaks – Sinu koostööpartner
toimida takistusteta
Palume Teil hoida jäätmemahutite vahetu ümbrus lumevaba, et tagada ligipääs konteineritele. Samuti palume
hoida lumevabad ka konteinerite kaaned, et oleks võimalik neid tühjendada
ja hiljem takistusteta tagasi asetada. Talveoludes peab kogumisvahendi ümber liikumiseks olema vähemalt 1 m
vaba ruumi.
Jäätmeveoki ligipääsutee laius
jäätmemahutini peab olema äärmisel
juhul vähemalt 3 meetrit. Lisaks jäätmeveoki laiusele on vajalik ka veidi
ruumi autojuhile liikumiseks, et vältida
autojuhi väljumisel kabiinist maandumist sügavasse hange. Vajadusel tuleb
lume- ja jäävaba hoida ka veoki ümberkeeramiseks vajalik ala. Ligipääsu teel
olemasolevat lund palume mitte siluda, vaid lükata/rookida võimalikult
põhjani (tugeva teekatteni) puhtaks.
Jäätmed soovitame panna jäätmemahutisse kilekottidesse pakitult ja
mitte neid tugevalt konteinerisse kinni
pressida. See aitab ära hoida jäätmete

konteinerisse kinni külmumise ja aitab
kaasa konteineri täielikule tühjendamisele.
Sõiduautode parkimisel palume arvesse võtta konteineri tühjendamiseks ning ligipääsuks vajaliku ala
vabaks jätmist selliselt, et oleks tagatud lähedusse pargitud sõiduauto(de)
turvalisus ning jäätmemahuti tühjendamise võimalikkus.
Võimalike häirete kohta teenuste osutamisel saab ühendust võtta
meie klienditeenindusega.
Teavet saab tööpäeviti ajavahemikul 8.00 kuni 17.00 infotelefonil
15 155 ning kirja teel ja elektrooniliselt aadressil virumaa@ragnsells.ee.
Vaata videot ühest meie tavalisest
tööpäevast: http://vimeo.com/
18294543
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt
toimida kõigi poolte koostöös.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
www.ragnsells.ee

Maakondlik arenduskeskus – Sinu
koostööpartner heade algatuste
elluviimisel!
Tule tasuta nõustamisele!
Kõikides maakondades üle Eesti
tegutsevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) partneritena maakondlikud arenduskeskused (MAKid), kus pakutakse tasuta nõustamisteenust alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele
ja mittetulundusühendustele ning
kohalikele omavalitsustele. Lisaks korraldatakse nimetatud
sihtgruppidele infopäevi, seminare, koolitusi jne.
Ettevõtjale
Ettevõtlusega alustajaid nõustatakse sobiva ettevõtte käivitamise ja teenuste kujundamise küsimustes. Nii alustavaid ettevõtjaid
kui ka tegutsevaid ettevõtteid
nõustatakse äriplaanide ja finantsprognooside koostamisel.
Tutvustatakse EASi ja teiste üksuste, fondide toetusmeetmeid ja
nõustatakse taotluste ning aruandluse koostamisel. Konsultantideks on pikaajalise ettevõtluskogemusega Tea Treufeldt ja Liivika Ivanov. Tea Treufeldt on ka
Arenduskeskuse juhataja.
2012 aastal toimub seitsmepäevane alustava ettevõtja baaskoolitus, mis leiab aset koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ning mida kaasrahastab
Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusel
omandatakse baasteadmised
järgmistes valdkondades: ette-

võtluse alused, äriplaan ja selle
koostamine, toode ja turundus, turunduskommunikatsioon, finantsplaneerimine, väikeettevõtte raamatupidamine ja maksunduse alused, konkurentsianalüüs,
tööõigus ja tööohutus. Baaskoolitusele on oodatud eelneva ettevõtlusalase kogemuseta alustavad ettevõtjad ning vähekogenud vastalustanud ettevõtjad.
Koolitusele soovijatel tuleb eelnevalt registreeruda ja täita
elektrooniline motivatsiooniavaldus. Täpsem info koolituse toimumise kohta avaldatakse LVAK
kodulehel ja reklaam avaldatakse Virumaa Teatajas.
Koostöös Lääne-Viru maavalitsusega, kelle sõpruspiirkond
Rootsis on Jönköping, on LääneViru Arenduskeskusel plaanis koguda infot tegutsevate ettevõtete kohta, kes oleksid huvitatud
osalema 2012 Elmia allhankemessil. Esialgu on planeeritud ühiskülastus 2012. a sügisel delegatsioonina, et tutvuda messiga.
Kes on huvitatud lisainformatsioonist, palun kontakteeruda
Liivika Ivanov,
liivika@arenduskeskus.ee.
Mittetulundusühendused
Mittetulundusühendusele Vabaühendusi nõustatakse ühenduse
asutamise, registreerimise, põhikirja koostamise, arendustegevuse planeerimise, finantseerimisvõimaluste, projektide koostamise ning aruandluse, maksundu-

Kinnisvara pensioni
sambaks
Maailm muutub nii kiiresti ja me
ei saa täna enam loota sellele, et
riik või pensionifondid kindlustavad meie tuleviku. Üha rohkem
kuuldub hääli, et raha kogumine
ja paigutamine pensionifondidesse on täna tõsiselt kaheldav tegevus. Mida siis teha selleks, et
kindlustada oma vanadusepõlve? Kõige lihtsam vastus sellele
on – rahalised vahendid tuleb
paigutada aktiivsesse varasse.
Passiivne raha paigutus – on
maa ostmine lootusega, et tulevikus hind tõuseb või väärtus
väheneb vähem, kui raha väärtus. Väljaminekuks on sel juhul
vaid iga aastane maamaks. Aktiivne raha paigutus – on kinnisvara ostmine, mille kasutamise

kohta on pidev nõudlus. Rendi
see välja ja saa jooksvat tulu ning
samal ajal vara väärtus ei vähene. Kinnisvara omanik ei pea ise
tegelema rentniku leidmise ja
rendile andmise küsimusega, selleks on kinnisvarafirmad, kes
puutuvad iga päev klientidega
kokku ja teevad seda tööd – neid
saab usaldada. Kindlasti ka teisi
võimalusi, kuid töötades kinnisvaraalal saan selgitada ja pakkuda variante just oma töövaldkonnast.
Meil on firmas selline ütlemine: Raha on virtuaalne – kinnisvara reaalne, tule, osta ja anna
rendile!
Olev Rohumäe
OÜ Virumaa Invest juhataja

igas kategoorias saavad auhinnad. Kõiki osalejaid tunnustatakse tänukirjaga.
Osavõtust palume teatada hiljemalt 3. veebruariks Pajusti
klubisse
e-kirjaga:
pajustiklubi@hot.ee või postiaadressil: Pajusti klubi, Tartu mnt. 11,
Pajusti alevik,Vinni vald 46603.
Registreerimisel palume
esitada järgmised andmed: esineja (esinejate) ees- ja perekonnanimi, vanus ja klass, kui on tegemist õpilastega ning õppeasutuse nimetus; juhendaja nimi; esitatav repertuaar (autorid ja pealkirjad, või kava pealkiri); osavõtja või juhendaja telefon või e-kirja aadress.
Ootame rohket osavõttu!
Head pealehakkamist sobiva repertuaari leidmisel ja
omandamisel!
Info telefonidel Inge Arula
505 7645, Pajusti klubi 325 7401, epos
ti aadress: pajustiklubi@hot.ee
Korraldajad

se jm küsimustes. Lisaks toimub
aasta jooksul kolmepäevane
baaskoolitus kuni kaks aasta tegutsenud mittetulundusühenduste juhtorganite liikmetele, kuuepäevane MTÜ juhtide arenguprogramm pikemat aega tegutsenud ühenduste juhatuse liikmetele ning erinevaid ühe-kuni kahepäevaseid teemakoolitusi (raamatupidamine, projekti koostamine, lepingulised suhted MTÜs
jne). Koolituste eesmärgiks on
tõa ühenduste tegevus- ning jätkusuutlikkust ja professionaalsust. Aasta kestel korraldatakse
ka toetusvõimalusi tutvustavaid
infopäevi, temaatilisi seminare
jmt üritusi. Vabaühenduste meili
listiga liitunud saavad igakuiselt
informatsiooni valdkonnas aset
leidvate sündmuste jmt kohta
elektroonilisel kujul ilmuvast Vabaühenduste Uudiskirjast. Vabaühenduste konsultant on Kaie
Kranich (kaie@arenduskeskus.ee,
58501250).
Kohalikule omavalitsusele
Kohalikke omavalitsusi nõustatakse planeerimistegevuses, sh
arengukavade ja tegevuskavade
koostamisel, samuti EASi ja teistest programmidest toetuste taotlemisel ja projektiaruandluse
koostamisel. 2011. aastal alustas
taas kooskäimist Lääne-Virumaa
omavalitsuste arendustöötajate
Koda. Koja tööd koordineerib
omavalitsuste konsultant Arenduskeskusest, Triin Varek. Omavalitsusjuhtidele ja arendustöötajatele korraldatakse ka infopäevi, kaks õppereisi naabermaakondadesse ja üks kahe mooduliga koolitus 2012. aastal.
Arenduskeskusesse oodatakse baasnõustamisele etteregistreerimisel kas meili või telefoni
teel, rohkem infot arenduskeskuse tegevuse kohta on leitav
veebilehelt
www.
arenduskeskus.ee.
Nõustamine on tasuta. Meie
kodulehelt leiab ka värsket informatsiooni Arenduskeskuse poolt
korraldatavate valdkondlike
(KOV, EV, MTÜ) koolituste, seminaride, infopäevade jmt kohta.
Täpsem info rubriigis Koolitus.
Triin Varek
Kohalike omavalitsuste
konsultant
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
triin@arenduskeskus.ee
Tel: 32 58 028
www.arenduskeskus.ee
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Kiidame õpihimulisi
Ainult hindele “viis” õppijad Vinni valla koolides II õppeveerandil:
Vinni-Pajusti Gümnaasium:
1. klass: Kristten Rohtla.
2. klass: Meribell Susi; Eneli Õun,
Karmen Atla, Andra Erapart,
Jandar Valem, Anastasia Šimuk,
Mirttel Tovstik.
3. klass: Andrea Piip;Georg
Daniel Vahtramäe, Kristiina Kirss,
Teija Heiskonen,
Helerin
Lokutšievski, Rait Pärs.
4. klass: Karmen Kukk, Jan Arnar
Põldma.
5. klass: Karitta Turunin.

6. klass: Laura Lillepuu.
7. klass: Adele Alavere.
8. klass: Laura Laks.
9. klass: Raili Hahndorf.
Ferdinand von Wrangelli nim
Roela Lasteaed-Põhikool:
1. klass: Mariella Maalman.
2. klass: Mariel Alavere.
4. klass: Triinu-Liis Kullik, MariLiis Leben.
Tudu Lasteaed-Põhikool:
3. klass: Elis Jürgens.
4. klass: Miina Roost.
9. klass: Annamaria Rennel.
Aitäh õpilastele, õpetajatele ja
vanematele!

Vello Mäeotsa raamat
„RAMipalavik”
ehk „Ramipoiste purju(e)tamisi
elumere lainetel”.
„RAMipalavik” räägib Eesti Rahvusmeeskoori (endise Riikliku
Akadeemilise Meeskoori) ehk
lihtsalt RAMi kirjust ja seiklusrikkast 67-aasta pikkusest elust.
Autor ise oli RAMi laulja ligi 30
aastat, peale selle oli ta 7 aastat
koori direktor. RAM rändas ja laulis mööda maailma ning on mida
mäletada ja mida raamatusse
jätta.
1980. aasta jaanipäeval kirjutasid
kaks meest - Ernesaks ja Erilt Pajusti laululaval alla „vastastikuse koostöö lepingule”, nagu tollane kõnepruuk oli. Peale ühislaulu korraldasime samas ka lustakaid võistlusmänge - nii võisteldi
käsivikatiga niitmises ning hobuse etterakendamises. Et võistlusalad poleks liiga maalähedased,
lasid RAM‘i-omad kolhoosnikel
aja peale frakki selga panna.
Teadagi oli see heinaniitmisest
märksa suurem pähkel – põhimure - riidedetaile kippus üle
jääma…Tänapäeval, mil pooled
meist on juba presidendi vastuvõttudelgi käinud, annab ikka eelneva üle imestada küll.
Nii meie majand need laulumehed ära kodustas – küll nad laulsid klubis ja Rägavere mõisas.
Tuldi appi ka kartulipõllule. Meie
tööjuhtide hämmastuseks läks
meeskooril endi põllule laialijagamine väga nobedalt - bassid sinna, tenorid tänna ... Dirigendidki
ei sättinud ennast puhtama poole peale.
Pajusti puidutöökoja perenaised
keetsid toeka lõunasöögi - pekikastmega kruubipudru. Arvati, et
seitsekümmend meest - mõnest
kilost kruupidest tuleb lahedalt
välja. Lõunalauas aga selgus, et
põllutöö on laulumehed sööma
ajanud ning kolhoosikorra au
päästmiseks tuli kiiruga ka eilne
hapukapsasupp üles soojendada.
Aga tangupuder jäigi Vilde majandile traditsiooniliseks lõunaroaks – kõikide head sõprade
vastuvõtul, olgu nendeks kirjanduspreemia laureaadid, kunstinimesed, kolleegid. Ka laulutaat ise
oma prouaga küsisid juba aegsasti, kas puder haudumas?
Pärast lõunasööki mindi kohe klubi kõrvale jalgpalli mängima.
Mäng oli äge, sest vastas oli kiiruga komplekteeritud Vilde naiskond. Pöidlahoidjaid oli puudealune täis. Kohtunik määras arvukalt
karistuslööke. Halvima ärahoidmiseks pani RAM oma väravasse
koguni
kaks
väravavahti…Õhtul laulis RAM
klubis täissaalile ja mis eriti vahva, nad esinesid nendessamades, päevastes kartulivõtjate riietuses.

Kui meie au ja uhkus, RAM 40seks sai olid laulumehed ja Vilde
rahvas juba mitu kuud suured
sõbrad olnud. Seetõttu kutsuti
meidki juubelipeole. Estonia laval sai koos lillekorviga omatehtud haikugi tervituseks välja hüütud. Siin see on:
„Elagu RAM, kellel koos Vilde kolhoosiga täita on toitlusprogramm”.
Kui palju kordi küll on RAM
siinmail laulnud. Kord võeti kuulsat koori vastu lausa majandi piiril. Suured bussid peatusid, sõbrad said taas kokku. Agronoomid
olid tassinud Pajusti sildi alla koguni klaveri! „Klaver põõsas” kulus ühislaulule hoo andmiseks
marjaks ära. Edasi, tammiku laululavale mindi siit hobustel või
juba tuttavaks saanud sõprade
seltsis jalutades. Vahepeal tundus, et juba igal perel on oma laulumees valitud.
Kõigile meenuvad traditsioonilised Rägavere mõisa jõuluõhtud. Külas käisid ka kvartetid.
Viimati meenutati suurt sõprust
2000. aasta jaanipäeval, mil RAM
koos vanasõidukite killavooriga
laulupeotuld vedas. Pajustis peeti
sõbrad kinni - klubi ümbrus oli
autodest ja lauljatest „umbetäis”. Riigilipp lehvis ja kolhoosi
punalipp lehvis. Üteldi kõnesid,
ka ühislaulud tulid taas hästi välja. Teelistele pakuti sedapuhku
vaid piima-leiba - ajad polnud ju
enam endised. Jahedal piimal oli
hea minek ja mida siin oligi imestada - eelmisel õhtul oli laulumehed Avinurme staadionil jaanitulel olnud.
RAM‘i „maaletoojateks” on läbi
aegade olnud: Vello Mäeots,
Aleksander Sarapuu, Kuno
Areng, Paul Raud, Rein Rajamägi. Kolhoosipoolselt oli suur roll
Aarne Nurmsalul kui Vello Mäeotsa omakandimehel. Ütlesime
naljatades, kuid uhkustundega meie majandil on Tallinnas oma
meeskoor. Oleme neile pöialt
hoidnud, käigu nad Soomes või
Siberis.
Ja nüüd on meie sõber Vello
RAM-st raamatu kirjutanud. Tasub lugeda ja piltegi vaadata.
Näe siin on: Vello ise traktori peal,
mehed heinalakas, rahvas laululaval, “Tupsu” jalgpallikohtunikuna, Tiiu tantsimas..
Loe seda raamatut Sinagi ja julgen soovitada: kuula laulu “Kuldrannake”. Siis mõistad Tõnu Kaljuste hinnangut: “RAM `i soundi
tunneb ära ka läbi betoonseina.”
Loen sellest raamatust suure kurbusega, et noorenenud RAM taolist sound`i
enam taga ei
ajagi...Kiire olevat ja lihvimiseks
ei jäävat aega.
Ilme Post

Matemaatika nädal Roelas
Roela Lasteaed-Põhikoolis toimus 16.
– 20. jaanuaril matemaatika nädal, mille
raames toimus palju erinevaid tegevusi.
Nädalat alustas koolisisene
matemaatika olümpiaad, kus osalesid
iga klassi matemaatikas nelja-viielised
õpilased.
Teisipäev oli kuulutatud matemaatika päevaks, mil igas ainetunnis
mõtiskleti selle üle, kuidas konkreetne
õppeaine või õppeainega seonduv
eluvaldkond on matemaatikaga seotud.
Mõtiskluste tulemusel valmisid toredad plakatid.
Samal päeval avati plakatite,
ilusamate vihikute, vanade õpikute ja
kuulsamaid matemaatikuid tutvustav
näitus.
Matemaatika päeval toimunud
lõbusate mõõtmiste ja kaalumiste tulemuste põhjal selgusid meie kooli kõige kergem ja kõige pikem õpilane.
Lisaks said mõõdetud tütarlastel pihad
ning noormeestel musklid. Ülemõõtmises osalesid ka õpetajad, kelle mõõtmistulemuste põhjal tehti samuti kokkuvõtteid.
Kolmapäeval kasutati Miksikese keskkonnas pranglimise ehk peast
arvutamise võimalusi.
Neljapäeval arvutati peast ja
märgiti õiged vastused traditsiooniliselt pliiatsi ja paberi abil. 15 minutiga
pidi peast leidma vastused 50-le tehtele.
Nädala viimasel koolipäeval

tehti kokkuvõtteid ja autasustati parimaid.
Igast klassist selgitati välja
olümpiaadi parimad, lisaks parimad
Miksikese keskkonnas pranglijad
(peastarvutajad). Tublimad õpilased,
kes said mitu auhinda, olid: 3. klassist
Andres Nirgi, 4. klassist Triinu-Liis
Kullik, 5. klassist Pilleriin Jõepera, 6.
klassist Marius Kiik, 7. klassist Jarno
Soima. Olümpiaadil väga häid tulemusi saavutanud 9. klassi õpilane Mairi
Uigru osaleb ka maakondlikul matemaatika olümpiaadil.
Tiitlid said ka kooli kergeim,
pikim, peenema pihaga ning suurimate
musklitega õpilane ja õpetaja. Tunnustust jagati ka ilusamate matemaatika vihikute omanikele ning aktiivsetele plakatite tegijatele. Kokkuvõtteks arvutati õpilaste keskmised pikkused ja kaalud klassiti ning kogu kooli keskmise.
Selgus, et meie kooli keskmisel õpilasel on pikkust 1,49 cm ja kaalu 47,7 kg.
Õpilased pidasid matemaatika
nädalat ägedaks, lahedaks, toredaks ja
huvitavaks. Kõige enam meeldis
pranglimine, mõõtmine-kaalumine ja
plakatite tegemine. Vanema astme õpilased tõid toredana välja ka selle, et
jagati palju auhindu, ja eriti just sellistele õpilastele, kes igapäevaselt ei paista
eriti silma.
Nädal oli tõesti sisutihe ja õpetlik. Nii õpilased kui õpetajad tegid kõike rõõmsalt kaasa. Aitäh kõigile aktiivse osavõtu eest!
Eevi Eerik ja Anne Maalman

Võistlushooaeg jõuab
varsti poolele teele
Laura Rohtla senine võistlushooaeg on
läinud positiivselt. Viimased võistlused
oleme planeerinud aprillikuusse PõhjaSoomes peetavate traditsiooniliste rahvusvahelise suusaliidu FIS võistlusteks.
Esimesed võistlused toimusid
novembris Põhja-Soomes Olose suusakeskuses ja läksid igati hästi. Mõlemal
võistluspäeval 5 km distantsidel oli ta eestlannadest parim. Kuigi oleks olnud võimalus ka Norras MK etapil osaleda, otsustasime siiski, et valmistume Kuusamo
minituuriks 25.-27.novembril.
Kuusamo minituuril olid igati
tublid sõidud sprindis ja 10 km distantsil.
Mõlemad sõideti klassikalises tehnikas.
Positiivne oli just liigutustegevus ning
käte-jalgade tõugete teravus. Lootsime
10 km distantsil küll kohta 30 hulgas, kuid
natuke jäi siiski puudu.
Peale Kuusamot olime mõned
päevad Eestis ning seejärel, juba järgmisel nädalavahetusel, toimusid FIS võistlused Austrias Seefeldi suusakeskuses (3.4. detsembril).
Meeldiva üllatusena saavutas
Laura 5 km distantsil klassikalises tehnikas esikoha ning sai oma karjääri parimad
FIS punktid. Sellel foonil ei olnud jah järgmise päeva tulemus 5 km distantsil vabatehnikas - 5. koht - nii särav, kuid positiivsele poolele saab kanda ka selle.
Seefeldist sõitsime edasi Sveitsi
Davosi suusakeskusesse. Seal oli 10. detsembril kavas 10 km vabatehnikas. See
on olnud senise võistlushooaja kõige
nõrgem sportlik tulemus.
Ohumärke, et seisund ei ole
enam hea, ilmnes juba paar päeva enne.
Hommikused pulsid olid keskmäestiku
tingimustes tõusnud ning ka unega oli
probleeme, eriti võistluseelsel ööl.
Tegime enda jaoks järelduse, et edaspidi
peaks keskmäestikus toimuvate võistluste vahel tulema madalamatele kõrgustele, et organism võistluspingutusest kiiremini taastuks. Laura kuulub nende sportlaste hulka, kelle taastumine keskmäestiku tingimustes oluliselt aeglustub.
Püüameseetõttusuuremattähelepanutaastumisele pöörata ja võimaluse korral treeningpaika muuta võistluste vahelisel ajal.
Davosist sõitsime edasi Sloveeniasse Roglasse. Seal oli laupäeval, 17.
detsembril kavas 10 km klassikalises teh-

nikas ühisstardist. Kuigi võistluseelsel ööl
oli Laural taas unega probleeme, õnnestus tal hetke sportlik vorm realiseerida
hästi. Koht sel korral 39.
Sellega oli ka võistlusperioodi I
etapp lõppenud. Miinimumeesmärgi jõuda klassikalises tehnikas distantsi võistlustel 40 hulka, ta täitis: Kuusamos täpselt
40.koht ja Roglas 39.koht.
Need kohad on olulised, sest
üheks kriteeriumiks 2012.a Eesti koondisesse pääsemisel on: vähemalt kolm korda MK etapil 40 hulgas ning 5 parema
võistluse keskmine FIS punkt peaks olema alla 70. Hetkel on Laural see punktinäit 64.
Peale Roglat jõudsime sügisilmadega Eestisse ning detsembri viimasel dekaadil tegime Otepääl mitmed treeningud rullsuuskadel! Lisaks kogunes
olude sunnil päris palju kilomeetreid suusakeppidega imitatsioonis. Kuid treeningute suund sai olla sellele hetkel võimalikult suusatamisele lähedane ja sellest ka
siis selline treeningvahendite valik.
Detsembri viimane nädal ja jaanuari esimesed päevad läksidki treenimise tähe all. Nädalas kogunes 23 treeningtundi ja 230 km. Kõik see oli eesmärgiga
taastada erialane põhivastupidavus, et siis
järgnevate nädalate jooksul treeningmahtu vähendada ja liikumiskiirust tõsta. Lisaks suusatamisele oli palju jõusaali treeninguid.
Kahel viimasel nädalal oleme
teinud kontrollvõistluse 10 km distantsil.
Vahepeal on ka tervis pisut streikinud,
kuid hetkel liiguvad asjad positiivses suunas ning eesmärk - jõuda Otepää MK etapil 10 km distantsil klassikalises tehnikas
30 parema hulka - on kindel.
Peale Otepää MK etappi ootavad 27.-29. jaanuaril ees Eesti meistrivõistlused. Need toimuvad samuti Otepääl.
Järgmise stardi MK sarjas teeb Laura Poolas 18. veebruaril, kui on kavas 10 km
distants eraldistardist ja klassikalises tehnikas. Märtsikuus on plaanis osaleda veel
ka Lahti MK etapil 3. märtsil toimuval suusavahetusega sõidus ning Oslo MK etapil 30 km distantsil klassikalises tehnikas.
Kuid lisaks MK etappidele on
kavas veel mitmeid teisigi võistlusi. Nii
et pikk võistlushooaeg seisab veel ees.
Kalmer, treener

Pajusti klubi
2012. aasta
üritused
Jaanuaris
6. jaanuaril osalesime Avinurmes maakondlikul kultuuritöötajate seminaril.
10. jaanuaril kogunes uue aasta algul
esmakordselt eakate klubi „Mõttelõng”,
et uuel aastal alustada uue hooga.
19. jaanuaril tähistasime kodukandi
kodu-uurija ja vahva pillimehe August
Kondoja 90. sünnipäeva.
31. jaanuaril tähistas eakate klubi „Mõttelõng” koos jaanuarikuu sünnipäevalaste sünnipäevi.
Kõhutantsijad käisid Harjumaal heategevuspeol.
Veebruar
Kõhutantsijad on õppe-puhkusereisil
Indias.
2.-4. veebruaril toimuval talvisel tantsupeol Viljandis osalevad “Tantsutriinud”.
12. veebrauril on maakondlik luulepäev.
Vabariigi aastapäeva tähistamine.
Märts
3. märtsil toimub Pajusti klubis 7. maakondlik huumoripäev „Aadama küljeluu”.
Pajusti klubi üks kuulsamaid ja eripärasemaid üritusi, kus nalja peab saama ja
on alati ka saanud.
Aprill
1. pühapäeval toimuvast üleriigilisest
huumoripäevast „Maamees muigab”
võtab osa Pajusti klubi huumori-satiiri
trupp.
14. aprillil Vinni valla laste lauluvõistlus.
28. aprillil tähistame rahvusvahelise tantsupäeva kontsert-tantsuõhtuga, kus
astuvad üles kõik tantsukollektiivid.
30. aprillil nõidade trall lastekollektiividele.
Mai
5. mail on klubis kevadkontsert.
8. mail tähistame emadepäeva.
25. mail toimub maakondlik seeniortantsupäev “Tants teeb nooreks” Rakvere
Vallimäel. See Pajusti klubi aastatetagune algatus on täies elujõus. Tänavu läheb 11. kord maakondlikku seeniortantsupäeva tähistada. Esitamisele tulev
kava lepitakse kokku märtsis toimuval
õppepäeval.
Juuni
Kõhutantsijad Tartus kevadkontserdil.
Kõhutantsijad Tallinnas üle-eestilisel idamaisel tantsufestivalil.
9. juunil Rakvere linna päevadel saab näha Pajusti klubi taidlejate
esituses kõhutantsu, seeniortantsu,
naisrühma tantse, kaasa elada huumori-satiiri trupi naljadele.
„Särtsakad Seeniorid” sõidavad
Riiga festivalile.
Viru Säru folkloorifestivalil on Pajusti humoristide õlul naljalava läbiviimine.
22. juunil peetavat jaaniõhtut aitavad
sisustada klubi kollektiivid, ansambel,
toimuvad rahvalikud võistlusmängud.
Juuli on puhkuste kuu. Aktiivse puhkuse huvilised teevad ekskursiooni Eesti piires. Kuhu ja kellega, sellestki teavitame varakult.
August
11. augustil toimub Pajusti klubis Siberieestlaste kokkutulek.
29. augustil võtavad Pajusti klubi isetegevuslased osa muinastulede öö tähistamisest Mahu rannas.
September
Meesansambel osaleb 21. septembril
Porkuni lahingu aastapäeval, kus langenuid mälestatakse Loksa ja Vistla
kalmistul.
Oktoobrikuust on praegu
teada, et tulemas on maakondlik seeniortantsu õppepäev.
Novembris toimub klubis hingedepäeva kontsert.
Detsembris ootavad taidlejate
talvekontsert, koduste laste jõulupidu ja
palju teisi jõulupidusid ning aastavahetus.
Neile üritustele ja käimistele tuleb kindlasti lisa.
Hoiame teid kursis leheveergude vahendusel ja reklaamidega.
Kohtumiseni klubis!
Info: 56 61 14 52 Ene Saaber
52 60 182 Reet Aru
korraldajad e-post: pajustiklubi@hot.ee

KODUVALLA SÕNUMID
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Haridusüritused veebruarikuus
30. jaanuarist -3.veebruarini
võõrkeelte nädal Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
1.-3. veebruaril liikumissarja
“Terve VPG” suusatamine.
1. veebruaril lauatennise turniiri avamine Tudu lasteaed-põhikoolis.
2. veebruaril küünlapäev. Tartu
rahu aastapäev Tudu lasteaias-põhikoolis.
2. veebruaril Teater “Nipitiri”
etendus “Vetevana võlupeegel”
Pajusti lasteaias.
6.-17. veebruaril “ Terve VPG”teatevõistlused.
14. veebruaril sõbrapäev
Roela lasteaed-põhikoolis.
14. veebruaril Pajusti ja Vinni
lasteaia sõpruskohtumine.
14. veebruaril sõbrapäeva vastuvõtt Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Sõbrapostkast.
14. veebruaril sõbra pidu Tudu

lasteaias-põhikoolis.
14.-17. veebruaril sõbranädal Kulina lasteaias.
17. veebruaril sõbradisko VinniPajusti gümnaasiumis.
20.-23. veebruaril algklasside nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis:
20. veebruaril rahvustoitude päev,
21. veebruaril vastlapäev, 22. veebruaril liikumispäev, 23. veebruaril
aktusepäev. Külas Roela ja Tudu
kooli 1.-6. klass.
20. veebruaril Vinni lasteaia vastlapäev Mõedakul.
21. veebruaril vastlapäev Roela
lasteaed-põhikoolis.
21. veebruaril Tudu lasteaia-põhikooli vastlamängud saepurumäe terviseradadel.
21. veebruaril vastlatrill ja vastlatrall Kulina lasteaias.
21. veebruaril vastlapäeva tähistamine Pajusti lasteaias.
22. veebruaril Eesti Vabariigi aas-

Mõttelõnga mõlgutused
Üks aasta on jälle ajamerre kadunud,
aga teod, mis läinud aastal tehti, elavad
edasi meie mälestustes. See on nagu
inimesegagi - inimene kaob, aga mälestused jäävad. Head mälestused on
kui hinge muusika, mis annab
rahulolutunde ja innustab. Halbadest
mälestustest me õpime. Palju meil,
eakatel, seda õpiaega on, ei tea keegi.
Üks on aga kindel: kuni jalg veel astub
ja süda on rütmis, tuleb ära kasutada
kõik võimalused, mida elu veel pakub.
Ehk jõuab veel asjad, mida pole selgeks saanud, ära õppida? Kõik paigad,
mis oma silmaga vaatamata, ära kaeda?
Vähemalt Eestimaal. Oma maad ja rahvast tunda ja teda sellisena armastada,
nagu ta on.

Väga sügava elamuse jättis
möödundsuvine Ruhnu reis, eriti sealne 85-aastane kirikuõpetaja, kes peab
jutlust isegi siis, kui kirik tühi on! Kui
pühendunult teeb ta oma tööd! Teeb
armastusega, sest jumalasõna, mida ta
kuulutab, ei ole nagu pühakirja ettelugemine, vaid see justkui tuleks tema
seest. Tema sisemine usk on nii AUS,
et see lummab kuulajat. Oh kui me kõik
suudaks teha oma tööd ja täita oma kohustusi sama ausalt ja andunult.
Ka sellel suvel plaanime saarereisi, seekord Vormsile. Reisi organiseerimine on raske ja vaevanõudev.
Igal aastal olen mõelnud, et jäägu see
viimaseks... Ag kui on ikka soovijaid,
no kuidas sa siis ei tee? Kõige lähem

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Karl Joonatan Uueni - 4. detsembril
Evert Rohtmaa - 8. detsembril
Roland Väli - 11. detsembril
Sander Carlos Lill - 14. detsembril
Merili Latt - 29. detsembril
Eliise Parviste - 5. jaanuaril
Aurille Rumm - 5. jaanuaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

tapäevale pühendatud aktus
Roela lasteaed põhikoolis.
22. veebruaril Eesti Vabariigi
sünnipäeva
tähistamine
Pajusti lasteaias.
23. veebruaril Roela lasteaedpõhikooli 1. - 6. klass külastamas Vinni-Pajusti gümnaasiumi.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud aktus Vinni lasteaias.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeva lastehommik Kulina lasteaias.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine VinniPajusti gümnaasiumis.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeva kontsert-aktus Tudu lasteaias-põhikoolis.
Koostas asutuse andmetest
Margit Diits

ühine ettevõtmine, ma mõtlen - kaasates vallarahvast ka väljastpoolt Mõttelõnga, on 11. veebruaril Catarina Mora
flamenkoteatri ühiskülastus Rakvere
teatris. Arvan, et selline särtsakas elamus oleks nagu tugev optimistisüst ja
aitaks elu näha ka rõõmsamates värvides.
Mõttelõngal on aasta jooksul
plaanis veel teisigi ühisettevõtmisi,
kohtumisi huvitavate inimestega jpm.
Tulge meie hulka kõik eakad, kes te
veel meiega liitunud pole! Info koosviibimiste kohta on Pajusti kaupluse
eeskojas teadetetahvlil ja Vinni kaupluse aknalaual.
Meie inimesed on aktiivsed,
eluga normaalselt toimetulevad, suhtlemisaltid. Soovivad avastada ja jõuavad imestada. Ma tänan Mõttelõnga
aktiivi: Lea Auna, Marje Vilu, Maie
Kongit, Helve Idavainu, Ella Rannamäge, August Kondoja ja kogu Mõttelõnga rahvast, kes on mind toetanud
olgu mõtte, sõna või teoga. Soovin
kõigile head alanud aastat, tugevat tervist ja rõõmsat meelt.
Kaaslaste head soovid, usk ja
jumalaarm olgu toeks kõigis te ettevõtmistes!
Vilve Tombach

• Kas Teil on kõrge vererõhk?
• Kas Teil on kõrge
kolesteroolitase?

Täname JÜRI TUDE, kes on aidanud tasuta
parandada noortekeskuste vahendeid
ja tehnikat ning
õnnitleme 70. sünnipäeva puhul!
MTÜ Vinni Valla Noored

Kultuurisündmused
Veebruar Roela Rahva Majas
on ühise nimetaja all: “Lõbusad
hetked kollektiivides kalendri tähtpäevadega!”:
1. veebruaril küünlapäeva eelõhtu laulurahvaga.
14. veebruaril sõbrapäev tantsurahvaga.
15. veebruaril sõbrapäeva jätkuõhtu
21. veebruaril lõbus vastlalõuna
eakatele.
22. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva eel - lood ja laulud maast
ja rahvast.

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen

Veebruar Pajusti klubis:
4. 02. “Tantsutriinud” Viljandis talvisel
tantsupeol.
11.02. kell 13.00 maakondlik luulekonkurss “Hingel ja südames”.
11.02. kell 19.00 Mõttelõng Rakvere
Teatris ühiskülastus “Flamenko Gala”.
17.02. kell 14.00 kodu-uurimise konverents: Vana-Vinni 770 kokkuvõte,
170 aastat kooliharidust Vinni-Pajustis.
18.02. kõhutantsu seminar.
21.02. kell 13.00 eakate klubis “Mõttelõng” vastlapäeva ja vabariigi 94. aastapäeva tähistamine.
Kuu sünnipäevalapsed.
3.märtsil kell 13.00 maakondlik huumoripäev “Aadama küljeluu”.
tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.
Suur tänu kaastööde eest!
Teie järgmised kaastööd on
oodatud 16. veebruariks

• Kas Teil on perekonnas
esinenud südameveresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud
risk haigestuda jala arterite
ateroskleroosi.
TULE VERESOONI
KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu
kontrollimine toimub:
· 8. veebruaril kell 9-17 Roela
Rahva Majas (Sinilille 1, Roela)
· 9. veebruaril kell 9-17 Pajusti
Klubis (Tartu mnt 11, Pajusti)
Registreerimine vastuvõtule
toimub tööpäevadel kell 9-13
tel 5698 5633
Eriti on oodatud inimesed,
kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 6 eurot
Hooli endast ja tule kontrolli!
Tervise Tugi OÜ

Ostame ja võtame
rendile põllumaad Vinni
ja Rakvere vallas.
Tel 503 6413.

Őnnitleme
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!
94 Armilde-Miralda
Rosenstein
94 Aliide Pukk
93 Ella Eerik
92 Aleksei Golubev
90 Helgi Otsa
87 Lea Basarov
87 Arkadi Lõune
85 Jekaterina Bürkland
85 Verner Tooming
84 Anna Stüf
83 Eva Kompost

83 Vilhelmine Parts
82 Lehte Raja
82 Lembit Toovis
82 Virve Sepp
81 Meedi Talvis
81 Lembit Villemson
75 Hilda Ilves
75 Metta Pärnik
75 Juri Petrov
75 Robert Suvi
70 Rein Õun
70 Tõnis Kreutzvald
70 Peeter Vallistu
70 Mari Erm

Pajustis on tulekul
maakondlik huumoripäev
Pajusti klubi korraldusel toimub laupäeval, 17. märtsil
algusega kell 13.00
VII maakondlik
huumoripäev
“Aadma küljeluu” .
Huumoripäevale ootame osalema kõiki maakonnas tegutsevaid
estraadi ja näiteringe, üksikesinejaid ning laulu- ja
tantsurühmi, kellel
on
päevakohast
repertuaari.
Esinemise pikkus: seotud kava
puhul umbes 10
minutit. Kui on valmis estraadietendus, mis on pikem,
kui etteantud aeg,
siis oleks tore seda
tervikuna näha.
Sellest
palume
meile varakult teatada, et päevakava
kokku seada. Esinemise pikkus
üksiknumbril orienteeruvalt 5
minutit.
Publikule anname võimaluse
osaleda päevakohase teemaga
anekdoodivõistlusel.
Parimat kava, parimat päevakohast kava, parimat anekdoodivestjat, publiku lemmikut ja pal-

jusid teisi ootavad auhinnad.
Oma osavõtust teatada hiljemalt 5. märtsiks Pajusti klubi eposti aadressil: pajustiklubi@
hot.ee või telefonidel 526 0182, 325
7401.
Reet Aru
klubi juhataja

Roela kutsub kvartette
kevadootuse konkursile
Aeg: 18. märts 2012. Kellaaja kohta tehke oma ettepanekud! Meie pakume
välja kell 13.00 Roela Rahva Majas.
Osalemiseks palume endast
teada anda: kollektiivi nimetuse. Koosseisu (nais, mees, sega, noorte vm).
Juhendaja.Katusorganisatsioon, kus
tegutsete. Saatemuusika ( instr. ansambel, klaver vm. instrument). Fonogrammid (CD, kassett, MD vm). Mikrofonide vm. tehnika vajadus. Repertuaar

(3-5 laulu) - juba 1. märtsiks.
Kuna märtsikuus tähistame ka
emakeelepäeva, siis pakume omaltpoolt, et laulud kõlaksidki eesti keeles
ja laulaksime eesti autorite loomingut.
Kevadootuse puhul võiks üks
laul rääkida siis ka kevadest…
Mõelgem koos, milline laul
võiks kõlada ühislauluna, ootame ettepanekuid!
Reet Alavere

On lahkunud...
Alida Karu
Elve Kask
Vaike Vilu
Ida Lindam
Jaanus Olesk
Ellen Kondimäe
Hubert Freirik
Arved Rahkema
Lempi Kirs

15.05.1919
12.06.1967
08.04.1938
25.10.1928
23.06.1937
10.05.1930
23.11.1941
16.11.1928
09.06.1927

–
–
–
–
–
–
–
–
–

21.12.2011
26.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
04.01.2012
04.01.2012
04.01.2012
07.01.2012
13.01.2012

