Koduvalla

Sõnumid

Vinni valla infoleht

Vallavalitsus ja komisjonide
esimehed valitud
Vinni Vallavolikogu kinnitas 28. novembril Vinni vallamajas toimunud volikogu istungil vallavanem Toomas Väinaste ettepanekul Vinni Vallavalitsuse seitsmeliikmelisena järgmises koosseisus: Toomas Väinaste, Indrek Klammer, Hannes Mets,
Mirjam Selli, Marve Morgen, Tõnis Nurk
ja Triin Kunberg.
Samal volikogu istungil kinnitati ka volikogu alatiste komisjonide esimehed: revisjonikomisjoni esimeheks Maario
Maalmann, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Rauno Võrno, kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeheks Helle Noorväli

ning majanduskomisjoni esimeheks Meelis Maine. Seega mutuus ka vallavolikogu koosseis. Vallavanemaks valitud Toomas Väinaste asemel asus volikogu liikme
ülesandeid täitma Riine Org, vallavalitsuse
liikmeteks valitud Hannes Metsa ja Indrek
Klammeri asemel vastavalt Kaido Klaats ja
Marek Aasamets.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule valiti Vinni valda esindama
Rauno Võrno ja esindaja asendajaks Meelis
Maine.
Teisi vallavolikogu 28.novembri istungil vastu võetud otsuseid.

Vinni noortele triatleetidele
oli hooaeg edukas
Eesti Triatloni Liit tegi novembri lõpus
Paides käesolevast aastast kokkuvõtteid ja
tunnustas parimaid sportlasi, treenereid,
koostööpartnereid.
Lõppenud hooaeg oli väga edukas ka
Vinni valla noortele triatlonistidele Anette
Hallikule, Anti Hallikule, Kevin Vabaorule, Relika Toomele, kes jõudsid tiitlivõistlustel auhinnalistele kohtadele. Aasta parimaks naissportlaseks valiti teist aastat järjest Kaidi Kivioja. Kaidi Kivioja alustas oma
sportlaskarjääri Vinni Spordikompleksist ja
võistleb jätkuvalt Vinni Vaba Aja Keskuse
all.
Kaidi Kiviojal tähendas tänavune aasta
ennekõike edasiminekut rahvusvahelisel
areenil. Nüüdsest enamjaolt naiste eliitarvestuses võistelnud Kaidi suutis ennast

kolmel ITU European Cup võistlusel murda esikümne sekka ning lisaks ka Ungaris
toimunud kõrgetasemelisel ITU
maailmakarikatetapil korjata 19. koha punktid. Tema auhinnakogu täienes ka tänavuse
duatloni Eesti meistritiitliga.
Noorte C-vanuseklassis saavutas
Anette Hallik Eesti meistrivõistlustel hõbemedali, kõigil Eesti karikavõistluste etappidel oli ta esikolmikus ning saavutas karikavõistluste kokkuvõttes II koha. Samas
vanuserühmas saavutas Anti Hallik Eesti
karikavõistluste kokkuvõttes 7. koha.
Noorte B-vanuseklassis saavutas Kevin
Vabaorg Eesti meistrivõistlustel pronksmedali. Ta oli ka kõigil karikavõistluste etappidel esikolmikus ning saavutas Eesti karika-

Vinni valla kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid

Määrati Mäetaguse külas asuva,
Mäemetsa katastriüksusele jagamise tulemusena tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed.
Otsustati taotleda üldkasutatava
maana tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse Pajusti alevikus ja Vinni alevikus
asetsev parkmets lähiaadressiga Tammiku,
ligikaudne pindala 33,1 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa.
Kinnitati Vinni valla kohalike
teede nimekiri.
Kehtestati Piira küla Kastani, Kase
ja Lepa kinnistute ja nende lähiala detailplaneering. Vallavanemal sõlmida leping
KJ Varad OÜga planeeritud avaliku tee ja
krunti teenindavate tehnovõrkude rajamiseks planeeringu elluviimisest huvitatud
isiku poolt ja tema vahenditega.

võistluste kokkuvõttes II koha. Lisaks
võitis Kevin ka duatloni Eesti meistrivõistlustel pronksmedali ning tuli duatloni Eesti karikasarja kokkuvõttes II kohale.
Juunioride klassis osales kolmel karikasarja etapil ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumi abiturient Relika Toome, kes võitis kaks
etappi ja ühel oli teine, mis kokkuvõttes
andis talle 4. koha (karikasarjas läksid arvesse 5 etapi tulemused).
Kõiki neid tublisid noorsportlasi juhendab treener Monika Tõnning.
Triatlon koosneb kolmest üksteisele vahetult järgnevast vastupidavusalast: ujumisest avaveekogus, jalgrattasõidust ja
jooksust. Duatlonis võisteldakse kolmes
üksteisele
vahetult
järgneval
vastupidavusalal: jooksus, jalgrattasõidus
ja jooksus.
Uno Muruvee
Vinni Valla noorsoo- ja sporditöö
spetsialist

Lumetõrjetööde teostajad 2013 - 2015. aastal
Piirkond, tööde korraldaja
Piira keskus, Piira - Karkuse
Vinni alevik, Mõdriku kergtee
Pajusti alevik, Inju
Vetiku - Mõdriku
Piira - Pajusti kergtee
Kadila - Koeravere
Viru-Jaagupi alevik, Aruküla
Allika-Võhu
Roela alevik, Ristiküla, Rünga
Puka-Obja, Alavere-Tammiku
Tudu alevik, Anguse - Palasi

Tööde teostaja
OÜ Piira Talu
ER Toode OÜ
OÜ Olt & Co
OÜ Vinimex
OÜ Olt & Co
OÜ Metsvint
OÜ Voore Farm
OÜ Voore Farm
FIE Kalno Vaarmets
Fixum Service OÜ
FIE Jaan Saalin

Vastutav
Eha Kokareva
Raivo Eliste
Ilmar Olt
Toomas Riiberg
Ilmar Olt
Arne Veedla
Margus Lepp
Margus Lepp
Kalno Vaarmets
Maario Maalman
Jaan Saalin

Telefon
52 53 341
50 57 596
50 21 752
50 54 188
50 21 752
534 43 547
52 03 971
52 03 971
52 01 163
51 72 410
52 56 087

Korraldatud prügiveo graafik 2014. aastal
Klientidele, kes on edastanud oma e-posti
aadressi, saadetakse automaatselt detsembri
kuus e-posti aadressile järgmise aasta graafik. Neil, kellel ei ole e-posti aadressi, on
võimalik see tellida paberkandjal võttes
ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega
telefonil 15 155. Veograafiku saatmine posti
teel on tasuline.
Samuti on võimalik graafikuga tutvuda
Ragn-Sellsi kodulehel www.ragnsells.ee,
iseteeninduse kaudu ID-kaardi või MobiilID abil Ragn-Sellsi edastatud isikukoodi
olemasolul.
Tänavune sügis on olnud soe ja lumeta.
Meenutades eelmiseid talviseid aastaid oma
suure lumerohkusega, siis ka mõned kasulikud nõuanded, et jäätmeveoteenus saaks
toimida takistusteta.
Hoida jäätmemahutite vahetu ümbrus lu-

mevaba, et tagada ligipääs konteineritele.
Samuti peavad olema 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.
Jäätmed panna jäätmemahutisse kilekottidesse pakitult ja mitte neid tugevalt konteinerisse kinni pressida. See aitab ära hoida
jäätmete konteinerisse kinni külmumise ja

AASTAVAHETUSE PIDU
Tudu Rahvamajas
28. detsembril algusega kell 19.
Esinevad meeskvartett „HaLeMaJa, Tudu lapsed
ja noored. Võistlused, viktoriin Tudu ajaloost
Heategevus. Pildid Tudust 2013
Töötab puhvet Jaama Trahter
Tantsuks ansambel „Plaan B”
Laudade broneerimine tel. 5093299 ja 5273874.
Piletid müügil kohapeal: täiskasvanud 3,
õpilased ja pensionärid 1 €

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 Ragn-Sells AS
klienditeenindusega.
Teavet saab tööpäeviti ajavahemikul 817 infotelefonil 15 155 ning kirja teel ja
elektrooniliselt aadressil virumaa
@ragnsells.ee.
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt toimida kõigi poolte koostöös.
Keskkonnahoidlikult,
Peeter Kalvet

PAJUSTI KLUBI AASTALÕPUPIDU
27. detsembril kell 20
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 telefonil.
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Hämaras, hämaras talveöös,
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus, üks usk…
Et uus aasta oleks parem,
oleks otsimiste rikkam
ja leidmiste rõõmsam.
Et jätkuks tervist ja õnne!

Vinni Vallavolikogu ja Vallavalitsus
soovivad vallaelanikele rahulikke jõule,
tujuküllast aastavahetust ja head uut aastat!

Vallavanema jõulutervitus
Neid ridu kirjutades on kalendrisse alles
jäänud mõni loetud päev. Sellega ütleb
suur arvepidaja AEG, et on aeg tulnud
teha teatavaks su mälestuste pangaarve
seis. „On sündmusi neid, mida mäletad alati, kogu elu, on sündmusi neid, mida kontole
kogub su mälu,“ laulab HU. Mälestuste pangaarve on miski, mille poolest kas oleme
või ei ole tõeliselt rikkad. Inga Raitar on
kirjutanud, et aastat kokku võttes lööme
kokku numbreid, kuid kas aasta oli hea
või halb, hindame emotsioonide järgi.
Sestap püüamegi jõuludeks kinkida häid
emotsioone, olgu selleks siis reaalne kingitus, heasõna või kallitele pühendatud
aeg.
Jõuluajal sünnib uus elusäde,
päike hakkab kukesammudega öölt päevale juurde võtma. Kaunis küünlavalgus,
valgussädemeke pimedas öös, toidab sündivat uut. Öeldes - pimedusest peab läbi
käima, et näha uut valgust. Näha uut võimalust.
Jõulud on heade soovide, üksteise toetamise ja lugupidamise aeg. Mõtleme saabuvatele jõuludele, toome tuppa
kuused ja kaunistame ruume. Suuremates
asulates aitavad jõulutunnet luua ilutuledes kuused. Oleme vallas jõulupuudena
kasutanud kasvavaid kuuski. Osa neist on
veel väikesed, kuid küll nad kosuvad, kui
neid hoiame. Ka väike kuusk võib olla
jõulupuu.
Jõuluajal käime omaste haudadel ja süütame nende mälestuseks jõulu-

küünlad… Te pole unustatud! Jõulutuled
süttivad kõikjal üle maa ja annavad lootust, et keegi pole unustatud, ei sinagi,
kui ka nii korrakski mõtlema juhtusid. Kuulame ilusaid jõululaule, et hingekellad helisema jääksid. Me vajame seda tunnet.
Seepärast usun, et ükskõik, mida inimesed jõuludest ka ei räägiks, ei jäta see aeg
kedagi puudutamata. Igaüks ihkab hinges
soojuse, headuse, ilu ja harmoonia poole. Soov olla koos lähedastega, rahulikult, tülitsemata - kui palju on sellest kirjutatud luuletusi, loodud laule. „Tule, õeke
kallis, sõidame koju vana-aasta viimaseks
ööks, kogu maailma küünalde soojus - kõik
su südames siis särama lööb,“ laulab sellest
Ervin Lillepea. Toogu koosoldud aeg kodudesse palju rõõmu ja rahu.
Lõpetuseks sobivad read Põhja-Tallinnalt: „Aega ja kannatust, vaid aeg
näitab armastust, vaid aeg annab andestust, aeg avab silmad ja suu. Meil on aega
veel, meil on aega veel, kõigil on aega veel.”
Kui pisut mõelda, siis nii just ongi.
Mälestuste pangaarve avab peagi uue konto. Seal ootab meid ees see
hea, mida vanast kaasa võtame. Loodetavasti on igaühel, kui mitte rohkem, siis
vähemasti uue külvi jagu hea-seemneid
lõppevast aastast uude aastasse kaasa võtta.
Palju usku, lootust ja armastust
kaunisse jõuluaega, aastalõppu ja uude
aastasse meile kõigile!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Väärikate abielupaaride
tunnustamiselt
Tunnustuseks pereväärtuste hoidmise,
eeskuju ja pikaaegse kooselu võimalikkuse näitamise eest korraldasid EELK Rakvere Kolmainu ja Rakvere Karmeli kogudus ning Lääne-Viru Maavalitsus novembri lõpus austamisürituse neile maakonna
abielupaaridele, kel sel aastal on täitunud
või täitumas 50 abieluaastat või viieaastase sammuga kuldpulmadele järgnevad aas-

Ülemisel pildil õnnitlevad Pilvia ja Vello Taremaad Rakvere Kolmainu kirikus toimunud
pidulikul austamistseremoonial Lääne-Viru
maavanem
Einar
Vallbaum ja Vinni vallavanem Toomas Väinaste.
Alumisel pildil on 50
aastat koos elanud Anne
ja Rein Maasik, kes ei
saanud austamisüritusel
osaleda.
Hilje Pakkaneni fotod

tapäevad - 55, 60, 65, 70 jne. Pidulikust
sündmusest võttis osa 19 paari, neist kolm
paari ka Vinni vallast: Pilvia ja Vello Taremaa, kel täitub sel aastal 60, Silvi ja Anton
Florenil 55 ning Anne ja Rein Maasikul
50 aastat ühist kooselu. Väärikaid abielupaare käis õnnitlemas ka vallavanem Toomas Väinaste.
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Robotite vallutusretk
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
Nagu umbes kaheksakümmend kooli üle
Eestimaa enne meid, on nüüd ka VPGd tabanud uus pisik - robotipisik. Robootika kui
inseneriteaduse edendamise projekt õpilastele on Eestis tiirutanud alates 2007. aastast.
Tegemist siis LEGO baasil väljatöötatud robotitega, mis võimelised vastavalt käsuloojate oskustele ja võimetele täitma lihtsamaid
või keerulisemaid ülesandeid. Vastavas valdkonnas korraldatakse mainekaid võistlusi nii
Eestis kui mujal maailmas, robootika on ka
paljude koolide õppekavas valikaine.
Nüüd siis jõudis ta meieni. Ja üsna jõuliselt.
Kõigepealt - sügisest alates tegutseb VPG
robootikaring tänu Norax Koolitus OÜ abile
robotite osas. Ringi veab õpetaja Margo
Müller. Jätkuks - novembrikuus toimus kolmepäevane robootikakoolitus ja õpituba Vinni valla 20le noorele (enamus õpilasi VPGst),
mille viis läbi MTÜ Robootika. Õpitoa korraldas MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed, toetust saadi LEADER -meetme maaelu arendamise programmilt ja Vinni vallalt. Koolitusretke koordineerisid mittetulunduslikult poolelt, kuid tulevikus tulu tõotaval suunal Mart
Pitsner ja Gustav Saar. Selle projekti raames
saadi ka kaks uue põlvkonna robotit
Mindstorms EV3, mis on nii uued, et koolita-

jad isegi veel uute imevigurite kõiki nippe ei
teadnud.
Ja et veel õli tulle valada - 4.detsembril külastas Vinni- Pajusti Gümnaasiumi kuuendaid
ja seitsmendaid klasse MTÜ Robootika korraldatud Robotiteater ning toimus õpituba
kuuendatele klassidele. Lustakas teatrietendus pakkus huvi kõigile ning samas esitletud
tantsiv tipprobot tekitas huvi vist küll kõigis
osalejais - nii õpilastes kui õpetajates.

VPG Meediapesa

uudi sed

Hetkeseis VPGs on siis selline, et hoidke
alt, täiskasvanud koolipersonal- varsti tulevad teie asemel tööle meie programmeeritud robotid! Aga kui tõsisemalt rääkida, siis
soovi korral on meie majas võimalik
robootikaga tegeleda kõigil soovijatel, ealist
ja soolist diskrimineerimist pole. Ainus, mida
vaja, on kannatlikkus ja õpihimu.

VPG mudelistid käivad Väike-Maarjas treenimas
Juba mitu aastat on Vinnis tegutsenud mudelihuvilised poisid, kes seadnud ja sõitnud raadio teel juhitavate mudelitega. Sel
sügisel selgus, et olemasolevad isendid
on nii läbi sõidetud, et neid saab küll lõputult parandada, aga sõidukõlblikeks teha ei
saa. Ja selles mõõtkavas masinaid, mis sobiks kooli siserajal sõitmiseks, praktiliselt
Eestis saada pole. Nii vahetatigi masina-

klassi ja nüüd on Vinni RC-klubil kasutada
kolm 1/10 mõõtkavas Buggy- autot, millega igal neljapäeval Väike-Maarjas (kus peaaegu et ainuke professionaalne täismõõdus offroad-siserada Eestis) sõitmist harjutamas käiakse. Ja igas järgmises tööõpetuse tunnis lapitakse purunenud detaile ning
mõeldakse uusi tehnilisi lahendusi. Hetkel
on mudelismipisikusse nakatunud 1. ja

VPG tööõpetuse klass sai tolmuvabaks
Oktoobrikuus paigaldati VinniPajusti Gümnaasiumi poiste tööõpetuse klassi aspiratsioonisüsteem. Maakeeles ja lihtsamalt öeldes tähendab see statsionaarset tolmukogumisseadet, kus puidutööpingid ühendati koristusväljavõtetega ja tulemuseks saadi tööõpetuse klassis 99% tolmuvaba keskkond. Varem oli seal tõsine probleem õhus lendleva peentolmuga,
millele osad inimesed on allergilised. Nüüd likvideeriti see võimaliku ohu allikas ja töökeskkond paranes oluliselt. Projekt maksis veidi üle kahekümne tuhande euro,
lõviosa selleks saadi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, omaosaluse lisas ka Vinni vald. Projekti koordineeris Vinni valla arendusnõunik Gustav
Saar.

Kes või mis on VPG Meediapesa?
Sel sügisel alustas Vinni-Pajusti Gümnaasiumis oma tegemistega Meediapesa. See
on grupp meediahuvilisi noori, kes tahavad oma ja teiste kaaskondlaste tegemistest ka laiemale publikule teada anda ja koolimeediat edasi arendada.
Rühma tuumikuks on 9. klassi
õpilased Anett Kongi, Kristiina Lõoke, Ege
Eller ja Adele Alavere. Meie tegevust suunab ja õhutab asjaga järjekindlalt tegelema
õpetaja Mart Pitsner. Oleme kirjutanud persoonilugusid huvitavatest Vinni valla inimestest ajalehes Kuulutaja (rubriik „Külasädemed“), teeme teist aastat kooliraadiot,
oleme teinud lähemat tutvust ka filmi- ja
fotokunstiga. Sügisel osalesime üleeestilisel Koolimeedia koolitusel Tabiveres.

Hetkel on tegemist Meediapesa suurenemisega, meiega liituvad uued 7.-9. klassi
õpilased, kel viitsimist ja tahtmist meie
ümber toimuvat laiemale üldsusele edastada. Koolitame välja uued raadiohääled ja
kirjatsurad, kellest nii mõnelegi ehk koolis kogetu edaspidises elus kasuks tuleb.
Püüame edaspidi ka vallalehe veergudel
edasi anda kõik olulisemad sündmused, mis
meie koolis toimuvad. Et suurt meediamaailma ka köögipoolelt jälgida, käisime Meediapesa kollektiiviga 11. detsembril TV3
saate „Me armastame Eestit“ lindistusel.
Oli huvitav kogemus ja nüüd ootame, millal oma nägusid teleekraanil ise näeme.
Meediapesa nimel kõigile ilusat
aastavahetust soovidesAdele Alavere

VPG-s toimus esimene
uurimuskonverents
Vinni-Pajusti gümnaasiumis tehti algust uue
traditsiooniga - 3.detsembril toimus esimene uurimuskonverents, kus kooli 8.-12.
klasside õpilased esitasid teistele oma ettekandeid. Lugemisharjumusi gümnaasiumis
olid uurinud R. Kukk, K. Vaide, mürgiseid
keemilisi ühendeid ðampoonides H. Mirt,

toiduenergiat ja energiakasutust Risto Põlluste. Vinni-Pajusti Gümnaasiumit kui edukat maagümnaasiumi esitles K.Salmus.
„Valikutest elektri vabaturu tingimustes“
oli Relika Toome uurimustöö teema. Õppefilmi „Lihas puhvi“ olid kokku pannud
H. Lindre, A. Kippus, M. Tamm, S. Vissak.

VPG õpilasi saatis saksa keele
olümpiaadil edu
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased tõid 6.
detsembril Rakvere gümnaasiumis toimunud saksa keele olümpiaadi maakonnavoorult kaksikvõidu! Võitis VPG 10. klassi
õpilane Laura Laks, kes edestas ühe punk-

tiga teiseks jäänud koolikaaslast, 11.klassi
õpilast Teet Ottinit. Õpilasi juhendab õpetaja Sirje Püss. Lõppvooru kandideerima
saadetakse Laura Laksi ja Teet Ottini kirjandid. Palju õnne!

7.klassi poisid. Huvi on tegelikult palju
suurem kui reaalsed võimalused- VäikeMaarja on ikkagi 20 kilomeetri kaugusel
ja mudelautod on üsna kallid ning nende
juurdesoetamine keeruline.
Mudelitega on nagu pärisautodega võistlustele saab siis, kui korralikud sõiduoskused käes. Asjaosaliste sõnul kulub
selleks minimaalselt 60 sõidutundi. Aga
eks harjutamine teeb meistriks…

VPG Liiklusteater
sai järje
Kevadel ja suve hakul toimetas VPG 7.b
klass (nüüd 8.b) aktiivselt teatritegemise
vallas, lasteaialastele ja algklassiõpilastele tehti nukuteatrit, siis tuli Maanteeameti
toega Liiklusteater, mis jõudis koduvallast kaugemalegi - ära käidi isegi „üle lombi“ hiidlaste juures. Meeldejääv oli ka
suvine esinemine Rakvere linnapäevadel.
Nüüd aga sügis käes, talv tulemas ja liikluses hoopis teised ohud kui suvel. Osa
endisest teatriseltskonnast otsustas jätkata ja lavale tuli Liiklusteater vol 2. Lisaks
kevadisest etendusest tuntud Politseinik
Maasikale (Kasper Kaljula), Jänes Maúale
(Liisa- ja Takso-tiigrile (Brita Kraav) tegid
lavadebüüdi ka noored näitlejad 1. klassist (Heti Kirsimäe, Carmela Kaljurand,
Marten Pitsner). Esineti nii lasteaia- kui
algklassilastele. Kas ja mida kooli
näiteseltkond edaspidi välja mõtleb, näitab aeg.

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi matemaatikud esinesid hästi 23. novembril Rakvere
Ametikoolis toimunud 20. Virumaa matemaatikavõistlustel, kus nad 8.-9. klasside arvestuses saavutasid kolmanda koha
ning gümnaasiumi astmes parima LääneVirumaa koolina viienda koha.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi au kaitsesid
8.-9. klasside arvestuses Tiit Vaino ja
Heikko Valle 8.klassist ning Mart Vaino
ja Adele Alavere 9.klassist. Gümnaasiumi
astmes olid kooli eest väljas Risto Põlluste ja Relika Toome 12.klassist, Mairi Uigru
11. ja Einar Linde 10.klassist.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Rein Mursi sõnul koosnes võistlus kahest osast: esimeses osas pidi iga
võistleja individuaalselt lahendama 16 valikvastustega ülesannet, aega vastuste leidmiseks oli 30 minutit. Seejärel tuli neljaliikmelisel võistkonnal 60 minutiga hakkama saada 20 ülesandega. Õpilased võisid
ülesannete lahendamisel kasutada ainult
paberit, pastapliiatsit ja oma teadmisi, kalkulaatorid ja muud abivahendid olid keelatud.
„Virumaa matemaatikavõistluse jaoks on
aastaid ülesanded koostanud Tartu Ülikooli õppejõud Elts ja Mati Abel. Õpilaste töid
hindavad võistluses osalevate koolide matemaatikaõpetajad ja nii saame tulemused
kiiresti teada,“ rääkis VPG matemaatikaõpetaja Maiu Vahkal. Õpetajate sõnul hakatakse matemaatikavõistlusteks valmistuma kohe sügisel. Eelmisel nädalal VinniPajusti Gümnaasiumis toimunud matemaa-

MTÜ Johanna ja Tammiku
Kodu on 2013. aastaga rahul
Peagi jätame selle pahaendelise lõpuga
aastanumbri seljataha ja sellele järele vaadates veendume, et see polnud sugugi
paha.
Tammiku Kodus jäi sama elukorraldus,
aga lisandus uut, mis on alati värskendav.
Pisut rohkem muusikat, hooldekodu elanike oma kätega tehtud jõulukaunistused,
jõulukuu päkapikkude salajased külaskäigud jms, selleks, et hing ei väsiks imesid
lootmast. Tragid töötajad löövad kõigega
kampa ja nii on kõigil parem olla.
MTÜ Johanna reisis suvel suure vallabussi täie rahvaga Setumaale, kus on kombed paljus teistsugused kui Virumaal.
Elukorralduse muutumise tõttu sai Johanna keskus juurde tubli noore tegevusjuhendaja Kätlini ja hea meestetöö juhendaja
Ennu. Noored mehed teevad juhendaja käe
all ise valmis ruumi, kus puutööd tegema
hakata. Kuna Sotsiaalkindlustusamet toetab
erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamise teenust alates 1. detsembrist k.a kõigi 20 hoolealuse pearahaga, siis on võimalik osta tähtsamad puutöömasinad ehitatavasse puutööruumi, samuti osta materjali
meestetöö praktilise ehituse tarvis.
Käsitööjuhendaja Virge lõpetas Tervise
Arengu Instituudi tegevusjuhendajate aastase koolituse, mis andis talle head teadmised erivajadustega inimeste juhendamisel.
Sügisesed volikogu liikmete valimised
olid aktiivsed ja asjalikud. Tänan minu poolehoidjaid! Plaanis on Tammiku Kodu, Johanna keskuse ja toetatud elamisega korterite baasil välja kujundada turvaline sotsiaalkompleks, kus eakatele ja puudega abivajajatele leitakse võimalusi nende aitamiseks.
Johanna keskuse 3. aastapäeva eel tõi
palju elevust Marten ja Neeme Kuninga
külaskäik keskusesse. Laul seob kõiki ja
nii jagati ka sel päeval laulusõnu, et nende
mõlemaga osa laule koos laulda, seda nii
eesti kui ka inglise keeles.

Novembris külastasid Johanna keskust
hiidlased. Kärdla Sotsiaalkeskuse rahvas
otsustas tulla uurima, kuidas on 3. sektoril
võimalik osutada jätkusuutlikku teenust,
kuna oli sellest lugenud MTÜ Johanna
veebilehel www. mtujohanna.ee. Loodame, et nad said külaskäigust täieliku ülevaate. Niisiis on meil juba midagi ka teistele õpetada.
Leader programm kiitis heaks erivajadustega inimeste elukestva koolituse õppetsükli, mis koosnes 4 osast: keraamika
dekoortehnikate omandamine, mina-pildi
tundmaõppimise ja selle parandamise õpe,
psühhoemotsionaalse eneseabi koolitus ja
teraapiline lihtsustatud inglise keele õpe.
Sveitsi Vabaühenduste Fond ja KÜSK
hoidsid läbi ühingu aruandluse kätt pulsil
igapäevaelu toetamise teenuse täismahus
väljaarendamisel Johanna keskuses. Trükki läheb MTÜ Johanna reklaamvoldik.
Käisime aasta jooksul palju kordi Vinni
Spordikompleksis, kus meile võimalusel
igakülgselt vastu tuldi.
Kaks erivajadustega noort alustasid peredest eraldi uut elu, mis võiks olla pilootprojektiks, sest samal moel on vaja omaette toetatud elamisele aidata paljud Johanna
keskuse hoolealused.
MTÜ Johanna osutas kogu aasta vältel
tegusalt invatransporditeenust, tänu millele said oma tähtsad sõidud tehtud kõik teenust tellinud vallaelanikud.
Täname abivalmis teenuseosutajaid ja annetajaid nii Tammiku Kodu kui Johanna keskuse poolt! Oleme ikka seda meelt, et headus pole kuhugi kadunud. Kõik saab hästi
toimida ka seetõttu, et töötajad ja vabatahtlikud töötavad Tammiku Kodus ja MTÜ
Johannas ning selle keskuses südamega.
Oleme 2013. aastaga rahul.
Kaunist jõuluaega!
Ülle Allika

Pajusti lasteaia päkapikud vallamaja rahvale jõulurõõmu toomas.

Virumaa matemaatikavõistlustel
esinesid hästi VPG matemaatikud

tikanädal oli samuti osa võistlusteks valmistumisel.
„Kui vanakreeka filosoof Platon oli
oma kooli uksele paigaldanud sildi, mis
keelas geomeetria mitteoskajatel üle kooliukse astuda, siis meie koolis on oodatud
ka matemaatika mitteoskajad. Teeme siin
neile matemaatika algtõed selgeks, ütles
Maiu Vahkal. Matemaatikat tulebki tõsiselt
võtta, sest see on üks kohustuslikest eksamitest nii 9. kui 12. klassis.
Kahe Viru maakonna ühine matemaatikavõistlus sai alguse 1995. aastal, võistlusi

peetakse kordamööda kummaski maakonnas. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi võõrustas viimati Virumaa matemaatikavõistlust
2007.aastal, jäädes siis gümnaasiumiastmes
kuuendaks.
Kuus paremat kooli 8.-9. klasside arvestuses: 1. Rakvere G 2. Narva HG, 3. Vinni-Pajusti G, 4. Jõhvi Vene G, 5.-6. Kadrina KK ja K-Järve Kesklinna G. 10.-12. klasside esikuuik: 1. Narva HG, 2. K-Järve
Järve G, 3. Ahtme G, 4. Jõhvi Vene G, 5.
Vinni-Pajusti G, 6. Jõhvi G.
Hilje Pakkanen
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deid, nii viibisid vahel ööpäevarühmas ka
9-10-kuused lapsed. 1967.aastal avati samades ruumides kolmaski rühm. Sõime2013.aasta 20. detsembril möödub 60 aas- ja olla lapsega kodus kauem, ilma et rühma hakati vastu võtma 6-7-8-kuu vanutat Vinni lasteaia asutamisest Vinni mõi- tööstaaz katkeks. Enamasti seda võima- seid lapsi. Laste arv kasvas lasteaias 65sahoone põhjapoolses tiivas kahes väi- lust ei kasutatud, kuna raha oli vaja. Imi- ni. 1969.aastast ei võetud lastesõime vaskeses ruumis teisel korrusel.
tu enam alla aasta vanuseid
lapsii, v.a erandjuhtudel.
Kauaaegne lasteaia juhataja
Reet Rannakivi meenuReet Rannakivi on kogunud aastaid Vintab, et veel novembrikuuski tuli
ni lasteaia lugu – mälestusi ja pilte, mille
majandil abiks põllutöödel
põhjal on nüüd hea algusaastatesse tagakäia, sel ajal pidi lasteaed olesi vaadata. Lugu on pikk ja põhjalik, selle
ma avatud ka nädalavahetusjärg tuleb 2014.aastal, kui praegune lastetel. Aga palka nad selle aja eest
aia maja peab ümmargust sünnipäeva.
ei saanud. Reet meenutab üht
korda, kui lasteaednikel mõõt
Peale sõda tekkis suur vajadus
täis sai ja nad ühe lasteaia ukse
lasteaedade järele, sest naistel tuli tööle
taha ilmunud ema oma lapseminna, et oma peret toita. Rakvere rajooga koju tagasi saatsid. Meie
ni terviseosakonnale alluva Vinni lasteenne tööle ei hakka, kui selle
aia esimene juhataja oli nooruke Asta Kileest ka palka makstakse! Muiter Illipe. Lapsi hoidsid Leida Nelke ja pr
dugi läks ema koos oma lapseEeriksoo, kokatädi oli Elli Kreenberg.
ga joonelt kontorisse direktori
1955.a asus medõena poole kohaga tööjutule, kes omakorda arupärile Eevi Uibo, kelle ülesandeks oli hommiseks Reeda kohale kamanmikul lapsed üle vaadata ja kraadida, ravi- Eevi Uibo meenutab, et lapsed vaadati lasteaeda tuues
das. Reet andis lasteaia seisuda ka kõik haigestunud lapsed ning teha hoolega üle ja kraaditi, vajadusel hospitaliseeriti.
koha edasi ja kõndis minema.
kaitsepookimised.
Kallaste siiski leebus ja kamankud viidi lastesõime, kus neile siis das Reeda peaökonomist Malle Eenmaa juemad käisid töölt rinda andmas. Reet tule, kes leidis, et lasteaednike kaebus on põhRannakivi: Lasteaed oli mõne pere jaoks jendatud ja neile tuleb ületunnitöö eest makslausa õnnistus, sest eluolud olid kohati ta selleks ette nähtud topelttasu.
väga rasked. Lapsed toodi lasteaeda, pesLaste arvu kasvades avati 1972.
ti puhtaks, pandi selga lasteaia riided. aastal neljas rühm lasteaia naabruses KiiLasteaias olid olemas kõik riided, neid söö- ge tn 2 asuva elumaja esimesel korrusel.
deti, nad olid hoitud. Kuigi poodides eriti Lapsi käis siis lasteaias 90-100.
midagi saada ei olnud, sai lasteaed riided Näpil asunud
EPT laost.
Õppe-kasvatustöö on lasteaias
toimunud kogu
aeg eesti keeles,
vaatamata sellele,
et Vinni sovhoosis elas väga paljudest rahvustest
inimesi, kes kõnelesid vene keelt.
Teadlikust
ja sihipärasest
Lastesõime kollektiiv 1955.aastal. Tagareas:
Ka selles nn hallis Kiige tn 2 (nn hallis) majas on kunagi üks
juhataja Ljudmilla Pitke, kasvataja Hilma Vaht- õppe- ja kasvatus- lasteaia rühm asunud.
tööst
on
lastesõira, medõde Eevi Uibo, esireas: kokk Johanna
Kirn, majandusjuhataja Niina Reitel, rühmatädi me esimestel aas1977. aastal alustati uue, praetatel raske rääkida. Põhiline oli laste guse lasteaia hoone ehitamist. 1979. aasta
Anni Vahtra.
eest hoolitsemine ning lastega mängi- oktoobris avati Vinni alevikus mõisa õunaEevi Uibo meenutab, et tööpäev lasteaias kes- mine. Sihipärase õppe- ja kasvatustöö al- aias (sovh. aiandimaadel) tüüpprojekti järtis kella 7.30st kella 5-6ni õhtul, põllutööde guseks võib pidada 1965. aastat, kui Vin- gi ehitatud 6-rühmaline lastepäevakoduperioodil veel kauem, vajadusel ka nädala- ni lastepäevakodus (LPK-s) asusid tööle hoone. Lasteaed hakkas sestpeale kandvahetustel. Kuna lasteaiatöö oli ja on ka tä- Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogili- ma nimetust Vinni Lastepäevakodu „Tõnapäeval väga pingeline ja head suhtlemist se Kooli lõpetanud kasvatajad Margi Jõe- ruke“. Lapsi oli nimekirjas 145, nad olid
nõudev, vahetusid nii juhatajad kui ka kas- saar (Tamm) ja Reet Rannakivi. Esimene jaotatud kuude erinevasse vanuserühma,
pedagoogilise haridusega inimene laste- töötas kaks ööpäeva rühma (kuni
vatajad üsna tihti.
aias oli 1961.a töö- 1985.aastani). Majand kinkis lasteaiale uhle asunud Reeli ked Muhu rahvarõivad.
Joost. Reet RannakiAsta Kaasler tuli Vinni tööle Kivi meenutab, et talle viõli keemiakombinaadist, kust ta sai 45aasanti hoida 36 3-7- taselt pensionile. Vinni tulles töötas ta esialgu
aastast last. Väga karjalaudas lüpsjana, edasi lasteaias. Tal on
raske oli, ega mul jaks meeles, et lapsehoidjad lasteaias väga tihti
neist üle esialgu ei vahetused ja lapsevanemad olid üllatunud
käinud. Nii mõnigi jälle uut rühmatädi nähes. Tol ajal oli nii, et
kord tuli käia laps nä- kui sovhoosil oli tervise halvenemise tõttu vaja
pus mööda lasteaeda, mõni töötaja kergemale tööle saata, siis saaet leida lapsele une- deti ta lasteaeda. Kui aga keegi ihales edaspiajaks vaba voodit. Vi- di kõrgemat pensionit saada, siis läks ta enne
See maja Tiigi tänaval oli algselt lasteaiaks ehitatud. Pärast laste- lumus tuli aastatega.
pensionile jäämist aastaks karjalauta kõrge
aia uue maja valmimist võtsid töötas selles majas Vinni arstipunkt
Talvel suurte tuisku- palga peale ja oligi maksimumpension - 132
(velsker-ämmaemandapunkt ja Vinni postkontor)
dega olid teed teine- rubla välja teenitud. Lasteaia kasvataja palk
kord nii umbes, et lap- oli 65 rubla, juhatajal 85 rubla. Madala palMõisahoone ruumid jäid peagi
kitsaks. Kitsikusest vabanemiseks alustas sed nädalvahetuseks koju ei pääsenud, nad ga kompenseeris sovhoos sellega, et ka lasteVinni sovhoos 1954. aastal tüüpprojekti tuli siis endaga koju kaasa võtta.
aia töötajad said soodsa hinnaga osta liha,
1963.aastal ehitati majale juur- mune, piima, hilisemal ajal suitsuvorsti, viijärgi uue lastaia ehitamist Tiigi tänavale,
kuhu koliti sisse 1955.a novembris. Uus, deehitus, seal avati üks rühm aiaealistele nereid, näärideks Gruusiast toodud mandaVinni Lastesõime nime kandev maja oli ruu- 3-7-aastastele. Lapsi oli lasteaias kokku 57, riine.
mikas, kõik tundus nii suur ja ilus. Koos ma- neist 18 last ööpäevarühmas. Ööpäevajandusjuhataja Niina Reiteliga joonistasime rühma võeti lapsi vastu ühe aasta vanu- (järg lk 4)
pilte ja ornamente ning kinnitasime neid sein- selt. Majandi juhtkonna survel ehti ka erantele, lõpptulemus oli üsna meeldiv. Uues majas olid juba eraldi rühmad 3-4-kuu vanustele ja vanematele lastele. Ka töötajate arv
suurenes tunduvalt.
1959.aastal nimetati lastesõim
ümber Vinni Sovhoosi Lastepäevakoduks. 1961.aastal moodustati juba kaks rühma, eraldi sõime- ja aiaealistele lastele. Sõimerühma võeti lapsi vastu alates 3 kuu
vanuselt. Rühmades töötasid medõed-kasvatajad. Avatud oli ka üks, 0-7-aastaste laste
hoidmiseks mõeldud ööpäevarühm, kus
lapsed viibisid kogu nädala. Haigeid lapsi
koju ei viidud, nad viibisid isolaatoris kuni
tervenemiseni, meenutab kasvataja-medõena
töötanud Aili Reppo.
Lastesõime võeti lapsi vastu 3kuuselt. Emad said kodus olla 72 päeva,
Lõunauinak Kiige tänav 2 majas asunud rühmas.
seejärel võisid nad võtta palgata puhkuse

Pilvi ja Vello Taremaa 60 aastat Vinni lasteaeda!
klassikaaslastest elukaaslased

“Mul on suusadki juba pööningult alla toodud, pidin minema suusatama!” ütleb Vello Taremaa - mees, kes on eluaeg pidanud
lugu spordist ja kehakultuurist. Küll suuskadega ja hobusega ratsa, aga ka rattaga
võttis noormees Vello omal ajal pika tee
ette, et käia Arukülast Veneverre külla
oma tulevasele - Pilviale, kellega saab sel
vana-aasta õhtul koos elatud 60 aastat. Kunagine lubadus alati kokku jääda on teoks
saanud. Palju õnne!
Aga alustame algusest.
“Me olime 16-aastased, kui omavahel Rakvere Õpetajate Seminaris õppides tuttavaks
saime. Esialgu küll kui klassivend Vello ja
klassiõde Pilvia (et kõik tuttavad kutsuvad
Pilviat Pilviks, siis on jutus ka edaspidi nii. Toim.).
Koos ühes klassis õpiti neli aastat. Lisaks ühes
klassis õppimisele juhtus ka nii, et sattusime
elama Rakveres ühele ja samale Saueaugu
tänavale. Ikka juhtus nii, et kool lõppes ühel ja
samal ajal või tulime koos õhtuti üritustelt koju,
Vello saatis mind siis kenasti koju. Ja eks siis
hakkas vastastikune tõmme ka natukene tulema, räägib Pilvi. Peale kooli lõpetamist 1948ndal suunati Vello Roela Mittetäielikku Keskkooli õpetajaks, Pilvi aga Eesti teise otsa Valgamaale Hummulisse algklasside õpetajaks.
Roelas pandi Vello juba esimesel aastal
7.klassi juhatajaks, selle kõrval andis ta kehalist kasvatust, geograafiat ja konstitutsiooniõpetust. Siis aga suunati teda kolmeks aastaks
Tallinnasse sõjaväkke. Enne sõjaväkke minekut poetas Pilvile, et ära sa enne küll mehele mine, kui ma tagasi olen! Ehkki see palve
oli öeldud pooleldi naljaks, otsustas Pilvi
Vello ära oodata.
Vello vabanes kroonust kolme aasta pärast
aprillis ja läks haridusosakonda vana töökoha
tagasi nõudma. Sealt aga vastati, et kooliaasta
lõpp on lähedal ja vaba kohta vanas kohas
enam ei ole. Teda võeti tagavaraõpetajana
arvele ja saadeti kaheks kuuks pioneerilaagriülemate kursustele. Suvel määrati Karepa pioneerilaagri ülemaks. Kaks kuud sain seal olla,
kui palusin, et augustikuuks mind vabastataks,
et saaksin vanemate juures loomadele heina
teha. Siis läksin haridusosakonda uut kohta
küsima, mis asuks kodule lähemal. Ma unustasin küsida, et mis koht see lähedal on! Saadeti Viru-Jaagupi 7- klassilise kooli direktoriks. Ma olin siis noor ja avaldasin kahtlust,
kas saan hakkama. Öeldi: küll sa saad, meie
aitame ja su vanemad (kes olid samuti õpetajad) aitavad ka, pioneerilaagris said ju kenasti
hakkama. Vello saigi, sellest koolist kujunes
tema töö ja hobi. Kunagine hea kolleeg Alise
Vaasma meenutab Vellot „Viru-Jaagupi läbi
aegade“ raamatus: „Erakordselt hea majandusmehena, täpse ja tähelepaneliku koolmeistrina suutis ta rakendada pedagoogilise kollektiivi ühtse vankri ette.“ Muidugi saatis kooli
edu.
Pilvi töötas sel ajal Hummulis. Omavaheline side kooliõel-vennal ei katkenud. Pilvi käis
Vellot sõjaväes vaatamas, Vello tegi Arukülast Pilvile Veneverre vastukülaskäike küll
talvel ratsa, hobusega, suuskadega, suvel rattaga. “Ma olin küll maapoiss, aga ega ma seepärast veel hobusega ratsutanud ei olnud!”
Ära käis.
Pilvi ei saanud Hummulis kaua olla. Kuna ta
isa haigestus raskesti, siis taotles ta üleviimist
isakodule lähemale. Nii vabastatigi ta Hummuli kooli õpetaja ametist ja saadeti Muuga
kooli, sealt omakorda Venevere kooli. “Veneveres tuli mul uus koolimaja vastu võtta.
Mida mina, 22-aastane noor tüdruk teadsin
ehitamisest!” Aga asjad lõpuks sujusid ja maja
sai vastu võetud.
Siis juhtus aga nii, et Rakke kooli direktor
lasti lahti, kuna koolipitsatiga Stalini pildi oli
keegi riputanud raudteejaama väljakäigu seinale. “Minusugune noor tüdruk pandi tema

asemel koolidirektoriks. Rakkes sain olla
ametis ühe aasta, kui me abiellusime.”
Pilvi Pärnaste ja Vello Taremaa abiellusid
24-aastasena 1953. aasta vana-aasta õhtul.
Vello meenutab: “Mul oli ühe Moskvitsimehega kokku lepitud, et toome Pilvi Rakkest Viru-Jaagupisse ja registreerime end ära.
Millegipärast ei saanud Moskvitsiga järele
mindud. Aga et naisevõtmine pooleli ei jääks,
siis sain kaubale ZIL-i juhiga, kes vedas sellega piima. Läksime Viru-Jaagupi külanõukogusse, see asus tol ajal konstaabel Vilu majas. Ühel pool olid külanõukogu ruumid, teisel pool raamatukogu omad, mis olid omavahel klaasidega ustega eraldatud. Parasjagu
käis raamatukogus näitemänguproov. Rahvas siis vaatas, millise naise koolidirektor
endale võtab ja kuidas meie paaripanek käib.
Koolimajja oma korterisse jõudes kinkisin
Pilvile abielusõrmuse. Laulatussõrmust sel
ajal avalikult kanda ei tohtinud. See sõrmus
on Pilvil senini alles.
ZIL-ga sõidud ei olnud selleks päevaks
veel läbi: oli vaja koju isa-ema juurde Arukülla sõita. Seekord vetarst Kolki uhke musta värvi ZIL-ga. Isa, muusikamees, võttis
noorpaari vastu klaverimänguga. Nii, neljakesi, need pulmad tookord peetud saidki.
Tänu abiellumisele sai ka Pilvi Rakkest tulema, tööle Viru-Jaagupisse, kus ta töötas
palju aastaid algklasside õpetajana.
“Kui sõjaväest tulin, siis panin end kohe
Tallinnas Pärnu maanteel asunud Volga kaupluses autoostu järjekorda.” Iga kahe kuju tagant tuli käia uurimas, kui kaugele on järjekord edenenud. Neli aastat sai käidud, enne
kui auto - Moskvitsi - võisime osta.
Oma maja hakkasid Taremaad ehitama 1957ndal. Põllu peale anti maatükk. Lage oli, kõik
puud ja põõsad oleme ise istutanud. Puud on
nüüd suureks saanud, pakuvad suvel varju ja
kaitset tuule eest.
Millest elasime – meil oli oma lehm, sead,
kanad. Enne kooli tuli loomad talitada, lehm
lüpsta, lapsed riidesse panna ja alles siis sai
tööle minna.
Pilvil ja Vellol sündis kolm last: Tiit Anu, ja
Tõnu. Kui Tiit sündis, siis elas noorpere juures veel ka Pilvi ema, kes aitas last hoida
(noored emad said tol ajal lapsega kodus
olla kaks kuud pärast lapse sündi).
Tänaseks on kolmel lapsel omakorda kõigil kolm lapselast, ja veel kaks lapselapselast, kelle tegemistele vanavanemad VelloPilvi kõvasti kaasa elavad. Elutoa seinu ehivad toredad järeltulijate pildid koolide lõpetamistelt ja elu tähtpäevadelt. Pildid on Vello
lasknud suuremaks teha ja ise raamid ümber
meisterdanud.
Mis on see saladus, mis nii kaua lubab teineteisega koos elada? “Ma olin ju kogu aeg
tööl, eks ma seepärast niikaua vastu olengi
pidanud!” muheleb Vello. Pilvi leiab, et tuleb
püüda arvestada teise inimesega, tema soovidega, siis ei tule pahandusi. Ja pahandusi
nende 60 aasta jooksul Pilvi ja Vello enam ei
mäletagi. Neid polegi õieti olnud. “Me oleme kohe noorest peale teineteisega hästi
läbi saanud!”
Pahandustest vaat’ et hullemgi on vanaduses Pilvi meelest hoopis see, et ajapikku on
kõik jutud juba ära räägitud. Polegi enam
millestki rääkida. Aga või vanapaar kodus
lausa rahus istub. Vello käib Roela kooris
laulmas, mõlemad on usinad Elutarga klubis
käijad, sageli leiavad tee koju lapsed ja lapselapsed.
Kümme aastat tagasi, kui paar kuldpulmi
pidas, peeti vana-aasta õhtul kiriklik laulatus
Viru-Jaagupi kirikus. Kirikuõpetaja Tarmo
Linnas pani meid pidulikul jumalateenistusel
taas paari. Vello: “Ainult ühe lause jättis ütlemata: võite nüüd pruuti suudelda!”
Hilje Pakkanen
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60 aastat Vinni lasteaeda (järg)
Töö korraldus sõime- ja aiarühmas
Sõimerühmades toimusid iga
päev 10-12 minuti pikkused tegelused (emakeel, kehaline kasvatus jne) vastavalt kuuplaanile ja konspektidele. Igaks tegeluseks
tuli koostada konspekt. iga kuu lõpus analüüsiti iga lapse kõne ja liigutuste arengut,
suhtlemisoskust.
Aiarühmades toimusid olenevalt laste vanusest 15-30 minuti pikkused
tunnid. Tunniplaanis oli emakeel, joonistamine, voolimine, meisterdamine, kehaline ja muusikaline kasvatus, arvutamine,
algõpetus, vene keel (õpetati kaks aastat).
Aiarühma kasvataja koostas pidi koostama plaani, mille järgi ta töötas. Alles tööle
asunud noor kasvataja pidi koostama tundide kohta konspektid, mis kinnitati juhtaja
poolt. Konspekte koostas ta seni, kuni juhataja oli veendunud, et kasvataja saab ilma
konspektita hakkama.
Igal hommikul toimus hommikvõimlemine. Peale lõunauinakut toimus
laste karastamine, tuba tuulutati, lapsed äratati, nad võtsid ülakeha paljaks ja läksid
virgutusvõimlemisele, peale seda vesikarastamisele. Kogu kasvataja poolt planeeritud töö pidi olema hoolikalt läbi mõeldud, lapse päev tihedalt sisustatud. Igale
päevale oli planeeritud vaatlus, jutuajamine, õppetund, mäng pidi olema korraldatud mingil kindlal eesmärgil. Emakeele
õpetamisel tuli kindlasti püstitada kolm eesmärki: õpetuslik, kasvatuslik, kõlbeline.
Õppe-kasvatustööd läbisid armastuse kasvatamine kodumaa, teiste rahvaste, Lenini
vastu. Õppe-kasvatustöö põhieesmärk oli
kommunistliku ühiskonna aktiivse liikme
ettevalmistamine. Võrdluseks: tänapäeval
keskendutakse lasteaias ennekõike lapse
igakülgsele arengule, kooliks ettevalmis-

tamisele jmt.
Rühmakasvataja sisustada oli
kogu lapse päev, v.a muusikaline kasvatus. Muusikalise kasvataja ülesandeks oli
muuhulgas organiseerida laste peod jm
üritused. Ja ehkki NL ajal tuli pidada Lenini sünnipäeva, armee ja oktoobrirevolutsiooni aastapäevi, oli oluline see, et laps
õpiks laulma ja tantsima, ei kardaks esinemist, oskaks koos teistega olla. Nääripidude kuupäevad tuli partei rajoonikomiteele teada anda ja need ei tohtinud toimuda enne 28. detsembrit. Jõulud oli tabu.
Koos muutustega ühiskonna-

elus 1989-1990.a muutus ka lasteaia õppekasvatustöö. Kasvatajatele hakati andma
vähehaaval vabadust. Iga kasvataja võis
enda tööplaneerimiseks valida soovikohase plaani, kavandada ise õppekava, sest
olemasolev programm oli ajast maha jäänud. Kasvatajad õppisid tundma Rudolf

Vinni lasteaia kollektiiv 80-ndatel.

Steineri ja Maria Montessori pedagoogikat. Nad võisid võtta sealt endale ja lastele
ning meie ühiskonnale sobivat ning kasutada seda oma töös.
Vinni lasteaeda on korduvalt autasustatud, näiteks 1987.a kanti Vinni lasteaia töökas kollektiiv rajooni autahvlile.
Vinni lasteaeda on oma silmaga kaemas
käinud ka selle ala inimesed Lätist, Rootsist, mujalt Eestist rääkimata, majandi külalistena aga ka Argentiina KP delegatsioon.
Tee Vinni lasteaeda on leidnud Uno Leies,
Madis Oviir, Georg Aher, nukunäitlejad
jpt.
Lasteaia algusaastatel tuli kasvatajatel väga palju ise õppevahendeid ja

mänguasju valmistada, sellele tööle kaasati ka lapsevanemaid. Õppevahenditest on
säilinud kasvataja Magda Eha valmistatud
matemaatiline õppemäng „Ühest kümneni“. Senini on kasutusel tema valmistatud
rebaste ja karude peakatteid. Alles on ka
aastaid tagasi valmistatud nukuriiete komplekt, säilinud kasvatajate tehtud käpiknukke, lastevanemate ja majandi puidutöökoja poolt valmistatud
nukumööblit, puuhobuseid jmt.
Algaastail olid lastesõimes Vinni keskuse lapsed. VVinni sovhoosi suurenedes laienes ka piirkond,
kust lapsi kohale toodi. 1965.aastal
käis lasteaias lapsi Vinni alevikust,
Mõdriku, Vetiku külast, Roodeväljalt, Vaekülast, Vaeküla-Liivalt.
1975.a lisandusid lapsed Kaarlist,
Sõmerult, Katku, Raudlepa külast,
keda veeti kohale majandi transpordiga. Tihti kujunes reis väga pikaks,
sest laste kojuvedu pandi kokku
tööliste kojuveoga. Töölisi veeti
aga Vinni ka Kiviõlist. Lapsi oli
väga palju ja nad ei mahtunud kuidagi lastepäevakodusse ära, eriti sel
perioodil, kui Vinni sovhoosiga liideti ka Viru-Jaagupi ja Küti. Seoses
majandite liitmisega sai sovhoos ka
teise, Kulinal asuva lastepäevakodu. Nüüd
paigutati osa meie piirkonna lapsi Kulina
lastepäevakodusse, seoses sellega pike-

Lapsed lustimas Kiigemäel 1979.a

nes laste teekond kodust lasteaeda veelgi. Käesoleval ajal käib meie lastepäevakodus lapsi põhiliselt Vinni alevikust, üksikud lapsed tuuakse kohale Piiralt ja
Vetikust.
1991. aastast tegutseb Vinni lasteaed Vinni vallavalitsuse hallatava asutusena.

Lõpetuseks. Kerge pole lasteaednikel kunagi olnud, kuid lapsed on ajast olenemata
kasvatatud, õpetatud, hoitud ja hoolitud.
Olge tänatud!
Palju õnne Vinni lasteaia perele!
Fotod: Vinni Lasteaia kroonika. Mälestuskillud kogus kroonikast kokku
Hilje Pakkanen

Lastepäevakodu algusaastatel tuli kasvatajatel väga palju ise
õppevahendeid ja mänguasju valmistada. Papile ja vineerile joonistatud pidude dekoratsioonid on vastu pidanud aastakümneid.
Lasteaia rongkäik läbi Vinni aleviku uhketes Muhu rahvariietes.

Vinni Lasteaia juhatajad
läbi aegade:

Kauaaegsed lasteaia töötajad Liivi Stsjogoleva ja Margi Jõesaar oma hoolealustega lasteaia lõpupeol 1982.a

Asta Illipe Kilter 1953 - 1955
Aino Suigum 1955 - 1957
Ljudmilla Pitke 1957 - 1960
Helju Veermäe 1960 - 1963
Virve Orgus 1963 - 1965
Elfride Sarv 1965 - 1966
Urve Reinau 1966 - 1971
Astrid Koppel 1971 - 1975
Reet Rannakivi 1975 - 1990
Maarika Kongi 1990 - 1996
Reet Rannakivi 1996 - 2010
Siivi Ebber 2010 -
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Gustav
Ernesaks 105
Küsid endamisi -105, juba?
Meenutades laulutaati, on kõigil kõrvus viis „Mu isamaa on minu arm” ja silme ees hallipäine dirigent, kes ajal, mil
sõjast laastatud maa oli ahervaremetes,
mõistis - rahvas vajab mehist laulu, et tugevdada usku homsesse päeva.
Nii sündis „Mu isamaa….”. Sellest sai
Eestile hümn, ka nendeks aegadeks, mil
õiget laulda ei võidud. Sellega lõpetati
laulupeod…Pilt ju tuttav: Gustav Ernesaks,
tammepärg kaelas, võeti laulumeeste
poolt õlgadele, suur ühiskoor, nii nagu ka
väljakutäis rahvas oli vaimustuses - rahvas oli sel hetkel üks. Neid üheks mõtlemise hetki on see laul loonud palju kordi
ja paljudes maades. Ka siin lähemal, Pajusti
Kitsekopli laval, mil RAMi ja Vilde kolhoosi vahel 1980. aasta jaanipäeval aastateks sõprusleping sõlmiti. Suurt sõprust ja
vastastikust abi kinnitati Gustav Ernesaksa
ja Erich Erilti allkirjade ja suure ühislaulmisega.
See laulmine ja laulukoori vastuvõtt algas sel päeval aga juba Pajusti piiril: suured bussid peatasime, seal kus nüüd politseinikel sind „ehmatada” meeldib…. Vastuvõtjaid oli väli täis, ei usugi, et pärast
Põhjasõja viimast maalahingut siin nii palju inimesi oleks õlgõla kõrval seisnud.
Noored agronoomid olid tassinud viljapõllu äärde koguni klaveri - ja ühislauludele hoo andmiseks kulus see marjaks ära.
Tammikusse, laululavale mindi siit juba tuttavatena ja tundus, et igal perel on oma
laulumees välja valitud. Nii koori kui kolhoosi juht olid uhkel kaarikul rongkäigu
eesotsas. Ja mis te arvate, kelle käes olid
kaarikus ohjad? Ikka Ants Kivimäe käes.
Tema sõidutas Gustav Ernesaksa ka Tallinnas, laulupeo rongkäigu eesotsas. Ants
on meenutanud: „Võtsin Ernesaksa peale
tema kodumaja eest, Oru tänaval. Esimesena küsis, mis Su hobuse nimi on? See on laulupeost tehtud filmis ka kõik näha. Seejärel
korjasime kalessi lumivalges ülikonnas Roman Toi. Sõitsime ka Kadrioru lossi eest uhkelt läbi ja siis kogu laulupeoliste rongkäigu,
kesklinnast lauluväljakule. Hobusel olid topeltrakmed mine tea, millest ehmuda võib!
Ajab tänagi naerma - ikka suured naljamehed need dirigendid. Ja see tohutu rahva tähelepanu meie ekipaazile!”
Nüüd vaatab laulutaat meid mõtlikult istujana lauluväljaku rinnatisel. Usun, et kõik
olnu on tal meeles.
Jõuluaeg läheneb ja paljudele meist meenuvad traditsioonilised Rägavere mõisa
jõuluõhtud. Siis tundus, et RAM ongi kohe
meie oma laulukoor, laulgu ta Soomes või
Siberis. See vana armastus on ka veel hiljem välja löönud ˉ- nii peatus laulumeeste
korraldatud vana-autode ralli AvinurmeTallinn ka meie klubi ees. Joodi jahedat
piima, peeti kõnesid ja lauldi. Allakirjutanu sai „Rally hea korraldamise eest Pajusti
kontrollpunktis” nimelise aukirja! Alleaaa!
Arvan, et üle aegade jäävad siinsesse
kultuurilukku kolm kõrgemat „küngast”:
praeguseks Eesti vanim Vilde-nimeline
kirjanduspreemia; aastatepikkune koostöö
RAM-ga - lauldes ja põllutöödel; Rägavere mõis nagu Eestimaa majakas - selle restaureerimislugu ja hilisem kultuuriprogramm.
Kõigile häid jõulupühi!
Ilme Post

5

Pildigalerii jõuluootuse peolt Roelas

Vallavanem Toomas Väinaste annab
tänukirja üle Eve Siimutile Tudust (ülal
vasakul), perek. Sirkasele Kulina külast (vasakul), Võhu külavanemale
Aimar Põldmele (ülal keskel).

Laupäeval, 14.detsembril toimus
Roela Rahva Majas jõuluootuse
pidu koos jõululaada ja jõuluootuse kontserdiga ning tunnustati ka
tänavuse valla heakorrakonkursi
“Kaunis kodu” võitjaid.

Kauni kodu konkursil pälvisid tunnustuse veel perek. Mets
Roelast, Vilja-Leena
Kaasik-Runnel Arukülast, perek. Kraav
Vinnist ning ärihoonete kategoorias
Raktoom ASi Piira
tankla, Vinni Perekodu ja Vinni Spordikompleks AS.
Fotod kontserdil esinenud Roela Rahva
Maja kvartetist Sära,
meesansamblist ja
Roela segakoorist.
Hilje Pakkaneni
fotod

Eakate aastalõpu pidudelt
17.detsembril pidasid nii Pajusti klubi eakate klubi Mõttelõng kui ka Viru-Jaagupi eakate
klubi Elutark aastalõpu pidu, kus muusikalist külakosti tõi Roela eakate klubi Remmelgas
naisansambel. Lauluga tervitas kokkutulnuid ka vallavanem Toomas Väinaste. Tunti
rõõmu koosolemisest, löödi tantsu Kehala kapelli muusika saatel.

Vallavanem Toomas Väinaste õnnitleb perek.
Jukkat Pajustist (ülal) ja
perek. Ojalood Kakumäelt (vasakul).
Alumisel pildil on perek.
Keivabu ja tema taga
perek. Lihchtfeldt, kes on
oma tänukirjad juba kätte
saanud.
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Vinni noortetuba kutsub heateole
Vinni noortetuba tegutseb juba teist aastat
ja selle aja jooksul oleme saanud projektide toel osta rulluisud, uue teleri koos Wii
mänguga, rippredeli komplekti ja lauatenniselaua. Kuna uut inventari on raske muretseda ja vanad asjad kipuvad ikka kuluma, siis kutsume Sind kaasa aitama noortetoale üht heategu tegema. Kui Sul on kodus üleliigseks jäänud lauamäng, arvuti, televiisor, joonistamis- või meisterdamistarbeid, mööblit või siis spordivahendeid, nt
hantleid, poksikindaid jmt - midagi, mis sobiks ühte noortetuppa ja teeks sealse elu
rõõmsamaks, tegevusrohkemaks ja muga-

vamaks, ole hea, paku seda noortetoale.
Heategu võid teha ka nii, et kingid ära ainult
osa oma ajast - tule korralda mõni üritus,
vii läbi joonistamise-, meisterdamise,
loovusetöötuba. Meie seas on palju huvitavate ja suurepäraste oskustega inimesi.
Tulge, näidake ennast! Meil on selle üle
ainult hea meel. Aitame koos noortel asjalikult aega veeta. Usun, et omavahel suheldes tugevneb meis ka vastastikune
veendumus - noorus ei ole hukas ja vanadelgi on noortele midagi pakkuda.
Käes on aasta kauneim aeg - jõuluaeg. Loodetavasti tulevad valged jõu-

Jaanuaris stardib kolmas Vinni-Rakvere
talvejooksusari
12.jaanuaril toimub III Vinni-Rakvere talvejooksusarja avaetapp, taas võisteldakse 10
km ja maratonidistantsil. Tänavune talvejooks on kaheetapiline, teine jooks peetakse 9. veebruaril. Maratonistart antakse
Rakvere linnastaadionilt ja 10 km start Vinni spordikompleksi juurest. Lõpetatakse
Rakvere staadionil. Rada kulgeb nii linnatä-

navatel kui Vinni valla kergliiklusteel. Talvejooksu algataja ja korraldaja Andrus Leini
sõnul on kaks korda toimunud talvejooks
jooksusõprade poolt hästi vastu võetud varasematel kordadel on üllatavalt palju on
olnud just maratonijooksuhuvilisi. Osalejaid on olnud üle Eesti, maratonis 15-20,
10 km distantsil 30 inimese ringis. Möödu-

lud, ehkki nende ridade kirjutamise aegu
udutab ja tibutab vihma. Jõulud on heade
tunnete aeg - miks siis mitte nautida praegust hetke ja üksteisele naeratada, on siis
põhjust või mitte. Tavaliselt otsime kõikide asjade jaoks põhjust. Aga milleks? Ehk
tasub midagi teha ka lihtsalt niisama, heast
südamest. Naeratusel, nagu ka hea sõnal
on komme levida ja märkamatult on meie
ümber rohkem soojust, rohkem valgustki, on parem üksteise kõrval olla.
Soovin rõõmsaid jõule, lustlikku koolivaheaega ja reipust uueks aastaks!
Eve Kukor
Vinni päevakeskuse noortetuba
nud korral langes üks etapp imeilusa ilmaga 24. veebruarile ja jooksjatel avanes hea
võimalus sportlikult Eesti iseseisvuspäeva tähistada.
Korraldajad MTÜ Vinni Terviserajad ja
kergejõustikuklubi ViKe ootavad maratoni jooksma alates 18. eluaastast, 10 km distantsile 1999. aastal ja varem sündinuid piisavalt treenitud inimesi. Osavõtutasu 10
km 5 ja maratonidistantsil 15 eurot.
Võistlusjuhend on kättesaadav Vinni
valla kodulehel sündmuste kalendris.
Info Andrus Lein, tel: 56 603 585

Imeilus laupäev Roela Rahva Majas
Novembrikuu viimasel päeval oli Roela
Rahvamaja siginat-saginat täis - lisaks omainimestele olid külalised ka Kadrinast, ViruJaagupist ja Võhust. Tähistati kadripäeva
ning süüdati koos ka esimene advendiküünal.
Esimesel tunnil pakkusid lauluja tantsulusti Kadrina „Vöökudujad” (vanuses 50-90!) laulu- ja tantsurühm oma kenades Kadrina kihelkonna rahvariietes. Kena
oli vaadata väärikate daamide esinemist,
kuulata ansambli mõnusaid laule, ja oli tunda, et nad ka ise seda nautisid.
Omaette vaatamist-kuulamist

väärt oli Viru-Jaagupi naisansambel „Viisikera” oma imeilusate lauludega, ise nad arvasid, et eks see Aivi ole, kes nende hääled kõlama paneb. Valgetes kleitides ja heegeldatud kübarad peas - nägid noorikud
väga nooruslikud.
Vallavanem Toomas Väinaste laul
sobis samuti nende naiste hulka - oli ilus
kuulata!
Oma tanstuoskusi näitasid ka
Roela prouad - nende tantsud olid veidi
uudsema moega ja sammudki justkui keerukamad. Võhu kapelli „Karukell” mängu
saatel sai aga isegi jalgagi keerutatud.

Aastalõpu uudised Kadilast
Mõnusalt ja lumiselt alanud jõuluajaga lõppes selleks aastaks Kadila Naisseltsi aiandusteemaliste loengute projekt „Uued
mõtted meie koduaedades”, et koguda jõudu kevadeks.
Toimus neli koolituspäeva, neis õppisime vigursaagimist ja laastupunumist, kuulasime loengut permakultuurist ning värvide kasutamisest enda sees ja enda ümber.
Neljal pühapäeval kogunesid huvilised
meie hubases seltsimajas, kuulasid, praktiseerisid ja vahetasid kogemusi ning lahkusid alati hea tuju ja kogemuse võrra rikkamana. Meie eesmärk oli suunata koolitus
rohkem oma kogukonna inimestele, aga

meid leiti ka väljastpoolt valda ja maakonda. See rõõmustas.
Kevadel, aprillis, alustame taas. Jutuks tulevad feng shui põhimõtted aias ja küla
välisilme kujundamine. Õpime, kuidas lõigata õunapuid ja teeme ühiskülastuse koos
praktilise tööga Mõdriku Iluaeda. Kogu
koolitussarja lõpetame muhedalt ja magusalt muljetades ja aiandussaadusi maitstes.
Korraldajad omalt poolt ootavad kevadeks
rohkesti osalejaid ka lähiümbrusest. Õppepäevade rahastamine toimub LEADERmeetmest.
Sügis-talvisel perioodil alustas seltsimajas käsitööring. Esimeseks teemaks oli

Roela Rahva Majas 31. detsembril
MEELEOLUKAS AASTALÕPU
SALONGIÕHTU
Uksed avame kell 21
Töötab BAAR
Alates kella 22-st ELAV MUUSIKA,
külastajate soovil mängib
ans. TARMO
Muusikalised tervitused
Vaba mikrofon lubatud erinevad etteasted!
kesköine ILUTUTLESTIK

Peole pääsemiseks tuleb kuni
23.12 broneerida ja osta pääsmed.
Siis 3 eurot, samal õhtul 5 eurot
(kohti ei hoita).
Pidu saab olema parim,
TULE VAID KOHALE!

Peamine, see päev oli imeilus,
meeleolukas. Suur tänu neile, kes selle
päeva kordamineku jaoks vaeva nägid!
Väga maitsev oli ka lõunasöök, kus pakuti
ehtsat kadripäeva toitu - kartulit-mulgikapsast, lahkeks perenaiseks Saima, ning kohvi
ja kringlit mõnusaks magustoiduks peale.
Jõudu ja jaksu teile Reet ja Anne,
Toomas ja Mall, selliste ürituste korraldamisel ja külaliste võõrustamisel. Mõnus,
hubane, pidulik oli see õhtupoolik novembri viimasel laupäeval. Järgmisele tulge teie ka!
Tänulik piduline Kärt Põllu
geelküünalde valmistamine Maie juhendamisel, 12. detsembril meisterdame ViiviAnni juhendamisel jõuluehteid. Lisaks oskuste täiendamisele oleme tundnud rõõmu kooskäimisest. Neljapäevaõhtused
Ruthi joogatunnid on kujunenud osalejatele asendamatuks energiaallikaks.
Kadila jõulupidu 14. detsembril oli rahvarohke. Aitäh kõigile, keda olen appi kutsunud. Inimesed on toredad! 22. detsembril ootab kella 12-st seltsimajas huvilisi kaubatalgute päev. Kõik kauplejad ja ostjad
on teretulnud.
Uut aastat alustame Maanaiste Liidu aastapeo korraldamisega seltsimajas 5. jaanuaril.
Lahkeid päkapikke ja toredat aastalõppu
soovides,
Kaili Kõrgesaar, Kadila naisselts

Spordisündmused
jaanuaris
Eesti Koolispordiliidu ujumisvõistlused Vinni Spordikompleksis
17.jaanuaril algusega kell 10.00.
Vinni-Rakvere-Vinni talvejooksusarja I etapp12. jaanuaril.
Start Rakverest 10.00 ja Vinni Spordikompleksi juurest 12.00.

Õnnitleme
jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
100 Leida-Helene Kaljusaar
95 Ella-Pauline Kopli
95 Linda Soome
94 Ludmilla Arro
93 Laine Väinaste
92 August Kondoja
91 Valve Kikas
89 Astra Vaher
87 Asta Jurelevits
87 Ella Jõemägi
84 Koidula Basarov
83 Endel Vahtra
83 Väino Lipu
83 Ester Pihlak
82 Endel Tikop

82 Asta Kaasler
82 Jaan Pobbul
82 Aino Rajamart
81 Luule Velbo
81 Heino Tombach
81 Pärja Nahkureva
80 Eha Kalaus
80 Silvi Keskküla
75 Maie Onga
75 Aleksandr Truman
75 Lovisa Saar
75 Niina Nurmsalu
70 Pilvi Mägi
70 Ants Nõlve
70 Elvi Lavonen

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

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

Kaileen Teder - 22. novembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Vinni päevakeskuse jõulutervitus
On jõulukuu küünaldes lootust ja
soove, on tilluke säde me silmade
ees, on tuledesära ja ootuserõõme,
on armastust, andestust südame
sees.
Kaunist pühademeeleolu kõikidesse kodudesse!
Aasta 2013 on lõpusirgel ja oli kordumatu, oli ilus parajalt külm ja lumine talv, lõunamaine suvi, lisaks
kevad ja sügis oma tavapärases ilus
ja võlus. Nii ka päevakeskusesse jagus võimlemist, mälutreenimist,
käelist tegevust, sekka laulmist, eks-

kursioone, teatris
käike jm. Tänan teid,
kallid naised, kes te
olete leidnud aega
päevakeskuse
jaoks. Soovin, et teil
oleks ikka süda soe, jalad väledad,
käed nobedad, jaguks tervist ja hingerahu.
Tulgu uus aasta meeldivate üllatuste- ja rõõmuderohke! Jätkugu teil
naeratusi, häid sõnu ja tugevat tahet ja tervist ka uuel aastal!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor

Jõulutervitus
Jõuluajal oleme hoolivamad, märkame rohkem
teisi enda kõrval ja tahame neile rõõmu valmistada. Me ehime oma kodud, valmistame erilisi
roogasid, kutsume külalisi ja meisterdame sugulastele-sõpradele kingitusi. Soovin kõigile, et

oleks õnne leida üles jõulutunne ning
võimalus seda jagada oma pere ja lähedastega. Soovin, et meie südamesse mahuks head nii palju, et seda jätkuks jagada terve aasta.
Olgu õnne, olgu tervist, olgu sõpru,
olgu rõõmu, kodusoojust ja edu töös!
Lugupidamisega
Margit Diits,
haridus- ja lastekaitsenõunik

Roela Rahva Maja
jõulutervitus
Jõulurõõm ei pea mitte talvine ahjusoe olema,
mis peagi ära jahtub,
vaid kevadine päikesesoe,
mis päev-päevalt kasvab ja kasvab…
Üks ring on jälle täis saanud ja võime
rahulikult tõdeda, et meil siin on päikeselist rõõmu jätkunud tõesti aastaringselt.
Igasse kuusse oma rõõmukilluke ja nad
kasvavad ja kasvavad…
Aitäh teile, head inimesed, kes te pole
väsinud, kes te alati naeratate, kes te jagate oma muusika- ja tantsurõõmu ka teistele! Iga kollektiiv on pakkunud oma tegevuse ilu ja võlu nii kodus kui võõrsil, saanud heade sõnade ja soojade aplauside
osaliseks. Ja ega keegi muud soovigi ikka head, üksteisemõistmist ja koostegemisest rõõmu tunda.

Jätkugu teile kõigile, kollektiivide juhtidele, lauljatele-tantsijatele, pillimeeestele,
ikka lusti edasi minna ja oma rõõme teistele jagada.
Ees ootavad veel toredad jõulupeod, siis
armsad pühad perega koos - häid jõule
kõigile!
Vana aastat ära saatma ja uut vastu võtma olete oodatud aga 31. detsembril Roela
Rahva Majas.
Uuel aastal arukaid astumisi,
tarmukaid tegemisi,
mõnusaid mõtlemisi,
toredaid kohtumisi!
Parimate soovidega
Reet Alavere

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Luule Jakobson
Arvi Lein

02.04.1933 - 04.12.2013
26.11.1946 - 04.12.2013

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,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100. Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.

Aitäh kõigile kaastööde eest! Teie
uued kaastööd on oodatud 16. jaanuariks.

