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Vinni Vallavolikogu valiti
juhtima Rauno Võrno

Vinni Vallavolikogu koosseis pärast esimest istungit: (vasakult) Andres Ots, Maario Maalman, Anita Nurk, Ülle Allika,
Vello Tafenau, Rauno Võrno, Külli Tamm, Andres Haidak, Helle Noorväli, Hannes Mets, Eha Kokoreva, Meelis Maine,
Aimar Põldme, Toomas Väinaste, Kaupo Arukaev, Kalle Külaots. Pildilt puudub Indrek Klammer. Foto: Hilje Pakkanen

Vinni Spordikompleks võõrustas Moldaavia külalisi

1.-9. novembrini viibis Lääne-Virumaal kogemusi ja kontakte vahetamas 70-liikmeline delegatsioon
Criuleni sõpruspiirkonnast Moldova

Vabariigist.
Kahel päeval võõrustas Moldaavia
külalisi ka Vinni Spordikompleks.
Moldaavia sõpradele meeldis meie

Vastne vallavolikogu esimees
panustab valla mainele
„Olen 33-aastane, õnnelikus abielus
kahe särasilmase lapse isa,“ tutvustas
end esimesel Vinni vallavolikogu istungil vastne vallavolikogu esimees Rauno
Võrno. Veel lisas ta, et on sündinud
Kehalas, lõpetanud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ja hetkel täiendab end Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis kaubandusökonoomika erialal.
Rauno Võrno on üks neist noortest,
kes pärast Tallinna õppima siirdumist
tuli kodukanti tagasi. Ta õppis Tallinna Tehnikaülikoolis logisitikat ja transpordikorraldust, kuid et elu tuli vahele, siis otsustas kooli pooleli jätta, õigemini kooli vahetada, ja tööle minna.
Tallinnas elas ta üle kümne aasta, sellest mitu aastat TTÜ ühikas, mis osutus heaks elukooliks ja paksu naha kasvatajaks. „Elasime Valdeku tänavas,
meie vastas asus kaks lasteaeda. Ühes
neis olime järjekorras 280-ndad… Lõplik plõks käis peas siis, kui poeg kooliealiseks sai. „Mulle ja mu elukaaslasele ei mahtunud pähe, et meie esimese
klassi poiss peab hakkama iga päev
Tallinna närvilises liikluskeerises liiklema. Kaks aastat tagasi tuligi Võrnode
pere koju tagasi. Nüüd käib poeg Vinni-Pajusti gümnaasiumis ja see koolitee on lapsele turvalisem kui olnuks
Tallinna oma. Rauno tegeles oma koju

rajamisega Kehalasse. Ka igapäevatöö
tõlke- ja trükiagentuuris OÜ Imagoline võimaldas elukohamuutust. Kodu
ehitamise kõrval otsustas ta neli aastat
tagasi, et osaleb temagi, nagu mitmed
teised Võrnod nende suguvõsas, kohalikel valimistel. Osutus valituks ja valiti tookord volikogu aseesimeheks.
Volikogu tööga tihedamalt kokku
puutununa ütleb ta, et volikogu esimehe peamiseks ülesandeks on juhtida
volikogu istungit ning täita kohaliku
omavalitsusüksuse esinduskogu, mis
vallavolikogu sisult ju on, ees seisvaid
ülesandeid.
Vallavolikogus on ju nagu Riigikoguski, kus 90% eelnõudest, mis hääletusele tulevad, on ette valmistanud valitsus. Edasi käib eelnõude menetlemine komisjonides ja sealt jõuab menetletav dokument edasi parlamenti lugemisele ja hääletusele.
Kuna volikogu ainupädevuses on otsustada valla arengus olulised küsimused, nagu eelarve, arengukava, planeeringud, investeeringud, valla osalemine teistes organites, toetuste andmise
ja valla eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine
jpm küsimused - neid on KOKS-s ligi
40 -, siis on mõistetav, et volikogu teeb
tihedat koostööd vallavalitsusega.

spordikompleks väga – kõik vajalik
asub siin käe-jala juures, mitmekesised
sportimisvõimalused, ujula, saunad….
Vinni vallavanem Toomas Väinaste
andis külalistele ülevaate meie vallast.
Moldovlasi huvitasid nii meie koolidlasteaiad, sotsiaalvaldkond, põllumajandus, ettevõtlus, keskkond, igapäevane elu-olu, kaasa arvatud hinnad ja
kaubavalik poodides.
Criuleni delegatsiooni koosseis oli
väga eripalgeline, koosnedes põllumajanduse, sotsiaal- ja haridusvaldkonna,
omavalitsuste, maavalitsuse jt tegevusalade esindajatest. Moldaavia sõprade
sihiks oli oma silmaga näha võimalikult paljusid Lääne-Virumaa omavalitsusi, külastada tööstusettevõtteid, koole ja tervishoiuasutusi, tutvuda siinse
kultuurieluga.
Hilje Pakkanen

Rauno Võrno hääletamas, tema taga volikogu liige Aimar Põldme. Foto:
Hilje Pakkanen

29. oktoobril kogunes vallamajja esimeseks istungiks uus Vinni vallavolikogu koosseis, kes valis uueks volikogu esimeheks Rauno Võrno. Keskerakonna nimekirjas kandideerinud
Rauno Võrno poolt hääletas 11 volikogu liiget 16st kohalolnud liikmest.
Rauno Võrno oli eelmise
volikogu koosseisu ajal volikogu aseesimees.

Vinni vallavolikogu aseesimeheks valis uus volikogu koosseis
kaheksa aastat volikogu juhtinud
Meelis Maine. Meelis Maine kandideeris volikogusse Valimisliit Kodupaik nimekirjas. Tema poolt hääletas
kümme volikogu liiget.
Kolmanda päevakorrapunktina kuulas volikogu ära Vinni Vallavalitsuse
lahkumispalve.

Vinni vallavanemana jätkab
Toomas Väinaste

„Volikogu esimehena soovin aidata
kaasa Vinni valla hea maine ja imago
kujundamisele, avatumale suhtlemisele vallas,“ lisab Rauno Võrno. Ta leiab,
et igaüks meist on oma muude rollide
kõrval ka oma valla saadik. „Soovin,
et võiksime olla uhked oma valla ja
selles toimuva üle.“
Hilje Pakkanen

Toomas Väinaste hääletamas volikogu liikme Külli Tamme valvsa pilgu all.

7. novembril Kadila Seltsimajas toimunud Vinni Vallavolikogu istungil valiti Vinni vallavanemaks taas
Toomas Väinaste, kelle poolt hääletas 11 volikogu liiget kohalolnud 16
volikogu liikmest.
Vallavanema kohale esitati üks
kandidaat – Vinni vallas volikogu
valimised võitnud Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerinud
Toomas Väinaste. Toomas Väinaste
on Vinni vallavanem alates 2002.
aasta jaanuarist.

Toomas Väinaste tänas volikogu
liikmeid toetuse eest ning lubas töötada selle nimel, et jätkata investeeringute toomist Vinni valda, koolide säilimise eest, et suudaksime ellu
viia valla arengukavas toodud eesmärgid. Valla arengukava on koostatud valla üldist arengut, samuti
inimeste vajadusi ja heaolu silmas
pidades ning selle elluviimisega teenime oma inimesi kõige paremini.“
Hilje Pakkanen
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KIK toetused Vinni valda

Vinni valla veemajandusprojekt
on lõpetatud!
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel ellu viidava Vinni valla veemajandusprojektiga (SFOS nr 2.1.0101.100071) ette nähtud ehitustööd lõppesid
käesoleva aasta teise kvartali lõpus. Viimaste valminud rajatistena said 26. juunil kasutusload rekonstrueeritud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike
osad Vinnis ja Pajustis.

Tammiku, Ülase ja Metsa tn piirkondades. Kokku rekonstrueeriti Vinni alevikus 3,29 km ühisveevärgi torustikke ja 47
kinnistute liitumispunkti ning paigaldati 8 tuletõrjehüdranti. Torustikud rajati
peamiselt puurimismeetodil.
Pajusti alevikus rekonstrueeriti ühisveevarustuse torustikku Lepasaare ja Linnu tänavatel, kokku 0,83 km. Rekonstrueeriti 20 kinnistute liitumisühendust
ühisveevärgiga, s.h 2 tk ühel Tartu mnt
äärsel kinnistul. Ühiskanalisatsiooni osas
oli peaeesmärk vanade ehitusvigade parandamine Mäetõ-nu ja Linnu tänavate
ühiskanalisatsiooni torustikel, kus re-

Veemajandusprojekti raames teostati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid kokku viies asulas
– Vinni, Pajusti, Roela ja Viru-Jaagupi
alevikus ning Vetiku külas.
Vinni valla veemajandusprojektiga rekonstrueeriti ja rajati kokku 9,12 km
ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooni torustikke, millest ühisveevarustuse
torustikke rajati 6,72 km ja ühiskanalisatsiooni torustikke - 2,40 km. Lisaks sellele rekonstrueeriti kokku 127
liitumist ühisveevärgiga ja 36 liitumist ühiskanalisatsiooniga. Ühisveevärkide rekonstrueeritud liitumispunktidesse paigaldati nõuetekohased maakraanid ning ühiskanalisatsiooni liitumispunktidesse – liitumise- ja kontrollkaevud. Lisaks paigaldati hulk sulgeseadmeid ka veevärkide peatorustike hargnemistele, et
edaspidi saaks vajaduse tekkimisel
remondi- või rekonstrueerimistöid Vetiku reoveepuhasti. Foto: Peep Võrk
üksikutel torustiku lõikudel teostada ilma normaalset veevarustust asulate
konstrueeriti ühiskanalisatsiooni torusülejäänud osades katkestamata.
tikke kokku 0,60 km ja 12 ühiskanalisatRekonstrueeriti kokku kolm reoveesiooniga liitumist. Mäetõnu tänaval soopuhastit. Lepingu raames teostati järgmijustati külmumispiiris paiknev ühiskanased tööd: rajati reoveepuhastite tehnolisatsiooni osa edasiste kinnikülmumiste
hooned koos seadmetega, tarniti tehasevälistamiseks. Linnu tänava ühiskanalivalmidusega kompaktpuhastid koos fossatsioonis tekitasid järjepidevalt ummisfori keemilise ärastuse sõlmedega, paigaltusi Linnu 1, 3, 5 ja 7 korterelamute vanadati ja seadistati elektri- ja automaatikade kogumiskaevude ühendused ühiskaseadmed, seadistati puhastusprotsesside
nalisatsiooniga kõrgemalt kui majade
tehnoloogia, rekonstrueeriti olemasoleväljavoolutorud. Projekti raames likvivad biotiigid ja rajati puhastitele piirdedeeriti Linnu 3, Linnu 5 ja Linnu 7 korteraiad ja teendusplatsid, lammutati olemaselamute vanad kogumiskaevud ja korolevate reoveepuhastite lagunenud ja
terelamute kanalisatsiooni väljundid
mittevajalikud ehitised.
ühendati rekonstrueeritud ühiskanalisatRoelasse rajati koormusele 500 ie (inimsiooniga isevoolselt. Linnu tn 1 korterelaekvivalenti) sobiv reoveepuhasti AS-Ana
mu kinnistu-kanalisatsiooni ja ühiskanaComb 500, Viru-Jaagupisse – koormuselisatsiooniga liitumise ebasobivad kõrle 300 ie arvestatud reoveepuhasti ASgusmärgid ei võimaldanud seda isevoolAna Comb 300 ja Vetikusse koormusele
sena rekonstrueerida, mis tingis vajadu100 ie sobiv reoveepuhasti AS-Ana Comb
se täiendava reoveepumpla paigaldami100.
seks Linnu tn 1 korterelamu reovee häiKõik tehnohooned seadmestati kompreteta juhtimiseks ühiskanalisatsiooni.
ressoritega reovee aeroobseks puhastamiseks, võreseadmetega suuremate tahkisVetiku külas rekonstrueeriti suurem
te eraldamiseks, varustati vooluhulga
osa elamupiirkonna ühisveevarustuse ja
mõõturitega ja dosaatorseadmetega fos–kanalisatsiooni torustikest ning rajati
fori väljasadestamise kemikaalide lisanõuetekohased liitumispunktid kõikidele
miseks.
rekonstrueeritava torustiku osaga liituReoveepuhastite rekonstrueerimisel
nud kinnistutele. Ühisveevarustuse toruspuhastati setetest ka Roela ja Viru-Jaagutikku rekonstrueeriti ja rajati Vetikus 0,40
pi reoveepuhastite suublad.
km ning ühiskanalisatsiooni rekonstrueeVeetöötlusjaamade ja reoveepuhastite
riti 0,39 km. Rekonstrueeriti 8 veeliitumist
ümber rajati uued piirdeaiad. Reoveeja 8 liitumist ühiskanalisatsiooniga.
pumplate, veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite teenindamiseks rajati nende
Viru-Jaagupi alevikus oli torustike rejuurde korralikud juurdepääsuteed koos
konstrueerimisel pearõhk ühisveevarusteenindamise platsidega.
tuse torustiku ja selle olulisemate haruKõik valminud veetöötlusjaamad, reode rekonstrueerimisel ning ühiskanalisatveepuhastite tehnohooned ja reoveesiooni osas reoveepumpla rekonstrueepumplad varustati protsesside elektroorimisel. Uus ühisveevarustuse torustik raniliste kontrolleritega ja modemitega võijati valdavalt aleviku peatänavate – Kesk
malike häiresignaalide edastamiseks veetn, Kooli tee ja Koeravere tee – äärsete ja
ettevõtjatele.
lähedaste kinnistute veega varustamiJoogivee kvaliteedi parandamiseks raseks, vahemikus Koeravere tee 3 kinnisjati Vetikusse uus puurkaev-pumpla ja
tust kuni Kuuse tänavani. ÜhisveevärgiRoelas rekonstrueeriti kaks puurkaevga samaaegselt ja ühises kaevises rekonstpumplat, mis varustati rauafiltritega ning
rueeriti ka ühiskanalisatsiooni lõik Kaaseadistati veetöötlusjaamadeks. Ühtlasi
siku tn 1 liitumisest kuni Kaasiku tn 7 liiteostati kaevude läbipesu ning paigaldatumiseni. Kokku rajati 1,85 km ühisveeti pumplatele uued elektri-, pumba- ja
värgi torustikku ja 0,13 km ühiskanalimõõteseadmed.
satsiooni torustikku. Uuendati 46 liituÜhiskanalisatsiooni rekonstrueerimise
mist ühisveevärgiga ja 5 liitumist ühiskäigus rajati kokku kolm uut reoveekanalisatsiooniga.
pumplat: üks Roelasse, üks Pajustisse ja
üks Vetikusse ning rekonstrueeriti kolm
Roela alevikus rekonstrueeriti ja rajati
olemasolevat reoveepumplat – kaks
ühisveevärgi torustikku 0,37 km ja ühisRoelas ja üks Viru-Jaagupis.
kanalisatsiooni torustikku 1,28 km, sellest survetorustikena 0,33 km. RekonstVinni alevikus rekonstrueeriti üksnes
rueeriti 6 ühisveevärgiga liitumispunkti
aleviku keskosas paiknevaid ühisveevaja 11 liitumist ühiskanalisatsiooniga.
rustuse torustikke ja sellega külgnevate
Viru-Jaagupis ja Vinnis vee-ettevõtjana
kinnistute liitumistorustikke. Tuletõrje
tegutsev OÜ Askoterm on omapoolse
veevarustuseks rajati alevikku kokku 8
panusena joogivee kvaliteedi parandamiuut tuletõrje hüdranti. Veetorustikke ei
seks paigaldanud rauaeraldusfiltrid 2012.
uuendatud vaid aleviku tootmistsoonis
a. Viru-Jaagupi keskuse puurkaevja elamupiirkonna äärealadel – Tamme,
pumplasse ning k.a. juulis Vinni aleviku

Põllu tn veepumplasse. Koos lõppenud
veetorustike rekonstrueerimistega tagavad need meetmed Vinni ja Viru-Jaagupi alevike ühisveevärkide kaudu müüdavas joogivees normikohase raua- ja
mangaanisisalduse.
Veemajandusprojekti elluviimise tulemusel on saavutatud joogivee ja veeteenuste parem kvaliteet valla neljas suuremas alevikus - Vinnis, Pajustis, Roelas ja
Viru-Jaagupis ning Vetiku külas. Vetiku
ühiskanalisatsiooni kaudu kogutava reovee kohapealse puhastamise taastamisega lõppesid ka senised suured kulutused Vetikus ühiskanalisatsiooniga
kogutud reovee vedamisele ja
purgimisele Vinni reoveepuhastisse. Reoveepuhastite projekteerimise eelsetel uuringutel selgus, et
Roela, Vetiku ja Viru-Jaagupi ühiskanalisatsioonides liiguvad kevadisel lumesulamisperioodil suured kogused pinna- ja sademevett.
Selle põhjuseks oli pinnavee kõrge tase lumesulamise ja pikematel vihmaperioodidel, mil pinnasevesi pääseb läbi ebatihedaks
muutunud muhvühenduste kergesti torustikesse. Vähendamaks
liigvee mõjusid reovee puhastamisele, on vald alustanud järgmist
etappi Viru-Jaagupi ÜVK-süsteemide rekonstrueerimisel, eesmärgiga rekonstrueerida aleviku ühiskanalisatsiooni kõige lekkivam osa – peatorustikud Kaasiku tänava ja Koeravere tee vahel ning
Kesk tänava piirkonnas.
Veemajandusprojekti kogumaksumuseks kujunes 2 471 400 eurot, millest
projekteerimis- ja ehitushangete maksumused moodustasid 2 386 500 eurot.
Objekti kaasrahastajaks oli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (EL ÜF) läbi SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA
KIK). SA KIK kaudu saadud toetus projekti elluviimisele moodustab 2 098 600
eurot. Valla omafinantseerimise kohustuseks kujunes 372 800 eurot, mille katteks kasutas vald laenu SA-st KIK 371 000
euro ulatuses. Hangete elluviimiseks vajalike projektijuhtimise ja inseneriteenuste
maksumused moodustasid 3,2% projekti kogukuludest. Suurima maksumusega oli Roela, Viru-Jaagupi ja Vetiku veeja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja puurkaev-pumplate rekonstrueerimise hange, mille projek-teerimis-ehitustööde maksumus oli 1 086 530 eurot.
Vinni ja Pajusti torustike rekonstrueerimisel oli lepingupartneriks konsortsium
AS Merko Infra / AS Merko Ehitus / AS
Merko Ehitus Eesti, milles juhtivpartneriks oli AS Merko Infra ja objektijuhiks
Taavo Talvoja. Geodeetilised uuringud
teostas ja ehitised projekteeris alltöövõtjana GPK Partnerid OÜ. Torustike rekonstrueerimistööde vahetu teostaja oli
AS Amaks.
Viru-Jaagupi, Roela ja Vetiku torustike
ja puurkaevpumplate rekonstrueerimise
ning Roela, Viru-Jaagupi ja Ve-tiku reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitushangetel oli lepingupartneriks konsortsium, kus juhtivpartner oli
AS Viimsi Keevitus ning millersse kuulusid veel AS KMG Inseneriehitus ja AS
Lemminkäinen Eesti. Objektijuhina korraldas töid Veera Petrova (end. Timuska).
Omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri
teenust osutas konsortsium P.P. Ehitus
OÜ, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ ja OÜ Vetepere, milles juhtivpartneriks oli P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Projektijuhina valmistas Veemajandusprojekti riigihanked ette
ning korraldas projekti aruandlust ja rahastamistoiminguid AS Infragate Eesti.
Pärast veemajandusprojekti lõpparuande kinnitamist SA KIK poolt võib lugeda Vinni valla veemajandusprojekti lõpetatuks.
Projekti üldinfo asub SA KIK kodulehel, aadressil: http://www.kik.ee/et/vinnivalla-veemajandusprojekt.
Peep Võrk,
ehitusnõunik

Ujuvsaarte eemaldamine. Gustav Saare foto
Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetab keskkonnaprojektide elluviimist keskkonnaprogrammi kaudu.
Mullu ja käesoleval aastal on
KIKi kaasabil rahastamist leidnud mitu
Vinni vallast esitatud keskkonnaalast projekti nagu: 1) Vetiku järvede tervendamine, 2) aspiratsioonisüsteemi paigaldamine Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tööõpetusklassi, 3) alustasime töödega Tudus
Tuleviku tn puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks, 4) projekteerimine käib
Viru-Jaagupi kanalisatsioonitrasside
uuendustöödeks.
Vetiku Suurjärv ja Väikejärv on
avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas. Vetiku allikad on kaitse all kui veesäilitusobjekt. Järved olid kohati kinnikasvanud ja taimi täis. Veekogude põhjas oleval orgaanilisel lasundil vohasid vetikad
ning kaldad olid risustunud murdunud
puudest. Vetiku järvede korrastamine on
lülitatud Pandivere põhjavee alamvesikonna meetmeplaani.
Tervendamistööde eesmärk oli
järvede ökoseisundi ja esteetilise ilme parandamine, elupaikade säilitamine ja mitmekesisuse tekitamine.
Tervendamisvõtetest kasutati
manipuleerimist suurtaimedega e niideti mõlemat järve kahel aastal, raiuti
kaldaalat võsa ja vettelangenud puud.
Tööde tulemina on kaldad korrastatud ja
järvede veepeegel taimevabam. Tõusnud
on järvede rekreatiivne väärtus ja paranenud maastikuline ilme.
Kahe aasta jooksul tehtud tööde maksumus oli 48 644 eurot, millest vald tasus
5000 eurot e ca 10%. Töid teostas OÜ
Preisor, omanikujärelevalveteenust osu-

tas FIE Uno Inno, eksperdina oli kaasatud Jüri Tenson.
Keskkonnakorralduse programmist rahastab KIK aspiratsioonisüsteemi paigaldamist Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tööõpetusklassi. Tehtava töö
eesmärgiks on tolmusaaste vältimiseks
statsionaarse tolmukogumisseadme
paigaldaminega likvideerida oht õpilaste ja õpetaja tervisele. Puidutööpingid
ühendatakse koristusväljavõtetega ning
aspiratsioonisüsteem puhastab õhu ka
peentolmust. Riigihankeline maksumus
on ligi 21,5 tuhat eurot, millest valla osa
10 %. Hanke võitis ja töid teostab OÜ
Centest.
Tudu aleviku veekvaliteedi parendamistööde projektiga rekonstrueerime Tuleviku tn puurkaevpumpla, paigaldame veetöötlusseadmed, et tagada kvaliteedinõuetele vastav joogivesi aleviku
ühisveevärgis. Kooli puurkaevpumpla
arvatakse reservi ning ühisveevärgiga liitunud elanikud saavad vee uuenduskuuri läbinud puurkaevpumplast.
Nagu hea tava ette näeb, avaldame kiitust Keskkonnainvesteeringute
Keskusele, kes on enamasti meiepoolsetele tegevustele keskkonna vallas rahalist
tuge pakkunud ja seeläbi on saanud võimalikuks mitmed keskkonda säästvad
või parendavad lahendused.
Gustav Saar,
valla arendusnõunik

Vana-Vinni küla sai infotahvli

Kalju Vaga Vana-Vinni infotahvliga. Hilje Pakkaneni foto
25. oktoobril avas MTÜ Pajusti Vaba
Aja Keskus koostöös muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa osakonnaga
Vana-Vinni külas Vana-Vinni küla ajalugu tutvustava infotahvli.
Infotahvel koosneb kaardist, kuhu
on kantud muinasalad, lohukivid, Vinni
mäed, karstid, teed-asulad jmt teave.
Tahvlil olevatest selgitavatest tekstidest
saab huviline muuhulgas teada, et küla
on sajandite jooksul kandnud erinevat
kirjapilti: Vitni, Fynne, Vinne, Finn, Vyn,
Winni, Vinni ja Vana-Vinni.
Algse nimega Vitni asulat on esmamainitud Taani hindamisraamatus 1241. aastal. Muinasajal kuulus Vitni Lemmu kihelkonda, hilisemal ajal Viru-Jaagupi kihelkonda. Arvatavalt elas 1241.aastal
külas 140-150 inimest (praegu Vana-Vinni külas veidi üle saja inimese).
Üheks vanemaks märgiks piirkonnas

võib lugeda Rakvere-Koeravere vallseljandikul kruusa kaevandmisest allesjäänud Vinni mägesid, mis tekkisid mandrijää taganemisel kümme tuhat aastat
tagasi. Vinni mäed olid möödunud sajandi esimesel poolel (Eesti Vabariigi algusaastatel) külarahva suvine pidude
korraldamise koht, kus peeti jaanipäeva,
esitati näidendeid ja mängis puhkpilliorkester. Viimane suurem pidu toimus
seal 1951. aastal. Infotahvlil võib näha
fotot viimasest peopiletist, samuti küla
ümbruses olevatelt põldudelt leitud
pronksist ehteid ja muud huvitavat.
Infotahvel asub külakivi kõrval.
2011.aastal möödus Vana-Vinni küla kirjalikust esmamainimisest 770 aastat. Sel
puhul avasid külaelanikud 1.oktoobril
Kalju Vaga eestvedamisel graniidist põllukivi tahvliga “Vana-Vinni 770”.
Hilje Pakkanen
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Vinni Pajusti gümnaasiumi matkaringil
täitus kümnes aastaring
„Stardime laupäeval kell 9 Vinni võimla
eest“, saavad loodushuvilised metsas
kondajad üsna sageli taolise sisuga sõnumeid Maiu Vahkalilt, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi matemaatikaõpetajalt. Enamasti on sõnumisaajad nõus tulema, olgu ilm
väljas milline tahes või tulgu teadasaamine kasvõi viimasel minutil. Kui inimene tahab minna, küll siis selle aja endale
vabaks teeb. Kümne aastaga on pealt 60
matkaga Virumaa risti ja põigiti läbi käidud. Rahvast, kes matkamisest osa saanud, on raske kokku lugedagi - neid on
olnud sedavõrd palju. „Algusaastal oli
lapsi koos vanematega rohkem, nüüd on
juurde tulnud kooli vilistlasi ja täiskasvanuid väljastpoolt kooli,“ meenutab
Maiu Vahkal. „Kui Vinni kooli õpetajaks
tulin, küsiti minult, mida sa veel teed. Ma
siis rääkisin oma matkahuvist. Siis tuligi
jutuks, et kas ma teistelegi neid matku
korraldada ei tahaks. Ja nii see läks.“ Kõige esimene matk tehti 2003. aastal Kõrvemaale, Aegviitu. See oli ainus kord, kus
käidi mööda väga käidavat ja rahvarohket rada, nüüd otsitakse vähemkäidavaid
teid. Tänaseks on Maiule matkajuhiks lisandunud ka Evi Aluoja, tuntud Virumaa
giid, kes Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
inglise keelt õpetab.
Matkad toimuvad aastaringi. Ainult
väga suurte külmadega ja siis, kui metsarajad väga paksu lumega praktiliselt
väga raskesti läbitavad, on mõni matk ära
jäänud. Maiu Vahkali sõnul on matkad
enamasti ühepäevased, üks kord käidi ka
kahepäevasel matkal Pedassaare saarel.
„Meil on ka supipotid kaasas olnud. 25.
matkal oli huvilisi nii palju, et pidime suure bussiga metsa minema,“ meenuvad

Matkajad on jõudnud Viitna järve äärde.
talle eredamad seigad. Kui mingisse kohta minnes mõni kultuurilooline koht ette
jääb, siis vaadatakse ka see üle. Mõni kord
on kaasa võetud teekonda tutvustama
giid või matkajuht, näiteks Kolga mõisas
käigul ja matkal jääl koos loodusmehe
Peeter Hussariga. Sel sügisel käidi Sirtsi
soos koos metsameestega. Tavaliselt räägivad need, kes midagi ühe või teise taime muul matkal ette juhtuva asja kohta
teavad, seda ka teistele. Sel kevadel matkati Sinimägedest Sillamäeni, tagasi tulles otsiti üles kõik teele jäävad joad. Ei
teadnudki, et neid jugasid nii palju on.
Bussiga on hea metsas matkamas käia.
Buss laseb rahva matka alguspunktis
maha ja võtab kilomeetreid eemal matkalõpp-punktis taas peale. “Autoga käies
seda luksust endale lubada ei saa, kui just
autojuhti kaasa ei võta,“ räägib Maiu bussiga matkamas käimise eelistest.

Novembri algul käis matkaseltskond
Viitna matkaradadel. Viitna järve ääres
on paljud käinud, kuid julgen arvata, et
sealsed matkarajad on ette võtnud vähesed. Mis viga novembris männimetsas
matkata: jalgealune kuiv, sääse- ja puugivaba, naudi sügavat rahu ja värsket
õhku!
Maiu Vahkal julgustab staazikate matkajate kõrval teisigi matkama tulema.
Enne, kui Pariisis ära käia, tuleb ära käia
Nuustakul! Kel nüüd huvi asja vastu tekkis, tasuks aegajalt külastada VinniPajusti gümnaasiumi kodulehte või võtta ühendust kooliga (vpg@vpg.edu.ee, tel
327 8081). Sest matkaring jätkab ka pärast ümmargust sünnipäeva. Järgmine
kord on väljasõit 7. detsembril Aseri ja
Kalvi kanti. Ja tasub tulla ka neil, kel kord
mõnes paigas juba käidud - loodusel on
igaks päevaks oma võlud varuks.
Hilje Pakkanen,
tänulik matkaline

Vinni-Pajusti raamatukogu kratid
kogusid vanemate koolimälestusi
Kui Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
kutsus Kultuuripärandi Aasta Kratimängus osalema 4.-9. klassi õpilasi, siis
otsustas Vinni-Pajusti raamatukogu
mängus kaasa teha. Kratimängus osalejad korjasid lugusid, fotosid ja põnevaid esemeid oma erinevate põlvkondade tegemistest. Kuna septembris algas kool, palus Vinni-Pajusti raamatukogu oma kandi lastel koguda vanemate mälestusi kooliajast.
Lõpuks meisterdati koos Ülemkratt
taskute ja paunadega ning viidi koos
kogutud varadega uhkustamiseks Lääne-Virumaa Keskraamatukokku.
Krati koolivarustus sai uhke: koolipoisi müts, lükatid, joonlauad, pinal,
arvelaud (eriti palju põnevust pakkuv
arvutamisvahend), pliiatsid, sulepead,
kommunistliku sisuga kirjand ja suvepäevade lõputunnistus. Vaba aja veetmiseks olid kratil kaasas vinüülplaadid
ja „õite punase“ sisuga ajaleht Säde
(1956) ning rariteetne ajakiri Laste Maailm kolmekümnendatest.
Kratt istus koos varandusega Rakvere raamatukogus näitusel kuni 20. novembrini. Seltsiks veel kümme kratti
360 lapse kogutud varadega üle maakonna. Pärast tuleb ta koju ja kogutud
mälestused anname üle Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi koolimuuseumisse.
Skaneeritud materjalid lähevad säilitamisele ka Eesti Kirjandusmuuseumi.
Nii oli Folkloristika osakonna juhataja
Mare Kõiva soov.
Tublidele varakogujatele ning kratimeistritele jagati Rakveres 21. oktoobril hulganisti auhindu. Ja nagu ikka,
parim asi on elus asi, ehk siis ühe peaauhinnana on raamatukokku oodata
muinasjutuvestjat Piret Pääri.
Suur tänu täisealistele abilistele: koolimajast Rein Leichterile, Vaike Kingsepale, Mare Veddelile jt õpetajatele,
külarahvast kratid: Naima-Erika Soosalule, Milve Männikule, Eve Kukorile,
Toomas Väinastele jt. Omalaadne lähenemine rahvauskumustes tuntud kratti
kui varavedajat kasutades liitis endaga 58 kratilast, kes oma vanemate koolimälestusi üles kirjutasid.
Katkendeid koolikrattide kogutust.
Kirjapilt muutmata. Kas tuleb tuttav?

Robootika koolitusest
Vinni mail

MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
eesmärgiks on läbi liikumisharrastusliku tegevuse kaaskodanike vaba aja
mõtestatud tegevustega sisustamine.
Uue suunana edendame huvitegevust.
Toetust oma tegevustele leiame
Leader meetmest, mis on Euroliidu
poolt antav rahaline abi oma liikmesriikide maaelu arendamiseks. Vinni
vald kuulub MTÜ Partnerid tegevusgruppi ja sinna me oma taotluse
robootika koolituse korraldamiseks
ka esitasime. PRIAst saabunud toetusraha eraldamise teate ajendil viisime läbi 12 tunnise koolituse koos
töötoaga. Paarkümmend huvilist üle
valla kogunes kolmel korral MTÜ
Robootika toel läbiviidavale koolitusele, et lisaks käelisele tegevusele ka

oma halle ajurakke liigutada. Erilist
heameelt teeb tõik, et üritust maskuliinseks kujunemast takistas kolme
neiu osalemine. Julgemalt tüdrukud!
See huvitegevus sobib ka teile.
Projekti toel soetame paar
robootika komplekti, et tegutsedes
üheskoos MTÜ Vinni Punni eestvedaja Mart Pitsneri ja Vinni vallaga, käivitada robootika huviringi töö. Seda
enam, et on olemas tugi Tartust.
Algselt sai mainitud, et MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed tegevussuund on sportlik. Robootika suunab
ajugümnastikaga tegelema - nii et
sport seegi.
Ikka ettevaatavalt ja mõtestatult!
Gustav Saar,
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
juhatuse liige

Meeleolukas nädal VPG-s

Minu esimene koolipäev oli 1960. aasta 1 septembril. Kodus, enne kooliteele asumist, on meelde jäänud isa sõnad,
et koolis käia ja õppida võid terve elu,
aga täna on päris esimene koolipäev.
Kratt Anthony Kuuse, koolilaps vanaema
Virve Kuuse.
Koolimaja oli meil mõnus vana 1936.
aasta maja. Laiad trepid olid käsipuude kõrvalt nii hästi libedaks kulunud,
et neil sai püsti seistes liugu lasta,
mõnesammuste mademevahedega
ülevalt neljandalt alla välja. Seda mõnusat libistamist näen teinekord siiani
unes. Kratt Simon Mann, koolilaps ema
Kati Metsaots.
Igal hommikul vaatas korrapidaja,
kas igal õpilasel on kamm ja taskurätikud olemas. Ta pidi olema ka veendunud, et laste sokid, käed ning kõrvad
olid puhtad. Kui kellegi polnud need
nõuded täidetud, kirjutati märkus nii
klassi- kui ka õpetaja päevikusse. Kratt
Mati Kesma, koolilaps ema Ille Kesma.
Vahetunnis ei tohtinud õppimise korrata, vaid tuli saalis ringi jalutada muidugi õpetaja valve all ning õpikud ei

võinud käeski olla. Kratt Liis Tammekand, koolilaps vanaema Tiiu Sisask.
Vanemad käisid pinda, küsisid ja pärisid kooli kohta. Eriti huvitasid neid
hinded. Õpetajad külastasid kodusid
küll, aga mõndade juurde ta lihtsalt ei
jõudnud. Kaks korda käis õpetaja minu
juures. Esimene kord kuuendas või
seitsmendas kui tuli astuda pioneeriks
ja kui ma poleks astunud oleks klass
lõpetamata ning teisel korral ähvardati sama asjaga kui ei astu kommunistlikuks nooreks. Kratt Lii Ratt, koolilaps
tema vanaema.
Mu isa rääkis ka, et ta oli puudumiste
ja hilinemiste poolest esimese kolme
seas. Ta elas koolile kõige lähedamal.
Isa suhtles omaealistega, aga parim
sõber oli kaks aasta nooremas klassis.
Väljaspool kooli koolikaaslastega eriti
ei suheldudki, sest sellel ajal ei olnud
veel internetti. Praegu suhtleb isa nendega Facebookis. Oleks huvitav kõrvalt
jälgida, missugune oleks minu isa tänapäeva koolis käies. Kratt Enola Sander, koolilaps isa Kristjan Sander.
Maie Männiste

Pärast põhikooli lõppu on iga õpilane valiku ees: kas minna edasi gümnaasiumisse või omandada kutseharidus. Olgu see valik milline tahes,
rebaste ristimise traditsioonidest ei
pääse keegi. Nii ka meie, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 10. klassi noored.
Me ootasime ristimise nädalat väga. Kõik tundus nii uus ja huvitav. Olime varem seda üritust pealt
näinud, kuid mitte ise veel kogenud.
Oma esimest päeva alustasime hommikuvõimlemisega, mis toimus väljas. Kohal pidime olema palju varem
kui tavaliselt – 7.30. Pärast värskendavat hommikuvõimlemist jagati kõikidele uued koolikotid, mida pidime
kaasas kandma terve nädala. Need
polnud üldsegi tavalised. Valikud
olid erinevad: puust kastid ja kartulikorvid. Hommiku lõpetuseks pidime
oma sõbra selga võtma ning jooksma
ümber koolimaja. Nalja kui palju!
Järgmisel päeval saime vahetunni ajal
koos toredaid mänge mängida. Me
jäime väga rahule. Ning oligi käes
meie kõige oodatum – rebaste ristimise päev. Hommikul kooli jõudes jagati
meile naljakad riided, mida pidime
sel päeval kandma. Tublid üheteistkümnendikud korraldasid väga pal-

ju lõbusaid mänge. Me laulsime
karaoket, poisid puhusid õhupalle
katki, saime kosutada tervist, süües
palju küüslauku ja sibulat, ning mis
kõige tähtsam – andsime rebase vande ning kinnitasime selle pitseriga,
tehes punaseks värvitud ninaga tähtsale vandedokumendile jälje. Kõige
meeldejäävamaks mänguks oli jalge
vahelt heeringa viskamine enda taga
asuvale õpilasele. Paratamatult puutusime kõik kalaga kokku ning tundus, et lõhnasime veel paar päeva kui
kalad.
Meedias on olnud üsna palju juttu tänapäeva rebaste ristimise tavade ja traditsioonide muutmisest. Ja
seda paraku mitte just heas valguses.
Tehakse palju ebasobivat ning alandavat. Kuid meie nädal möödus hoopis teisiti. Kedagi ei tehtud maha ega
alandatud. Vastupidi, kõik oli korraldatud väga hea huumori ja taktitundega. Täname 11. klassi meeldejääva
päeva eest. Omalt poolt püüame olla
tublid gümnasistid – hea õppeedukus
on meie koolis ikka populaarne olnud.
Lisett Liblekas
vastne gümnasist

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tublimatest
tublimad
2. klass: Viktoria Anton, Ronald Dreifeldt, Lisanna Tõnne, Andris
Vahula, Vahur Variste, Cristo Virunurm, Henri Matias Eliste, Kairit Ilves, Carmen Krihvel, Annabel Lepik.
3.klass: Paula Linde, Lysandra Reidla.
4.klass: Meribell Susi, Grethe Reedi, Anastasia Ðimuk, Mirttel Tovstsik.
5.klass: Kati Kivisaar, Georg Daniel Vahtramäe, Helerin Lokutðievski
7.klass: Reimo Arba.
8.klass: Kaivi Põldma.
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Talvekülmad on tulekul
Eestis on palju selliseid inimesi, kes ei
hooli oma kodu küttekolde ja korstna
puhastamisest ning seavad sellega
ohtu nii enda kui teised. Levinud on
suhtumine, et minuga ei juhtu kunagi
mitte midagi. On inimesi, keda korstnate pühkimine absoluutselt ei huvita, eriti veel kortermajas. On muidugi
maju, kus lastakse korsten pühkida,
aga on ka maju, kus inimene ei lase
korstnapühkijat korterisse ja ütleb, et
teda see ei huvita, tema pühib ise.
Kahjuks on inimesed on ikka täpselt
samasugused, nagu nad enne on olnud
- kui kontroll järel ei käi, siis tuleohutus neid üldiselt eriti ei huvita. Koonerdamine ei tähenda kokkuhoidu. Statistika järgi saab 13 protsenti elumajade
tulekahjudest aga alguse just tahmapõlengust korstnas või rikkest kütteseadmes.
Vananevad korstnad
On levinud tõde, et kui katus on lagunenud, pole ka majal endal pikka elu.
Sama kriitilise pilguga tuleks hinnata
ka korstna seisukorda. Eriti „õrnad“ on
kliimakahjustustele külmal pööningul
olevad korstna osad ning katusepealsed korstnapitsid.
Korstna eluiga vähendab ka selle ebaregulaarne puhastamine, mille tagajärjel tekib tahmapõleng.
Ärge pange korstnat ise põlema!
Täpsemalt öeldes süttib korstnas pigitahm. Inimesed hakkavad põletama
lõõris paberit, et tõmmet tekitada ja nii
ta läheb - esmalt süttib pigi ja siis maja.
Ühel hetkel pigitahm koldes või lõõris
süttib. Võib minna õnneks, lõõr põleb
puhtaks ja mitte midagi ei juhtu, kuid
võib minna vastupidi. Lõõris süttinud
pigi põleb mürinal ja paisub mitmeid,
mitmeid kordi, lõõr võib kinni põleda
ja ummistuda või siis korstna laiali lükata. Pigi põleb rohkem kui 1000 °C
juures, mis tekitab telliskorstnas ohtlikke pragusid.
Kui tahm on siiski süttinud, tuleb koheselt sulgeda õhu juurdevool, korstnasiiber, korstna otsas olev lõõr ning
korsten kas märgade tekkidega või süsihappekustutiga jahutada. Mitte mingil juhul ei tohi lõõri kustutamiseks
kasutada vett - ühest liitrist veest saab
ühe kuupmeetri veeauru!
Kõige ohtlikum koht lõõril on puitlaest läbiminek.
Ahju kütmisel tuleb veenduda,
et küttekeha on korras!
Enne kütteperioodi algust on vajalik
kogu küttesüsteem kriitilise pilguga
üle vaadata - ega kuskilt suitsu sisse ei
aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides,
ahjudes ega korstendes ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid
on kindlalt kinni jms.
Kui tihti tuleb lasta korstnat
puhastada?
Aastaringse puiduga kütmise korral
tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord
aastas. Ahju peaks kütma kvaliteetse
halupuuga. Eriti tugeva tahmumise
korral, kui küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini hooldada. Pigitahma
lõõri seintel tekitab kütmine valel reþiimil ehk vinnutamine või pikk põlemine.
Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises peab üks kord
viie aasta jooksul küttesüsteemi kontrollima ja puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes annab selle kohta ka vastava akti.
Telli korstnapühkija varakult!
Tihtipeale kutsutakse korstnapühkija
alles siis, kui viimane häda käes. Korstna pühkimine tuleks ette võtta juba kevadel, pärast kütteperioodi lõppu, siis
on ka järjekorrad lühemad, alates septembrist, võib korstnapühkijat lausa
mitu kuud oodata.
Peale süsteemi puhastamise kontrollib korstnapühkija ka selle tehnilist seisukorda ja ohutust ning kui selgub, et
küttesüsteem vajab parandamist, siis
on piisavalt aega, et enne sügisese kütteperioodi algust saaks vajalik remont
tehtud. Korstnapühkijalt saab akti, mil-

lele mõlemad pooled alla kirjutavad.
Aktil on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number.
Kutsetunnistuse kehtivust saab enne
töö tellmist kontrollida aadressil http:/
/kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused. Igal aastal toimub paarsada tulekaju suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.
Informatsiooni korstnapühkija tellimiseks küsi päästeala infotelefonilt
1524. Korstnapühkijate kontaktid leiab
ka www.korsten.ee
Külma talve tulesurmade peamine
põhjus on ülekütmine
Kui kütate, siis sellega ei tasu liialdada. Ärge hakake ahju üle kütma, jälgige mõõdukat küttereziimi. Kes kütab
elektriga, vaadaku, et elektrisüsteemi
liigselt üle ei koorma, sest ka siis võib
tekkida tulekahju.
Ilmad on läinud külmemaks, inimesed tulevad koju ja tahavad saada kohe
sooja, visatakse ahju alla suurem kogus küttematerjali ja pannakse tuli otsa.
Kuid just sellega tekibki see ohtlik olukord, kus kütteseadme ja korstna ühenduskohad ei ole nii suure temperatuuri jaoks mõeldud. Kütta tuleks tihedamalt, panna ahju vähem küttematerjali ning lasta vahepeal küttekehal ka jahtuda.
Päästeteenistus juhib tähelepanu, et
koldest välja võetud tuhk peab enne
minema viskamist korralikult maha
jahtuma. Selleks tuleb mittepõlev
anum tuhaga panna eemale süttivatest
materjalidest ning oodata jahtumist
orienteeruvalt ööpäev. Kilekotti, plastmassämbrisse või mõnda teise süttivasse anumasse tuha panek on tuleohutusnõuete eiramine ning selle eest saavad päästekeskuse inspektorid rikkujat karistada rahalise trahviga. Jahtumata tuhast on talvel alguse saanud
mitu tulekahju.
Hoolega tuleb jälgida, et siibrit liiga
vara ei suletaks. Salakaval vingugaas
teeb meeled uimaseks ja nii ei saada

õigel ajal aru, et majas on juba suur tuli
lahti ning õnnetu lõpp lähenemas.
Kuhu ja kuidas suitsuandur paigaldada?
Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja
annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.
Paigalda suitsuandur magamistoa
ees asuva toa, koridori või esiku lakke.
Seal avastab ta kõigist eluruumi osadest alguse saanud tulekahju ja hoiatab magajaid. Sahtlis, riiulis või seinal
ei ole suitsuanduri õige koht - seal ei
anna see õigel ajal tulekahjust märku.
Lisakaitseks paigaldage andur ka
magamistuppa ja ülejäänud tubadesse.
Köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis kui
tulekahju pole. Sinna pole mõtet andureid paigaldada.
Avatud köögiga ruumis paigaldage
andur elutoapoolsesse ossa.
Mitmekordses majas paigaldage lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur igale korrusele.
Vähemalt kord nädalas kontrollida
testnupule vajutades andurit. Kui nupuvajutusele piiksu ei järgne, vahetada kohe patarei. Patarei tühjenemisest
annab andur märku üksikute piiksudega. Eakatele on suitsuanduri testimisel hea abiline harjavars või jalutuskepp. Päästeameti andmeil toimub
enamik hukkunutega tulekahjudest
öisel ajal kui inimesed magavad. Tulekahju areneb eluohtlikuks viie minutiga ja seetõttu on väga oluline põleng
kiiresti avastada.
Pakasega jälgige oma elamu kütte- ja
veesüsteeme!
Enne talvetulekut on vaja kindlasti
kontrollida, kas küttesüsteem funktsioneerib tõrgeteta ja veetorud on piisavalt soojas, vältimaks nende jäätumist.
Torustiku külmumisohu vältimiseks
tuleb mässida torud lisaisolatsiooniga.
Juba jäätunud torude ülessoojendamisel tuleks ettevaatlikult kasutada soojakaableid või soojapuhurit. Mitte mingil juhul ei tohi torude soojendamisel
kasutada lahtist tuld.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Ohtlikest kaevudest tuleb
kindlasti teatada
Talv on tulekul ning kui suvel, mingilgi märäal nähtavad olnud, katmata või
katkiste luukidega kaevud polnud nii
ohtlikud kui siis, mil nad lumekattega
kaetud saavad. Ohtlikest kaevudest
ning muudest sarnastest rajatistest tuleb teada anda päästeala infotelefonile 1524 või vallavalitsusse telefonil
3258650. Esmase ohu kõrvaldamiseks
võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega
märgistada või piirata. Infotelefonile
helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta, rajatise tüüpi (nt
kaaneta või katkise luugiga kaev, maaalune mahuti, sissekukkunud kelder
vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontakt-

andmeid juhuks, kui hilisemalt tekib
raskusi rajatise üles leidmisega.
Päästeala infotelefonile laekunud info ohtlike rajatiste kohta edastatakse kohalikule omavalitsusele, tehnilise järelevalve ametile ja põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku
ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija jälgib ka selle täitmist ning rakendab omalt poolt meetmeid ohu võimalikult kiireks likvideerimiseks.
Lugupeetud maaomanikud,
palun jälgige, et Teie kinnistul kaasinimesi ohustavaid rajatisi ei oleks ja vajadusel
ohu allikas, veel enne talve tulekut, likvideerida.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Teepervede puhastamine
Jätkuvalt on suur probleem valla üldkasutatavate teede korrashoiul vajadus
teeäärte võsast ja puudest puhastamine. Puud, võsa ja ülekasvanud hekid
rikuvad teid, ei lase neil kuivada, piiravad nähtavust ning takistavad teehoiutöid. Samuti vajavad hooldamist
teeäärsed kraavid, mis on kinni kasvanud ega võimalda vee äravoolu.
Kuna enamik teid on katastriüksustesse mõõdetud või piirnevad
maad vahetult teega, siis on ka teedeäärsed puud maaomanike omand. Vallavalitsus küll hooldab üldkasutatavaid teid, kuid teeäärtest pealekasvav
võsa tuleb maaomanikul endal kõrvaldada.
Teeäärte võsast ja puudest
puhastamise kohustus tuleneb teeseadusest § 37 lg 1 punkt 3, mis on iga

maaomaniku kohus.
Palume maaomanikel oma
kinnistu piires teeääred ning kraavid
puhastada tee servast 3 meetri ulatuses. Loodame omanike mõistavale suhtumisele, et nimetatud tööd teostataks
lähemal ajal, kuna vastasel juhul ei ole
vallavalitsusel võimalik teedel lumetõrjet ning tulevikus ka teehooletöid
korraldada.
Algamas on intensiivne metsa väljavedu, mistõttu palub vallavalitsus kõigi elanike abi, et välja selgitada võimalikke valla teede lõhkujad.
Kõik raskeveokid, mis kasutavad valla üldkasutatavaid teid, peavad saama
vallavalitsuselt vastavasisulise loa.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Palun abi!
Teadaolevatel andmetel küüditati 25.
märtsil 1949 endisest Küti vallast Siberisse 65 valla elanikku, nende seas 17
XIX. sajandi lõpukümnenditel sündinud ehk 60-70 aasta vanust inimest, 28
naist, 19 alla 15 aasta vanust last ning
vaid 8 elujõulist meest. Lumisel märtsikuu hommikul 1949 viidi teiste seas
sunniviisiliselt kodudest ära: Marta
Aeljärv s. 1919, Hans Hübner s. 1876
(surn. asumisel 06.05.49), Julius
Hübner s. 1912 (surn. asumisel 1949),
Eduard Hübner (Hansu poeg, surn.
asumisel), Ülo Hübner s. 1934,
Amanda Inno s. 1903, Indrek Kaasik s.
1940, Magda Kaasik s. 1913, Maret
Kaasik s. 1937, Liine Kask s. 1878,
Teodor Kask s. 1911, Marie Kello s. 1889
(surn. asumisel 14.02.53), Friedrich
Klein s. 1905, Marta Klein s. 1907, Uno
Klein s. 1930, Anete Koplik s. 1903,
Marie Koplik s. 1874, Margarita Kreis
s. 1932, Elvi Kriisa s. 1937, Heldur Kriisa s. 1932, Kunnar Kriisa s. 1934, Marta Kriisa s. 1913, Adele Lang s. 1903,
Milvi Lang s. 1934, Heinrich Laur s.
1899, Emma Lehtla s. 1923, Evi Lehtla
s. 1949, Jaan Lehtla s. 1881 (surn. asumisel 25.04.50), Julia Lehtla s. 1877
(surn. asumisel 21.08.58), Magda Liivamaa s. 1895, Voldemar Liivamaa s.
1899 (surn. Asumisel 05.06.55), Gustav
Metsa s. 1875 (surn. asumisel 01.06.53),
Miina Metsa s. 1885 (surn. asumisel
20.03.50), Lidia Metsik s. 1921, Meeta
Metsik s. 1929, Erich Mägi s. 1932, Maria Mägi s. 1873, Meeta Mägi s. 1906,
Ilmar Mägi s. 1938, Aili Männik s. 1937,
Eliise Männik s. 1914 , Karl Männik s.
1898 (surn. Asumisel 08.03.53), Taivo
Männik s. 1940, Mart Naber s. 1945,

Reet Naber s. 1941, Silla Naber s. 1916,
Ants Seinpere s. 1944, Maiki Seinpere
s. 1943, Helmi Sepp s. Marie Sepp s.
1885 (surn. asumisel 10.10.56), Reeni
Sepp s. 1932, Joosep Treumann s. 1929,
Anne Vilu s. 1936, August Vilu s. 1896,
(surn. Asumisel 1950), Magda Vilu s.
1906, Selma Vilu 1942, Vaike Vilu s.
1938, Johannes Vilu s. 1895, Meeta Vilu
s. 1899, Ilme Vilu s. 1937.
25. märtsil 2014 möödub 65
aastat suurküüditamisest 1949. Suurem enamus tollal Siberisse viidud Küti
valla elanikest on leidnud rahu kas
võõras-, heal juhul kodumaa mullas.
Lahkunud on paljud Siberisse viidud
lapsed, allesjäänud on jõudnud finiðisirgele. On tekkinud soov Küti vallast
1949. aastal küüditatud inimeste mälestuse jäädvustamiseks nende kodukirikus Viru-Jaagupis. Et kõik oleks
korrektne palun teie abi, head lugejad.
Kui teile on teada nimekirjast puuduvate, 1949. aastal küüditaud Küti valla
elanike nimed, sünniaasta ja Siberis
oldud aeg, palun andke allakirjutanule teada. Võimalik, et siinesitatud nimekirjas esineb vigu, palun andke ka
sellest teada. Ootan teie tähelepanekuid ja täiendusi e-posti aadressil
kuno.raude@gmail.com, või telefonidel 658 5983, 5669 3048.
Allikad:
„Lääne-Virumaa elanikkonna kaotused okupatsiooniaastatel“. Memento
Rakvere Ühing 1996.
„Küüditatud 1949* Lääne-Virumaa“.
Eesti Õigusvastaselt Represseeritute
Liidu Memento Rakvere Ühing 1999.
„Küüditamine Eestist Venemaale.
Märtsiküüditamine 1949“. 1. ja 2. osa.
Memento Eesti Represseeritute Registri
Büroo 1999 ja 2003.
Kuno Raude

Vinni avatud noortekeskus
avardas noorte sportimisvõimalusi
Vinni avatud noortekeskuse spordiinventar täienes sügisel lauatennise
ja turnimiseks mõeldud varbsseina
võimlemisredeli komplektiga. Mõlemad spordivahendid on noorte poolt
hästi vastu võetud.
Vinni päevakeskuse noortetoa noorsootöötaja Eve Kukori sõnul
osales Vinni noortekeskus edukalt avatud noortekeskuse konkursil projektiga “Sport noorte südamesse”. Lauatennis on pärast lauatenniselaua ülespanekut muutunud noorte seas populaarseks sportlikuks tegevuseks. Läinud
koolivaheajal toimus noortele
lauatenniseturniir.„Vahva on vaadata,
kuidas vanemad noored mängivad
koos pisemate ja algajatega ning neid
lauatennist mängima õpetavad. Selline loomulik suhtlemine täidab kõige

otsesemalt projekti eesmärki - kasvatada noortes sõbralikkust, abivalmidust ja parandada seeläbi noorte omavahelist suhtlemist.“
Päevakeskus kutsub noorte
kõrval lauatennist mängima ka vanemaid inimesi. Nende jaoks on päevakeskuses varutud eraldi aeg - esmaspäeva õhtuti kella viiest kuni kella kaheksani.
Eve Kukori sõnul on laste ja
noorte poolt hästi vastu võetud ka
varbssein koos võimlemisredeliga.
Vinni noortekeskuses saavad
noored mängida ligemale kümmet erinevat mängu.
Vinni noortekeskus on avatud tööpäeviti kella 14-18-ni. Päevakeskuse telefon 32 57 300 või
paevakeskus@vinnivald.ee.
Hilje Pakkanen
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Eakate tänupeol tänati tublisid
taidlejaid

Riho Mäe on
Aasta koolitaja!
Täiskasvanud Õppija Nädalal Tartu
Ülikooli ajaloomuuseumis tunnustati
haridus- ja teadusministri tänukirjaga
aasta õppijaid, koolitajaid, koolitussõbralikke organisatsioone ning omavalitsusi. Eesti Aasta koolitaja 2013 tiitli
pälvis Rakvere Ametikooli sepa- ja
puidutöö õpetaja Riho Mäe, kes on
aastaid olnud Tudu Põhikoooli õpetaja ja direktor. Lääne-Virumaa Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli pälvis Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool.
„Teadmine, et suudan midagi anda on meeldiv. Küllap on see üks
põhjuseid, miks sel aastal algas mul 31.
tööaasta õpetajana,“ nendib aasta koolitaja, Rakvere Ametikooli sepa- ja puidutöö õpetaja Riho Mäe Eesti Täiskasvanute Koolitajate Aassiotsiatsiooni
Andras kodulehe vahendusel. „Töö
koolis on kogu mu elu. Kui noore mehena tee nii pööras, et sellesse ametisse sattusin, oskasin vaevalt arvata, et
see mu elu täitma hakkab.“
Riho Mäed iseloomustakse
kui toetavat inimest, kelle eesmärgiks
on jõuda alati tulemuseni, ka siis kui
õppegrupp koosneb erineva tasemega
inimestest. Igale leidub midagi jõukohast ning tööd sünnivad toetavas ja loomingulises õhkkonnas. Õppijate töödele hinnangu andmisel on õpetaja takti-

tundeline ja julgustav
mitte halvustav. „Oma
ala proff, kes õpetab ja
kõik lahti seletab,“ nagu
kursustel osalejad märgivad. Ometi pole see veel
kõik, mis on pannud õppijaid ja kolleege teda
tunnustuse vääriliseks
pidama. Tema koolitajaisiksus peegeldub vastu
paljudelt pisiasjadelt.
Riho on õppijatega alati
koos, aitab põlle ette siduda ja kõrvaklappe sobitada ning räägib lugusid, mis panevad mõtlema. Ja kuigi ta ütleb, et
valdavalt käivad tema
kursustel inimesed, kes
ise asjast väga huvitatud
on ja kelle motiveerimiseks pole vaja
palju vaeva näha, on olnud juhtumeid,
kus ta on omal vaiksel, rahulikul ja
märkamatul moel tööharjumuse ja –armastuse tagasi toonud inimesele, kes
esmapilgul just vaimustust ei kiiranud.
Riho Mäe ei põlga pingutust, kui ta
teab, et see võib õppijat aidata.
Tänavune Lääne-Virumaa
Aasta koolitussõbralikum organisatsioon on Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool. Kooli võib nimetada õppi-

Vinni Perekodu suvepuhkus
paradiislikus Främnas
„Rootsi reis oli lõbus vallatu ja hullult
kaua kestnud paradiislik puhkus!“
püüab Vinni Perekodu sotsiaaltöötaja
Merike Põdersalu perekodu kahenädalast suvist puhkusereisi ühte lausesse
kokku võtta.
„Kodus mõtlesime, et satume mõnda linnaliku ilmega kohta, aga
Frâmnasse jõudes vaatas meile vastu
metsiku loodusega imekaunis suvekoht järve ääres. Tundus, nagu oleksime sattunud Astrid Lindgreni Väikese
Tjorveni lugude maile.
Enne muinasjutu avanemist
tuli läbi teha laevasõit Tallinnast Stockholmi. Paljudele lastele oli see nende
esimene laevasõit. Ja siis on kõik põnev, igal pool tahaks ringi vaadata.
Mängumaa, esimene rootsi laud, showbaar, merevaated, imeilus sissesõit
skääride vahel Rootsi Kuningriigi pealinna. Kasvatajatel oli omajagu muret,
et kõik 35 last ikka õigel ajal õiges kohas oleksid, oma kajutid üles leiaksid,
ära ei kaoks ning paha peale ei läheks.
Laevasõit “Baltic Queeniga“ laabus
kenasti. Mõnetunnise sõidu järel jõuti
Frâmnase, päris maale.
Elati rootsipunastes 300 aasta vanustes muinasjutumajakestes,
kesk ehtsat antiikmööblit ja seinu täis
maale. Ebamaisust lisasid maja taga
rohtu nosinud rannaniitude pügajad valged lihaveised. Selle keset metsa
asuva mitmest majast koosneva suvekoha kinkis krahvinna Ingeborg
Ridderstolpe kunagi Rootsi metodisti
kirikule vaesemate perede ja laste puhkepaigaks.
Järvel ootasid puhkajaid kanuud. Nendega õppisid sõitma algul
täiskasvanud, et seejärel koos lastega
järvel sõitmas käia. Kanuuga sõitmisest
saigi üks laste lemmiktegevusi. Teiseks
lemmiktegevuseks kujunes ujumine paadisilla juures käisid ujumas suuremad, väikeste päralt oli ohutum järvesopike.
“Annab tükk aega meenutada, kuidas me metssigade söötmiskohta raipeid viisime, surnud muti matuseid pidasime ja viinamäetigudele kodusid ehitasime, kell kuus hommikul
vähkidele nattasid käisime panemas,
kalu püüdsime, usse ja ussinahku nägime, pimedas müstilisi nahkhiiri tajusime. Jalgpalli, uka-ukat ja üle võrgu veesõda mängisime, seebitatud veeliumäel liugu lasksime, matkal käisime, pea peal seismises võistlesime,

taasiseseisvusmispäeval eesti laule
laulsime ja näomaalingutega ringi kõndisime, rongkäigus kõndisime,” räägib
Merike, kelle sõnul toredatel mälestustel ei paista lõppu tulevat.
Vastuvõtjate meeskond korraldas lastele maastikul orienteerumismängu, igal õhtul mängiti jalkat. Mängudemajaks ümber ehitatud vanas laudas mängisime rootsi rahvusmängu
saalihokit. Toimusid petanki võistlused, käidi saunas, lõkkeõhtutel küpse-

17. novembril toimus Tamsalu kultuurimajas maakondlik tänupidu,
kus tänati tegusaid eakaid. Rahvakultuurikeskuse tänukirjaga tun-

vaks organisatsiooniks, kus väärtustatakse uusi teadmisi ja ideid ja luuakse
tingimused nende genereerimiseks ja
rakendamiseks. Õpitakse nii sise- kui
ka väliskoolituste kaudu ning läbi sisekoolituste ka üksteiselt. Kooli üheks
eesmärgiks on, et jagades kooli põhiväärtusi on liikmeskond stabiilne ja
arengule suunatud ehk motiveeritud,
arenemisvõimeline ja kvalifikatsiooninõuetele vastav töötajaskond.
Õnnitleme!
Allikas: www.andras.ee

nustati ka Vinni valla tublisid pärandihoidjaid ja tublisid taidlejaid
Vilve Tombachi, Anu Soont ja
Aime Trummi.

Tänukirjad andis üle Lääne-Viru rahvakultuurispetsialist Pilvi Lepiksoo,
Vinni vallavanem Toomas Väinaste kinkis tublidele taidlejatele lilled.

mipoes sai igaüks kaasa suure koti
„polkagrise“ kommidega.
Kokkuvõttes leidsid nii noored kui kasvatajad, et oli tore koos olla
ja üksteist paremini tundma õppida.
Kodus elatakse eri majades, käiakse eri
koolides ja kasvatajadki lähevad õhtuti oma koju. Suvine idülliline puhkus,
ühiselt veedetud aeg külg külje kõrval,
kus samas ka nii palju ruumi ka omaette olemiseks jagus, lähendas noori ja
täiskasvanuid. Üks väike poiss ütles, et
on nagu jõulud, me sööme kõik koos!
Mis sest, et teinekord sõnadest aru ei
saadud, valitses meie vahel soojus ja
ühtekuuluvustunne. Raske oli lahkuda.

Sädeinimese tiitlile kandideerib
Vinni vallast kolm inimest
Lääne-Viru Arenduskeskuse korraldavas “Sädeinimese” konkursil
kandideerivad 12 esitatu seas ka
kolm Vinni valla tegijat: Ülle Rajamart, Marika Vartla ja Kalju Vaga.
tti ise hot-dogi, grilliti. Omaette peatükk oli toit - see oli ülimaitsev ja rikkalik ega saanud kunagi otsa.
“Kohalik rahvas võttis meid
väga soojalt vastu. Kohalik mesinik
näitas meile oma mesitarusid. Need
asusid üksteise peal ja kõige ülemine
korrus oli klaasist, sealt sai jälgida mesilaste elu. Või siis jahimees, kes näitas
meile metssigade söögikohta. Saime
teada, et metssigadele viiakse raipeid,
mille vänge hais pidavat loomi kõige
paremini kohale meelitama.”
Tagasisõidul käidi Gränna
mäe jalamil asuvas väikeses kaunis
vanade puumajadega Gränna linnas
(35 km Jönköpingist), mis on kuulsaks
saanud käsitsi valmistatud punase-valgekirjute paberitega kommide “polkagrisega”. Mis on lastele veel
meeldivam koht kui terve kommitänav,
kus Gränna kuulsaid komme peamiselt müüdigi. Laste uued sõbrad korraldasid kohe ka üllatuse - ühes kom-

„Eriline tänu teile kõigile, kes
majanduslikult või muul viisil on aidanud neil imelistel lastel nautida tüüpilist rootsi suve ja andnud meile, rootsi
juhtidele, eluaegse mälestuse,“ kirjutas
Anki Landenmark Stockholmi Eesti
Päevalehes. Tema loo tõlkis rootsi keelest eesti keelde Rakvere linna aukodanik Edith Kotka-Nyman.
Ka Vinni perekodu perele jäi
hinge imeline mälestus paradiislikust
suvest Frâmnas. Vinni Perekodu tänab
südamest Edith Kotka-Nymani, Katrin
Nyman-Metcalfi, Clas Tannforsi,
Mikael Hanssoni, Sätunakyrkani kogudust, Jan Lind-bergi, Pam Lindergi,
Peter Landenmarki, Anki Landenmarki ja Anki sõpru eesti vabatahtlikke.
Suur südamlik tänu kõigile, kes Vinni
Perekodu perele eluks ajaks meeldejääva võrratu suvepuhkuse võimaldasid.
Merike Põdersalu jutu põhjal
Hilje Pakkanen

Kandidaatide poolt saab
hääletada nii elektrooniliselt LääneViru Arenduskeskuse kodulehel kui
ka Lääne-Viru Vabaühenduste konverentsil 3. detsembril. Samas saab
valida ka kõige kodanikuühiskonna
sõbralikumat kohalikku omavalitsust ning sädemega organisatsiooni.
Ülle Rajamart on Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja. Ülle on
külaelu arengut edasiviiv noorehingeline persoon, kellel jätkub energiat,
tahet ja häid ideid, kuidas kohalikku
kultuuri – ja seltsielu rikastada. Ülle
Rajamart on uuenduslike ideedega
nooruslik hing, kes oma igapäevase
töö kõrvalt Viru-Jaagupi raamatukogus, leiab aega tegeleda sealsete
noortega ning hoida muuseumivara.
Samas korraldab ta Pajusti klubis
11.aastat järjest huumori– ja satiiriringi, kelle esinemised vabariiklkel
huumoripäevadel on toonud Väät-

salt koju mitmeid esikoha auhindu.
Üllel on selge nägemus tänapäevasest elust, mida ta oskab oma terava
sulega julgelt ja ühemõtteliselt satiirilises vormis kuulajate-vaatajateni
tuua.
Marika Vartla (MTÜ Viikingid). Marika Vartla on esitatud kandidaadiks Tudu alevikus heakorra
loomise ja ettevõtluse toetamise eest.
Marika on oma südameasjaks võtnud Tudu küla heakorra ja arendamise. Marika on seotud mitmete vabaühendustega ja osaleb aktiivselt
kõigis nende tegemistes.
Kalju Vaga (MTÜ Pajusti
Vaba Aja Keskus) on pikaajaliselt ja
järjekindlalt kogunud ja säilitanud
Vinni valla ajalugu. Kaljut iseloomustab entusiasm ja veendumus, et ka
nõukogudeaegset ajalugu on tulevast
põlvede jaoks oluline säilitada. Kalju on kogunud, arhiveerinud ning
analüüsinud väga erinevat ja väga
suures mahus materjali endise
Eduard Vilde nimelise kolhoosi kohta. Praegu tegeleb Kalju kogu selle
materjali avaldamisega selleks loodud veebikeskkonnas.
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Kirjandusauhinna mälumäng
läks käima
Vilde kirjandusauhinna teemaline
raamatukogu lasteosakonna juhataja
mälu- ja lauamäng liigub ringi mööReet Tomband ja kogu keskraamatuda valda. Otsa tegi lahti oktoobri alkogu sõbralik ja abivalmis kollektiiv.
gul Roela Remmelga klubi rahvas,
Meie oma raamatukogurahvas on ka
kes näitas oma häid kirjanduslikke
küsimusi kokku panemas, ootame põteadmisi. Roela rahva maja kutsus
nevusega praegustele küsimustele
mängu külla veel teistki korda - 24lisa.
tundi Eestimaa rahvamaja päevale.
Küsimuste väljamõtlemine
Viru-Jaagupi
Elutarga klubi rahvas
on samuti mängu korra läbi mänginud - novembrikuisel kokkusaamisel leiti, et pole
paha enne tantsutiiru
veidike ajusid ragistada.
Kõige kaugemale on jõudnud kirjandusliku mälumänguga Vinni päevakeskuse rahvas, kes on
mängu paar korda läbi
mänginuna hoogu sattudes ka ise küsimusi
välja mõtlesid ja need Vinni päevakeskuse naised mänguhoos.
kaasa tõid. Küsimuste
koostamisel on olnud suureks abiks
nõuab omajagu aega, kuid pakub ka
õpetaja Marge Guljavin Vinni-Pajusti
palju huvi ja avastamisrõõmu. Saad
Gümnaasiumist, Lääne-Viru Keskteadmisi ja tahaks kohe teisteltki jä-

Viru-Jaagupi Elutarga klubilased mänguhoos. Küsimusi loeb Ülle
Rajamart.

Ülle Rajamart pani Elutarga kadripäeva mänge mängima.

Aktiivne sügis Kadilas
24. septembril toimus MTÜ
Kadila Naisseltsi üldkoosolek,
kus arutati rahvamaja kasutamisega seotud plaane.
29. septembril oli rahvamajas laat, kuhu kogunes rahvast
oodatust rohkemgi. Oli nii müüjaid kui ostjaid. Kõige populaarsem kaup oli vaieldamatult kalamüüja Virgel, kelle leti ees oli pidev
järjekord. Et külas poodi ju pole, siis
olid inimesed tänulikud võimaluse
üle täiendada oma toiduvarusid. Järgmise laadapäeva pidasime 10. novembril.
30. septembril oli Tupperware toodete esitlus ja toitude degusteerimine.
6. oktoobril toimus valimiseelne debatt, mis küll kohalikud inimesed jättis suhteliselt külmaks, aga
ülevallaliselt oli ikka mitmeid tulijaid
ja diskussioonid läksid üsnagi ägedaks.
8. oktoobril oli Vivasani
bio-pulsariga terviseuuring soovijatele, keda kogunes mitme tunni pikkune järjekord.
12. oktoobril
toimus
Kadilas vene stiilis prazdnik, mille
võib vägagi kordaläinuks lugeda:
seal oli kõike, mis ühel korralikul vene

peol olema peab. Külalisi saabus isegi Harjumaalt Visklast. Sealne külaseltsi esindus käis maja ja tegemistega tutvumas. Suur tänu kõikidele
osavõtjatele, kes olid väga hästi ette
valmistunud, alates ehtvenelikest
kostüümidest kuni “zakuskadeni”
välja.
Igal neljapäeval on käiavad
joogatreeningud, millest neist osavõtt
on päris aktiivne.
29.oktoobril toimus õppepäev toiduainete kuivatamisest. Helina Lakk jagas kogemusi paljude erinevate puu- ja juurviljade ning maitsetaimede kuivatamisest ja kõike said
kohalolijad ka maitsta.
Pühapäeval, 3. novembril
toimusid kaubatalgud, kus huvilised
said oma majapidamises üleliigseid
esemeid kaubaks teha ja teistelt endale vajalikke tarbeasju soetada.
Milvi Tubli

rele pärida.
Allakirjutanu hooleks on olnud lauamäng kokku tikkida-õmmelda ja reeglid välja mõtelda. Selles
mängus pole kaotajaid, sest kõik saavad mängides targemaks ja koos on

olnud tore olla. Mängurahvas on saanud erilise kirjandusliku kommi veel
pealekauba!
Vinni päevakeskuse naised
andsid hea mõtte - mõtle ise kodus
mõni küsimus välja ja võta mängima tulles kaasa või saada allakirjutanule. Väikeseks vihjeks, et nii mängus osalenute kui ka küsimuste koostajate vahel loosime mängu lõppedes
välja auhindu.
Olge te, hea rahvas, südamest tänatud, et olete olnud nõus selles omalaadses eksperimendis kaasa
tegemast!
Mäng jätkub. Rohket osavõttu!
Hilje Pakkanen

„See oleks justkui eile olnud”
7. novembri hommik - niiske ja rõske nagu ikka novembrile kohane. Roela lasteaias valitses kerge ootusärevus, sest ees
seisis sõit koos isadega Tapale Kirde Kaitseringkonda. Bussi väljumisajaks kogunes päris kena hulk isasid. Vähemalt kolme neist nägin ma esmakordselt. See oli
hea märk, näitas huvi ürituse vastu. Kuna
bussi pidid mahtuma veel lapsed kolmest
lasteaiast, võtsid isad lapsed sülle. Vaatasin, kuidas nad terve pika tee seal vagusi istudes aknast välja vaatasid ja midagi aeg-ajalt arutasid. Tahtmatult tuli
mõte - kas üldse keegi lastest on saanud
nii palju korraga isa süles istuda? Vähemalt üks isa kinnitas, et ei ole küll.
Tapal ootasid noored ajateenijad, kes hakkasid meile teejuhtideks ja sõdurieluga kurssi viijateks. Kohe hakkas
silma kogu territooriumi korrektsus,
uued hooned, ilus haljastus. Kord on see,
mida sõduritelt eelkõige nõutakse, lisaks
kiirus ja täpsus. Oma isiklikud asjad kapis ja voodi ülestegemine olgu sentimeetri
pealt täpsed. Siit mõte, et meie mehehakatistel tuleks juba päris väiksena hakata
korraharjumusi kujundama, siis on sõjaväes kergem.
Lastele meeldis kõige rohkem

erinevate sõjamasinate roolis istuda. Elevust tekitas pommirobot. Uhke tundega
istuti pika laua taha sõdurisuppi sööma.
See, et hernesupp lasteaias ei maitse, läks
hoopis meelest. Peale söömist sai veel
uudistada välitelgis, kus ootasid roheliste nägudega noormehed. Julgemad poisid ja tüdrukud lubasid endale ka maskeerimistriibud näole maalida. Ja oligi
aeg kojusõiduks.
Ma arvan, et kõik olid rahul.
Oli huvitav näha ja kuulda sõdurielust.
Paraku ei soovi igaüks ajateenijaks minna. Aga minna tuleks, sest sõjaväes saadakse kogemus, kuidas rasketes ja ekstreemsetes oludes toime tulla. Eks meiegi
isade hulgas oli erinevatel põhjustel ajateenimisest kõrvalejääjaid. Mis tundeid
see käik neis tekitas? Enamusel oli kindlasti äratundmisrõõm. Üks isa ütles: „See
oleks justkui eile olnud.“
Koju sõites mõtles igaüks omi
mõtteid ja väsinud lapsed sättisid end isade süles tukkuma. Meie tundsime rõõmu kordaläinud päevast. Oleme uhked,
et nii paljud isad leidsid aega keset töönädalat veeta koos lapsega huvitav ennelõuna. Suur tänu meie isadele!
Roela lasteaiaõpetaja
Maire Männapuu

Vinni ja Roela Noored Kotkad
veetsid metsas tormise öö

Oli vahva
poiste päev!
8. novembril pidasime Roela koolis
poistepäeva. Korraldajateks õpilasesinduse tüdrukud: Triinu-Liis, Janeli,
Marleen, Pilleriin ja Carmel-Merith.
Päev sisaldas nimetatud tüdrukute
valmistatud hommikumuffini-üllatust, vahvat lipsukoolitust, mille õpetajaks oli raamatukogu juhataja Tiina
Alavere.
Toimusid põnevad kohtumised ka väljaspool koolimaja. Põneva vastuvõtu osaliseks saime Roela
Vabatahtliku Päästekomando meestega (Kalno Vaarmets, Margus Eigi,
Raino Vaarmets) kohtudes.
Ääretult põnev oli juttu puhuda meie kooli endise õpilase ja
praeguse
lapsevanema
Raul
Kabalnitskiga, kes tutvustas enda
meisterdatud asju ja tööriistu.
Õpetaja Kersti Naaritsa
eestvedamisel toimusid lõbusad
võistlused kooli võimlas.
Aitäh kõigile, kes aitasid
kaasa poistepäeva läbiviimisele!
Aive Alavere

Valimisliit Märka
Inimest tänavad!
Suur aitäh nendele inimestele,
kes andsid hääle valimisliidu
MÄRKA INIMEST nimekirjas kandideerinutele! Lubame, et oleme
volikogus aktiivsed rahvaesindajad, andes edaspidi ka tagasisidet volikogus toimuva kohta. Oleme ikka ja alati avatud ära kuulama vallakodanike ettepanekuid
valla eluolu parandamiseks.
Kandideerijate nimel
Vello Tafenau

Esimesel koolivaheajal oktoobri lõpus
veetsid Vinni ja Roela Noorte Kotkaste
rühmad Vinni vallas Puka metsas välilaagris laagritarkusi õppides. Kaitseliidu Viru maleva telk mahutas kaheksat noort meest ja nende juhendajaid
Aare Veedlat ja Märt Videvikku lahedasti. 23. oktoobri tormine öö vastu 24ndat möödus Noortele Kotkastele rahulikult. (Oleme ööbinud üsnagi suure pakasega ka lumehanges, mis see
tugevam tuul nüüd ära ei ole, selgitavad noored tagasihoidlikult.) Siiski käis
oma silmaga noorkotkaid üle vaatamas
Vinni vallavanem Toomas Väinaste.
Parajasti just selleks ajaks, kui vallavanem kohale jõudis, küpsetati lõkkel
viinereid, et seejärel meditsiiniõppusele minna.
Kahe päeva sisse mahtusid
veel ilma mõõteriistadeta kauguste ja
kõrguste mõõtmine, orienteerumistarkuste proovimine, õhupüssiharjutused

jmt, mis kokkuvõttes arendavad noortes meestes iseseisvust ning hakkamasaamist erinevate olukordades, sõprusest ja meeskonnatööst rääkimata.
„Selline looduses olemine
on parajalt mõnus vaheldus koolile, arvutite ja televiisorite ekraanielule,“ rääkis noorte kotkaste Roela rühma juhendaja Aare Veedla. Vinni-Pajusti noorkotkaid juhendav Rakvere Ametikooli
II kursusel õppiv Märt Videvik lisas,
et noorkotkaste jaoks on tähtis ka oma
kehaliste võimete arendamine ning tervislikud eluviisid. Mõlemad juhendajad kutsuvad noori huvilisi liituma
noorte kotkastega. Igavust ei tunta,
kasulikke elutarkusi koguneb aga
päev-päevalt. Laheda sõpruskonna
saab pealekauba.
Metsaelu järel ootas noorkotkaid Tallinna Vahipataljoni salgapealikute kursus.
Hilje Pakkanen

KODUVALLA SÕNUMID 2013

7

24 tundi Eesti Rahvamajas - Roela Rahva Majas jagus rahvast igasse tundi

Niisiis - kui ma varasel hommikutunnil rahvamajja sisenesin, säras maja
värvilistes tuledes ja kõlas tüpsuv
muusika - noor publik hakkas lõpetama oma ööpidu. Tuldi just hommikupudrult ja asuti koduteele. Ei mingeid
tüdimuse ega väsimuse märke - Aive
poolt korraldatud meelelahutusprogramm hoidis meeled erksad ja näod
rõõmsad, Jane poolt pakutud hommikupuder andis kosutust ja uut jõudu.
Kell lähenes kuuele.
Veidi ruumide ümberkorraldusi, uus
hommikukohvi kannudesse ja oligi aeg
Toomas ja Tõnis teele saata, et Vallimäel maakonna kultuurituli läita ja see
siis oma rahvamajja tuua.
Varaseid külastajaid ootas ikka aurav
hommikukohvi ja võimalused end ergutada-virgutada.
Ja juba ongi aeg sealmail, et hakka-

vad kogunema nn. nipi- ja õpitoa rahvas - kes uudistama, kes tegutsema, kes
nippe ja tarkusi jagama.
“Kanarbiku” tantsijate nobedad näpud täidavad 100 potti 100 tammetõruga, kosmeetikafirma Oriflame laual
tutvustatakse uusi tooteid ja antakse
nõu, võrratul käsitöömeistril Astal on
kaasas imelised ehted ja aksessuaarid,
hulk materjali ja töövahendeid. Praktilise tööni seekord siiski ei jõuta, sest
uudistamine, pärimine ja kogemuste
jagamine võtavad kõik ettenähtud aja.
Küll aga lepitakse kohe kokku, et jõuluootuse päeval, 14. detsembril läheb
lahti praktiliseks tööks.
Samal ajal seab ka Hilje laudu paika
ning haarab väikese seltskonna enda
poolt välja nuputatud väga harivat ja
põnevat kirjandusauhinna mängu kaasa tegema. Küsimuse äraarvajale jäid

mängu meenutama kirjanduslikud kommid, teadasaamisest aga
võidavad kõik.
Mängulusti jätkuks veel kauaks,
kuid kellaaeg viitab sellele, et viimane aeg on siirduda nn. näitusesaali, kus Tiina räägib fotonäituse
koostamisest ja ideest. Vanad fotod leiavad elavat uudistamist, on
äratundmisrõõmu, on küsimisipärimisi.
Saali teises tiivas paelub pilku
lauake, millel vahva hunnik vanu
reisikohvreid. Kohvirte juures ka
vahvad reisisellide elulood-meenutused käidud kohtadest. Selle
väljapanekuga on esimene liigutus
tehtud ka Vilde-aasta sündmustele. Oli ju Eduard Vilde teada-tuntud maailmarändur - ikka kohvriga!
Näitusesaalis on veel teinegi laud,
kus kõigil on võimalus end kostitada saia-piima ja lahkete perenaiste poolt kohale toodud 15! erinevat sorti kodumoosiga. Head
isu!
Vahepeal on ilmataat tigedaks
muutunud - vihma kallab ja lehti
langeb

Tiina Alavere avamas Roela Kodukandi fotonäitust Roela kandi
kodukoha paikadest ja inimestest. Äratundmisrõõmu jagus
kauaks. Hilje Pakkaneni foto.
loogu, kuid rahvas on ikkagi sammud rahvamaja poole seadnud. Koguneme kontsertsaali.
Anname Triinu-Liisile ja Janelile, Valgre
teemalise viktoriini tublidele lahendajaile,
üle väikese tänukaardi ning siis haarab
publikut lummavalt südamlik kontsertetendus. Raimond Valgre traagiline elu ja
unustamatud meloodiad Rain Simmuli &
Jaan Söödi esituses tungivad kõige sügavamale südamesoppi…Aplaus ei taha vaibuda.
Mõttevahetust jätkub kauemaks. Veel ei
kiirustata koduteele. Vesteldakse sõpradega, juuakse baaris tassike kohvi, baaris on
vaatamiseks nii tuttavad kui uuemad videod.
Ometi peab ka kodudes vahepeal käima,
sest kes ei tahaks osa saada peatselt algast
hooaja avapeost. Kell ongi juba kaheksa
õhtul, 24 tunnist on järel veel vaid neli! Kõlab muusika, vallavanem Toomas Väinas-

te annab üle hommikul Rakverest Vallimäelt toodud kultuurivalguse, ütleme tuhat tänu neile, kes projektis kaasa lõid ja juba kutsubki ansambel
“Taas” - koosseisus oma küla poiss
Tarmo ja naabervalla poiss Ain, rahva
tantsupõrandale. Lusti kui palju! Tantsu vaheajal kutsub veel Kärt publikut
kaasa lööma vahvas viktoriinis- teema
“Koduvalla Sõnumid!” Jane aga haarab rahva kaasa lõbusate seltskonnatantsude-mängude keerisesse.
Täpselt kell 00.00 kuulutame 24-tunnise projekti edukalt täidetuks. Koju ei
taha aga veel keegi minna - head tantsumuusikat jätkub veel lisana terveks
tunniks!
Tuhat tänu veelkord kõigile, kes kaasa aitasid. Ka neile, kes leidsid 24 tunni jooksul kasvõi korrakski rahvamajast läbi astuda.
Reet Alavere

Tammetõru seiklused Roela moodi - saja tammetõru istutamine Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks läks naiste nobedate näppude vahel lennastes. Hilje Pakkaneni foto

Pillimäng ja laulmine
annavad elumõnu
Kui Soone Anu, Põldme Silvi,
Kulliku Tiina ja Ervarti Liia 15 aastat tagasi ühel talvepäeval Küti
külla Heela Kala 74. sünnipäevale
minnes sünnipäevalapse üllatamiseks pillid kaasa võtsid, ei osanud
nad aimatagi, et panevad sellega
aluse külakapellile. Külakapell
„Karukell“ tiirutab mööda pidusid-kokkutulekuid tänaseni. Sel
sügisel peeti Pajusti klubis koos
naisansambliga „Viisikera“ ja
külalistega oma 15. sünnipäeva.
Kapelli algusaegadel oli
õhin suur ja koos käidi Küti klubis
lausa paar kord nädalas. Kapelli
alguse juures olnud kolm pillimängulembest naist - Anu Soon,
Silvia Põldme ja Tiina Kullik - on
rivis praegugi. Anu Soon mängib
akordioni, kitarri, flööti, mandoliini, kannelt ja suupilli, kui vaja, teeb
ise laulusõnu või kirjutab mõne
viisi. Tema tehtud on näiteks Võhu
küla laul. Silvia Põldme on teine

alustala, kes, kui vaja, võtab kätte
akordioni, lõõtsa, viisikandle, kitarri
või suupilli. Kolmas kapelli algusaegadest kaasateinu on Tiina Kullik,
kelle „rida” on rütmi lüüa ehk löökpille mängida. Kapelli sünni uures

olid veel Liia Ervart ja Heela Kala,
kes tänaseks jälgivad kapelli elu taevastelt radadelt.
Osa pille ostsid naised ise,
üks kannel saadi Aarti Arnolt, pillide ostmist on toetanud ka Vinni val-

lavalitsus.
Naised on suutnud mehedki kapelli mängima tuua. Vana

pillimees Uno Kaja mängib praegu
kintsviiulit, kuid kui vaja, võlub ta
võlub lood välja ka akordionilt,
kandlelt ja suupillilt.
Kõige hilisem kapelliga lii-

tuja on olnud Põllu Peeter, kelle
väledad näpud lausa lendavad
akordioniklahvidel ja vägevad
viisid muudkui tulevad. Peeter
oskab ka mandoliini ja kitarri
mängida.
“Kapell soovis Peetrit
endale mängima saada juba
ammugi, kuid algul ei juletud
tema jutule minna. Suur oli aga
rõõm, kui Peeter nõustuski ka-

pelliga liituma,”räägib Tiina
Kullik.
Peetri peal on kapelli
repertuaar. Lugude valik on ajaga sedavõrd suureks kasvanud,
et kui kõik ühtejutti ära mängida, kuluks selleks nädalajagu
päevi.
Aasta varem, 1997. aastal alustas Küti klubis tegutsemist teinegi muusikalembene
seltskond naisi, kel sel sügisel
samuti 15. sünnipäeva pidasid..
Anu Soone kirjutatud
kroonikas on kirjas, et Küti klubi naisansambel kogunes esimest korda 1997. aasta 6. novembril Küti mõisa kütmata klubisse. Naisansamblit juhendas
Liia Ervart, esimest häält laulsid
Helgi Kaljend, Tiina Kullik,
Mahta Lahessaar ja Villi Loov,

Mõttelõng meenutas nõukaaega
Novembri algul pidas Pajusti klubi
eakate seltsing “Mõttelõng” maha nõukaaegse stiilipeo, kust
ei puudunud tol ajal
kohustuslik propagandanurgakene ja
muu ajale iseloomulik atrubuutika. Istuti
süldilauas, kus andsid tooni seitsmekopikalised teeklaasid,
vastupidavad
alumiinimun-nõud,
soolaheeringas ja
h a p u k u r k ,
pakkepaberil
leivaviiulud ja vodkagi. Lauldi tolleaegseid laule, meenutati noorusaega. Ürituse eestvedaja Vilve
Tombach lausus, et
olgu aeg ja olud millised tahes, noorus
on inimese elus ilus
aeg ja seda on alati
tore meenutada.
Hilje Pakkaneni foto.

teist häält Iraida Dunkel, Marje
Reimann, Silvia Põldme, Anu Soon ja
Heela Kala. Esmakordselt astuti rahva
ette juba paari kuu pärast, Küti jõulupeol.
Aeg on läinud ja ansambli ridu
kord hõrendanud, siis jälle täiendanud.
Praegu kuuluvad ansambli koosseisu
juhendaja-klaverisaatja Aivi Õis, Laine
Kurves, Tiina Kullik, Silvia Põldme,
Anu Soon, Anna Torp, Ester Pihlak.
„Pillimäng ja laulmine annavad elumõnu. Ei meil ole aega mõelda
vananemisele ega haigustele,” räägib
Tiina Kullik.
„Teeme “Sünnipäevapolka”

veel korra läbi!” ütleb Peeter Põllu
mängijatele-lauljatele Pajusti klubis
viimasel esinemiseelsel proovil.
“Loos on hoogu ja särtsu, kutsu või
kohe rahvas kohale pillimängu nautima,” nendib Pajusti klubi juhataja
Inge Arula.
Mõlemad kollektiivid esitasid sünnipäevapeol rahvale kümmekond paremat pala. Külakosti
tõid Kadrina, Tudu ja Roela isetegevuslased.
Jagugu kapellil ja laulunaistel veel kauaks pillimängust ja
laulmisest mõnu!
Hilje Pakkanen
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Ants Rästas
9. mai 1930 - 29. oktoober 2013
Ants sündis Vao vallas politseiniku
pojana - oli kevad 1930.
1941. aastal lõpetas ta Kiltsi
kooli 3. klassi. Antsu isa, sihvakas ja
sirgeselgne politseinik Hans Rästas sai
1941. märtsis, küüditamise aastal tolleaegse mõõdupuuga - „kakskümmend, pluss viis”. Terve pere küüditati Siberisse. Antsu jaoks oli elu kodukohast kaugel, võõraste inimeste
keskel raske: tuli hakata koos täiskasvanutega kolhoositööd tegema, kasvatama tubakat rindemeeste tarvis. Raskustele vaatamata suutis ta säilitada
usu õigluse võidusse, suutis võõrsil
lõpetada 24-aastase noormehena
keskkooli ning võita kohaliku rahva
usalduse nii, et ta määrati tööle brigadirina ja seejärel valiti kohaliku majandi aseesimeheks. Ise on ta neid aastaid nimetanud elukooliks ja mehistumise aastateks.
Tagasi Eestimaale pääses ta
alles 18 aastat hiljem, 1959. aastal, asu-

Haridusüritused
25.-28. novembril „Terve VPG“ aktiivsusvõistluse liikumistunnid: laulumängud VPG 1.-5.klassidele.
25. novembril kell 9.30 mängupidu
„Mardid-Kadrid“ Pajusti lasteaias.
25. novembril kell 16 kadrikarneval
Tudu koolimajas.
26. novembril kadripäeva mängupidu
Kulina lasteaias.
26. novembril kell 8.55 Peterburi tsirkus VPG 1.-12.klassidele (pilet 2 eurot).
27. novembril kell 8 jäätmetekke vähendamise nädal: “Ferda sorteerib prügi” VPG-s kell 8.00 1B. klass, kell 12 IA
klass.
27. novembril kell 9 Vinni lasteaia “Sipsiku” ja “Lepatriinu” rühma lastele
Keskkonnaameti programm „Sipelgas
Ferda vähendab prügi“.
28. novembril kell 10 Pajusti lasteaia
“Mõmmikud“ õppekäigul käsitöötooteid valmistavas ettevõttes Lõnga Liisud OÜ-s.
29. novembril kell 12.20-14.00 jõuluvana töötuba algklassidele Tudu koolimajas.
2.detsembril I advendinädala tähistamine Roela LPK-s.
2.detsembril päkapikk piilub Vinni lasteaias.
2.detsembril jõulutule süütamine Kulina lasteaias.
2.detsembril kell 9 advendiaja avamine Pajusti lasteaias.
2.detsembril kell 9.30 Nipitiri Lasteteatri etendus “Metsatondi saladus“ Vinni lasteaias.
2.detsembril kell 15.30 I advendiküünla süütamine Vinni lasteaias.
2.detsembril kell 18 advendikontsert
Tudu koolimajas.
3.detsembril uurimuskonverents Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
4.detsembril kell 8 päkapikk piilub
Pajusti lasteaias.
5.detsembril kell 10 Pajusti lasteaia
„Mõmmikud„ Rakveres muuseumitunnis „Uhke kuuse tuppa toome“.
7.detsembril Vinni-Pajusti gümnaasiumi matkaringi matk Aseri-Kalvi kanti,

des elama vanaisa majja Mäetagusel.
Mõistvalt suhtus Vilde-kolhoosi esimees, August Lepasaar Siberist naasnud noormehesse: talle leiti töökoht
ja võeti kolhoosipere liikmeks. Ants
oli seltsiv, aus ja rõõmsameelne. Ta
töötas erinevatel aladel- oli teemeister, töötas loomakasvatuses ja aiandis.
info Maiu Vahkal, tel 5221565.
9.-12.detsembril „Terve VPG“ 1.-5.klasside liikumistunnid-teatevõistlused.
9.detsembril II advendinädala tähistamine Roela LPK-s.
9.detsembril II advendi tähistamine
Vinni lasteaias.
9.detsembril piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias.
9.detsembril kell 14 Vinni lasteaed
Roela käbimajas jõulumaal.
9.detsembril kell 15 piparkoogimaja
ehitamine Tudu koolimajas.
10.-19.detsembril „Terve VPG“ 1.5.klasside liikumistunnid-ringtreening.
10.detsembril kell 10.55 väike advendikontsert, jõulurahu väljakuulutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
10.detsembril kell 14 Vinni lasteaed
Roela käbimajas jõulumaal.
11.detsembril Lääne-Virumaa alusharidusjuhid Kulina lasteaias.
12.detsembril Roela kooli algklassid
Rakvere Teatris etendusel “Hobune,
kes kaotas prillid ära“.
12.detsembril 16 Roela lasteaialapsed
käbimajas jõulumaal.
13.detsembril stiilipäev - päkapikupäev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
13.detsembril kell 14 Vinni lasteaed
Roela käbimajas jõulumaal.
15.detsembril kell 12 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu Pajusti
klubis*.
16.detsembril kell 9.30 Anne Velli Lasteteatri etendus „Loomad jõuluootel“
Pajusti lasteaias.
16.detsembril III advendinädala tähistamine Roela LPK-s.
16.detsembril III advendi tähistamine
Vinni lasteaias.
16.detsembril jõululaat Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
17.detsembril kell 11 VPG 1.-5.klasside jõulupidu koolimajas.
18.detsembril piparkookide küpsetamine Roela lasteaias.
18.detsembril kell 17.15 Pajusti lasteaia
„Lepatriinude“ rühma jõulupidu.
19.detsembril kell 9-17 Vinni lasteaia
jõulupäev koos jõuluvanaga.
19.detsembril kell 11.00-12.30 jõulu-

Meeldetuletus maja- ja suvilaomanikele
Vinni valla haldusalal tühjalt seisvate objektide korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse periood on
üks kalendriaasta, seega vabastuse
periood lõpeb 31.12.2013. Vajadusel
palume hiljemalt 10.01.2014 teha
Vinni Vallavalitsusele uus taotlus
korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastuse kohta.
Jäätmevaldaja, kes ei esita vallavalitsusele erandkorras jäätmeveo liitumisest vabastamiseks vastavasisulist
taotlust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist ning AS Ragn-Sells taasalustab
jäätmeveo teenust nimetatud objektil.
Täpsustame, et prügiveolepingut ei
lõpetata, vaid peatatakse maksimaalselt üheks kalendriaastaks ning kui

selle aja jooksul situatsioon ei ole
muutunud, st (hoone ei ole müüdud
ega rendile antud samuti pole sinna
elama asutud) tuleb omanikel igal
järgneval aastal jäätmeveoga liitumisest vabastuse taotlus uuesti vormistada.
Vastavate taotluste alusel võib suvilaomanike perioodiline vabastus (s.o
talveperiood - 01.oktoober kuni
31.märts) olla kuni 2014. aasta lõpuni.
Palun teavitage Ragn-Sells’i, kui Teie
e-posti aadress on muutunud.
Kogu jäätmemejandust puudutav
informtsioon on saadaval Vinni Vallavalitsuse kodulehel vinni.kovtp.ee/
et/jaatmemajandus.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Tõsiselt võttis ta ka oma ühiskondlikke kohustusi - Punase Risti algorganisatsioon, seltsimehelik kohus, rahvakontroll. Alati oli tal kaasalastega
kohtudes varuks mõni vaimukas lugu,
tabav ütlus või sõbralik naeratus. Oma
koduaias oli ta hea aednikukäega lillekasvataja, pidas mesilasi. Antsu koduaed, kunagi vanaisa poolt päriseks
ostetud talus oli täis sibullilli.
Helde ja südamliku inimesena polnud tal kunagi kahju anda
sõpradele lilleõisi või purgikest mett.
Ants oli sündinud näitlejaks.
Paljud mäletavad tema hea huumoritajuga loodud estraadirolle, eelkõike
kuulsat Elisabeth Jõhvit. Viimati tegi
ta eheda häälega ja ajastutruu kostüümiga „Breznevit”. Esineda on tulnud
nii asutuste pidudel, kui paljudel perekondlikel kokkusaamistel. Tema
loodud rolle on rahvas oodanud. Neid
mäletatakse veel kaua.
Antsu elujõud rauges 29.
oktoobri keskpäeval oma kodutares.
Puud langetavad lehti
sügislillede silmad on pisaraid täis.

hommik jõuluvanaga Kulina lasteaias,
oodatud on ka kõik Viru-Jaagupi piirkonna kodused lapsed*.
19.detsembril kell 16 Roela lasteaialapsed viivad jõulurõõmu metsaelanikele.
19.detsembril kell 18 Roela kooli jõulupidu rahvamajas.
19.detsembril kell 18 jõulupidu VinniPajusti gümnaasiumi 6.-12.klassidele.
19.detsembril kell 18 Tudu piirkonna
koolieelikute ja koolilaste jõulupidu
Tudu rahvamajas*.
19.detsembril kell 19.30 perekohvik
Tudu koolimajas.
20.detsembril kell 10 jõulu jumalateenistus kooliperele Tudu kirikus.
20.detsembril kell 10.30 jõululõuna
Tudu koolimajas.
20.detsembril Roela lasteaia ja Roela
piirkonna koduste koolieelikute jõulupidu*.
20.detsembril II õppeveerandi lõpetamine valla koolides.
21.detsembril kell 13 Pajusti lasteaia
„Mesimummude“ rühma jõulupidu
Järni jahimajas.
* Jõuluvana teatas, et toob kommipaki neile kodustele koolieelikutele, kes 15. novembril olid Vinni valla elanikud.
Koostanud asutuste andmetel
Margit Diits

VPG ootab
mälestusi August
Lepasaarest
Lugupeetud endise Vilde kolhoosi inimesed! Kodukandi ajaloo ja siinsete tuntud inimeste
tegevuse jäädvustamine on
meie enda huvides ja meie
enda kätes. Soovime VinniPajusti Gümnaasiumis teha
uurimistöö legendaarsest kolhoosiesimehest August Lepasaarest. Kindlasti on Vinni vallas inimesi, kes teda mäletavad. Oleme tänulikud kõigile,
kes jagavad meiega oma mälestusi. Huvitavad on kõik mälestuskillud August Lepasaare
poolt algatatud ettevõtmistest
endises Vilde kolhoosis, sellest,
kuidas ta oma majandi inimestesse suhtus, külalisi kolhoosis
vastu võttis jne. Eriti huvitavad
on rahva hulgas liikunud või
praegugi jutustatavad lood temast. Iga väike mälestuskild on
oluline, neist saabki kokku terve loo.
Oma mälestused võib saata aadressil
maie.nommik.001@mail.ee.
Maie Nõmmik
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpetaja

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
Novembris:
96 Velli Ploom
90 Matvei Stüf
89 Meta-Elsbet Toomel
89 Meinhard Kutsar
88 Lidia Maasik
87 Ernst Viibur
87 Ida Alavere
86 Meeri Kuusk
85 Asta Õis
85 Olga Romaðova
85 Selma Savastver
84 Linda Ebber
83 Aino Jalak
83 Vivian Piik
82 Hulda Kübarsep
81 Ruth Telling
81 Arne Kuslap
81 Karl Vaide
80 Harri Lööper
80 Uno Krautman
80 Mairolt Dõnne
75 Helmi Rehkolainen
75 Jüri Õun
75 Vello Järv
70 Linda Neumann
Detsembris:
94 Stepan Krisak
92 Leida Nurk

92Hilda Eliste
88 Väino Kasearu
88 Valli-Aarne Virkala
87 Valda Allmäe
86 Vaike Aru
85 Lilian Kaasikmäe
85 Eha Kuusik
85 Luule-Rita Renel
84 Helgi Moor
84 Liidia Lass
84 Maimu Leht
84 Irenja Koðnikova
84 Aino Käis
83 Liidia Pitke
83 Helga Lest
82 Aino Nõlvak
82 Elvi Leede
81 Helene Allikalt
81 Villem Altermann
81 Jaak Kullik
80 Rauli-Elmar Potti
80 Anton Floren
80 Uno-Heinrich Neelokse
80 Linda Kello
80 Silvia Põldme
75 Tiit Peep
75 Hans Kivimäe
75 Maire Ots
70 Elvi Karu
70 Paul Veevo

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Toimub klubides ja rahvamajades
26. novembril kell 13 Pajusti klubi
eakate seltsingu "Mõttelõng" sünnipäevade tähistamine. Külas Virumaa
kultuuritegelane Harri Veldi.
30. novembril kell 13 Roela Rahva Majas kadrikuu kohvilõuna koos külalistega Kadrinast, Viru-Jaagupist ja
Võhust. Advenditule süütamine.
1. detsembril kell 13 Pajusti klubis pereüritus “Valmistume jõulupühadeks”. Jõulukaunistuste meisterdamine koos lastega. Süütame 1. advendiküünla. Liikumismängud lastele. Laulame koos jõululaule.
8. detsembril kell 13 Pajusti klubis II
advendi saabumise tähistamine taidlejate kontserdi ja teelauaga. Meenutame meeldejäänud seiku varasematest jõuludest.
2.-14. detsember - jõulud Roela käbimajas.
14. detsembril kell 11 jõuluootuse päev

Roela Rahva Majas. Pakume kodutooteid, valmistame jõulukingitusi, kuulame jõulukontserti. Vallavalitsus tunnustab valla heakorrakonkursi Kaunis
Kodu 2013 tublimaid. Saab vaadata
videoid kodukandi inimeste tegevustest. Jälgige erireklaame!
15. detsembril kell 12 Pajusti klubis
Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste
jõulupidu. III advendiküünla süütamine.
17.detsembril kell 13 Pajusti klubi eakate seltsingu Mõttelõng jõulupidu
Pajusti klubis.
27. detsembril kell 20 Pajusti klubi aastalõpupidu. Taidlejate esinemised, loterii. Tantsuks esinevad Mare ja Vallo
Taar Väike-Maarjast. Info ja piletite ost
ning laudade broneerimine kuni 20.
detsembrini Pajusti klubis tel. 325 7401
või 505 7645 Inge Arula.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kirtel Leek - 18. septembril
Lisanne Kalaus - 18. septembril
Emma Marii Uueni - 21. septembril
Marten Vilu - 24. septembril
Tristin Pärnaste - 27. septembril
Trevor Vain - 29. septembril
Nele-Ly Viidemann - 3. novembril
Reelika Kasu - 4. novembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

August Tiiksaar
Enno Leipalu
Peep Lõbu
Tiit Jõemägi
Svetlana Valgepea
Aate Pärnamägi
Lembit Haan
Ants Rästas
Milvi Eit

13.05.1943 - 20.09.2013
04.03.1944 - 04.10.2013
08.06.1958 - 07.10.2013
26.04.1960 - 13.10.2013
20.09.1968 - 14.10.2013
10.09.1923 - 19.10.2013
19.06.1936 - 24.10.2013
09.05.1930 - 29.10.2013
07.01.1934 - 15.11.2013

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58 657,
5565 9396, e-post:

hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest. Aitäh kaastööde eest!

Uus kaastööde saatmise tähtaeg
on 11. detsember.

