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Kergliiklustede ehitamine on
jõudnud Vinni alevikku

Kergliiklusteede ehitamine algas Pajusti
alevikus, millega lisandub valla olemasolevatele kergliikusteede võrgustikule 3
km jagu kergliikusteid, on jõudnud praeguseks Vinni alevikku, kus 350 m pikkune gümnaasiumi kõnniteest alguse saav
kergliiklustee ühendatakse VinniMõdriku kergliiklusteega. Ehitustööde
käigus asfalteeritakse ka mullu rajatud
1,9 km pikkune kergliiklustee lõik Pajusti
alevikust Kakumäeni.
Valmimise järel ühendab mainitud teelõik senise Tõrma-Piira-Pajusti
kergliiklustee Pajusti-Kakumäe teelõiguga, võimaldades valla kergliiklusteid
kasutada ühtejärge ligemale 15 kilomeetrit.
Ehitatavad kergliiklustee lõigud peaksid plaanide kohaselt valmima
augustiks. Teed ehitab AS Eesti Teed ja
omanikujärelevalvet teostab OÜ Tarva-

projekt. Vinni valla poolt korraldab töid
arendusnõunik Gustav Saar.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste sõnul on Vinni vald kergliiklusteede väljaehitamisega kõige kaugemale jõudnud omavalitsus Lääne-Virumaal.
„Lisaks nimetatud kergliiklusteedele on
võimalik Roela aleviku ja Saara küla elanikel ohutult liigelda Rakvere-Luige
maantee serva rajatud 5 km pikkusel asfaltkatte-ga kergliiklusteel
ning
Roela aleviku sisesel kergliiklusteel.”
Väinaste lisas, et Vinni vallal on väga hea
koostöö Maanteeameti Ida regiooniga
ning naaberomavalitsuste Rakvere linna
ja vallaga, kellega ühise töö tulemusena
on Rakvere ümbruse kergliiklusteedest
saanud aastaringselt aktiivset liikumist
võimaldavad teed väga paljudele inimestele.

Kalevipojast väärt tööandjaks

Kui Ain Heiskonen 1992. aastal 24-aastasena Eestist olematu palga pealt Soome tööle läks, siis polnud tal aimugi, et
juba mõne aasta pärast koju naastes
oma firma asutab ning viib ellu oma
unistuse rallit sõita.
Tema liivapritsiteenust osutav firma oli esimene omataoline Eestis. Tema firma käsi on olnud mängus
Tallinki laevade ehitamises, Rakvere
keskväljaku kollaste kuplite värvimisel ja paljudes kaubanduskeskustes üle
Skandinaavia.
“1992. aastal läksin Soome talutöödele – lehmi lüpsma ja sõnnikut vedama. Sama talu tootis ka põllumajandusseadmeid. Laudatööst vabal ajal võtsin proovida põllumajandusseadmeid
liivapritsiga puhastada. Nii sain esimese kogemuse selles vallas.”
1996. aastal lõpetas Ain oma
naise Hille nõudmisel Soomes töölkäimise. Tuli koju tagasi ja asutas siin oma liivapritsiteenust osutava firma ühemehefirma Liivapritsi OÜ. Ruumid rentis toonaselt Mõdriku tehnikumilt, enne asus
siin rohujahutehas. Tänaseks on firma
ruume oluliselt laiendanud. “Olin Eestis
esimene liivapritsiteenust osutav firma.
Ega mul algul eriti palju tellimusi olnud,
mõned veoautokastid ja –raamid. Aegamööda tulid tellimused suurematelt firmadelt, kes tootsid metallseadmeid ja osi, aga endal metallpindade puhastamise ja värvimise töökoda polnud.
2005. aastal kohtasin Soomes

käies oma vana tööandjat, kes andis mulle oma Soome ettevõtjate kontaktid, ja
nendega teen head koostööd siiamaani.”
See kõlab täiesti uskumatuna Eesti kontekstis, kus ollakse üksteisega pigem kui
hundid, kuid mitte Soomes, annab Ain
mõista.
Ain Heiskoneni firma teeb
koostööd näiteks Turu laevatehasega, kes
on ehitanud Tallinkile laevu, Talvivaara
uraanikaevandusega, suurte kaubanduskeskuste ja hulgiladudega, aga on värvinud ka Rakvere keskväljaku imetoredad
kollased lambid ja kurikuulsa Vareseks
kutsutava bussipeatuse varjualuse. “Soome partnerid toovad oma seadmed siia,
meie puhastame ja värvime ning siis sõidavad seadmed tagasi. Meie poolt on hea
töö vastuvõetava hinnaga.”
Liivapritsimise all mõeldakse
mitmesuguste pindade puhastamist suruõhujoas liiva abil. Selleks on ettevõttel
suur varjualune, sest töö on tolmav –
spetsiaalne, pestud, puhastatud ja kuivatatud liiv surutakse suruõhuga joana
puhastatava objekti pinnale. Liivapritsiga eemaldatakse metallpindadelt rooste
ja mustus, pritsimise tagajärjel muutub
metalli pind karedaks, mis omakorda
loob paremad tingimused värviga haakumiseks. Ühes kuus kulub umbes 10
tonni liiva.
“Kui 1996. aastal firma asutasin, siis peale minu selles rohkem töötajaid polnudki. Täna annan tööd kaheksale inimesele.” Tegelikult on Liivapritsi
OÜ perefirma, abikaasa Hille õlul on ettevõtte raamatupidamine, vanem poeg
Timo on üle võtmas ettevõtte juhtimist –
tema õpib Mainori kõrgkoolis Tallinnas
viimasel kursusel ärijuhtimist. “Praktika
saab ta minu käest, olengi juba 45, aeg
mõelda oma firma järeltulija peale (naerab).”
Kogu aeg siiski nii libedalt ka
läinud pole. “Kui tuli masuaeg, siis helistati meilegi pangast ja öeldi, et jätke
võtmed laua peale – võtame teie hooned
ja autod üle. Ei olnud nõus! Vastasin, et
teil tuleb sellisel juhul siis püssimeestega pistmist teha, sest kes siia hooneid ja
seadmeid valvama tuleb.” Rasked kõnelused said siiski ettevõtte jaoks positiivselt peetud, ettevõte suutis rasked ajad
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Eesmärgid aitavad märki tabada
Ka kõige pikem teekond algab esimesest
sammust. Kooliõpilastel on seda sammu
lihtne astuda, seda nõuab juba koolikohustus ja lapsevanemad, kes selle sammu eest vastutama peavad. Oluliseks
saab siinjuures, kuidas neid samme astuda, kas reipalt, kindla eesmärgi poole
püüeldes või vaevaliselt jalgu järele lohistades koolipinki nühkida.
Meeldiv on tõdeda, et meie ligemale viiesajalisest kooliperest on kool
vallavanema vastuvõtule saatnud iga kaheksanda-üheksanda õpilase. Need on
õpilased, kes on saanud kõrgeid kohti
olümpiaadidel, tulnud auhinnalistele
kohtale oma huvialadega tegeldes. Usun,
et nemad teavad oma liikumise suunda
ja eesmärki. Sest alles siis, kui märklaud
on silme ees ja silmad on ka lahti, tekib
reaalne võimalus märki tabada. Ja kui
tead, kus oled praegu, ning tead, kuhu
oled teel, siis ongi sul suund olemas.
Kujuta ette päevade kaupa metsas jalutamist, ilma et teaksid, mis suunas on sul
vaja minna. Üsna varsti tunned end eksinuna. Aga kui tead, mis suunas minna,
ning kui sul on kaasas vajalik varustus,
siis muutub su jalutuskäik sihipäraseks
ja toredaks.
Tööle tulles astun iga päev üles
vallamaja trepist, mille seinu ehivad meie
lasteaedade noorte kunstnike tööd. Ega
väsi samal ajal imestamast, kui vahvad
ja toredad on need tööd. Samad mõtted
valdasid mind Vinni-Pajusti gümnaasiumis õpilastööde näitust külastades. Seebikarbid, punnvõrrid, tandemrattad, vanad kellad... Meie koolipoistel on väärt
juhendajad, kes mäletavad endagi noorüle elada. Vähehaaval sai ka majandussurutis otsa. Turu laevaehitustehas pandi taas tööle ja tellimused hakkasid jälle
tulema. Praegugi intervjuu ajal räägib
Ain kordamööda nii minu kui Turu laevatehase esindajaga Markku Sürjenäniga,
kes on tulnud Vinni kohapeale tööasju
ajama.
Kust see ralli sinu ellu tuli? “Iga
poisi unistus on sõita ralliautoga. Ka
mina unistasin noorena, et saaksin kunagi sõita rallit,” räägib Ain, kuidas rallisport tema ellu tuli. 2004. aastal ostis ta
Lada VFTSi. Selle autoga võistles kolm
aastat, siis tulid järgemööda Wolksvagen
Golf, Nissan Almera. Viimase autoga
Honda Civic-TUPE-R-ga tuli ta Eesti ja
Venemaa meistriks Kaspar Koitlaga sõites.
Noorena Jaak Vettiku käe all
kergejõustikku ja Pavo Laigo juhendamisel suusatamist harrastanud pereisa Ain
on suunanud oma lapsedki spordi teele.
Isa on aidanud täita ka oma poegade
huvi tehnikaspordi vastu. Vanem poeg
Timo Heiskonen (23) tuli 2008. aastal
Eesti meistriks, noorem poeg Toni
Heiskonen saavutas Eesti meistrivõistlustel lumesaaniga sõidus teise koha. Pesamuna, tütar Teija käis Rakveres jalgpallitrennis, oli sageli turniiride parim mängija. Kuid siis ei klappinud midagi tal
treeneriga ja tuli Malle Rohtla juurde suusatrenni. Malle Rohtla treeningud meeldisid talle väga. Nüüd, kus ta ära läks,
on tal sporditegemisega vahe sees.
Miks sa Soome ei jäänud? “Ma
töötasin ja elasin Soomes viis aastat.
Kogu see aeg tundsin ennast seal võõrana, vaat’ et vaenlasena, kuna võtsin neilt
nagu töö ära. Ja majanduslikult polnud
kaht korterit kerge ülal pidada, lisaks laevapiletid, elamine. Ei lähe neil Kalevipoegadel seal Soomes nii hästi midagi, kui
räägitakse, ehkki palgavahe võrreldes
sellega, mis ma siin kodus kroonitulemise aegu traktirostina ja ehitajana töötamis
ajal sain, oli meeletu, pea sajakordne.
Mina maksan oma meestele korralikku
palka, ja nad ei kipu mul siit Soome tööle ega mujale.”
“Ja Vinnis on hea elada, kui
veel aleviku üldilme ka korda saaks. Rakvere on lähedal, sportimisvõimalused
missugused, kool-lasteaed siinsamas,”
teab mujal elanud Ain Heiskonen kodukohta võrrelda.
Hilje Pakkanen

põlvest, kuidas näpud sügelesid tehnika
ja mootorite putitamise järele. Mäletavad
seda rõõmu, mis põue puges, kui mõni
mootor pärast remonti hääledki sisse
võttis. Ja tahavad seda kõike edasi anda.
Mõelda vaid, seitsmendikud ehk puberteediealised noormehed meisterdasid
Kulina lasteaia mudilastele liiklusrongi.
Las loovusel lennata, leia head juhendajad ja imesid sünnib tõesti siinsamas.
Aitäh teile, kallid õpetajad ja juhendajad!
Vallavanemaks saades võtsin
eesmärgiks korda teha meie koolimajad,
lasteaiad, samuti raamatukogud, klubid,
spordisaalid ja väljakud, otsida ja leida
võimalusi meie inimeste vaba aja sisustamiseks. Vallas peame väärtustama eelkõige inimestele vajalikku. Et iga vallakodanik tunnetaks, et kõik, mis tehakse,
toimub valla inimese enda heaolu parandamise nimel. Rõõm kordatehtud majadest ja ruumidest, kaasaegsest töökeskkonnast on inimestelt vastu peegeldanud
ja andnud minulegi jõudu uusi väljakutseid vastu võtta. Andnud kindlust, et oleme liikunud õiges suunas.
Gümnaasiumi sünnipäeval
käies veendusin, et kolm aastat tagasi
korda tehtud koolimaja hoiavad ka õpilased. Nad tahavad selles majas olla ja
õppida. Meeldiv oli kuulda koolidirektorilt, et kool pole pidanud häbi tundma
ühegi lõpetaja pärast. Korras keskkond
kasvatab inimest.
Maal saavad pea iga ettevõtmise piiriks inimeste vähesus ja suured vahemaad, olgu siis tegu kooli või bussi
käigushoidmisega, poe pidamisega. Seetõttu on Vinni vald kohaliku elukeskkonna parandamisel panustanud lisaks koo-

lide, lasteaedade, raamatukogude, klubide kaasajastamisele ka teistele meie valla elanike jaoks olulistele objektidele arstipunktidele, apteekidele, külapoodidele ja kirikutele. Mais avasime Vinnis
valla liikumise ja tervisekeskuse, kus
uued ruumid leidis ka Vinni arstipunkt.
Ma olen kindel, et oma tööst rahuolu
kasvas Vinni perearstidel kõvasti.
Ja kui inimene juba teekonna
ette võtab, siis saagu korraga mitu asja
aetud. Seda põhimõtet oleme rakendanud vallaasutusi ühte majja koondades
Tudus, Viru-Jaagupis kui Roelas. Nii asuvad korda tehtud Tudu rahvamaja katuse all osavalla kontor, raamatukogu, postkontor. Endises Viru-Jaagupi koolimajas
on koos raamatukogu, noortemaja, muuseum ja ruumid isetegevuslastele. Kadila
vanas koolimajas asuvad raamatukogu
ja seltsitegevuse ruumid, Roela koolimaja
on „koduks“ ka raamatukogule, lasteaiale ja osavallakontorile.
Iseenesest ei juhtu siin ilmas
midagi! Lase töödel lennata ja näed – üks
ring on majadel–objektidel juba peale
tehtud. Kuid ega’s seepärast vald veel
valmis ole. Aga nagu Ülemiste Vanakese
jaoks ei saa Tallinna linn kunagi valmis,
ei lõpe tööd-tegemised Vinni vallaski.
Teede ja tänavate suvine hooldus, kergliiklusteede ehitamine, laste töö- ja puhkelaager on vaid mõned märksõnad suvistest tegemistest.
Märki tabamiseks tuleb teada
suunda. Väärtustada seda, mis meie inimestele kõige vajalikum on.
Hea kooliaasta lõpetaja, kooli
lõpetaja! Veel viimased pingutused ja siis
tuleb kauaoodatud kosutav suvepuhkus.
Võta seal aega ka sihtide seadmiseks!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Vinnis avati valla liikumise ja tervisekeskus

Vinni vald avas mai algul Vinni alevikus Vinni Spordikompleksi juurdeehitusena MTÜ Liikumise ja tervisekeskuse ruumid.
Liikumise ja tervisekeskus tegeleb liikumis- ja terviseprojektide elluviimise, tervisepäevade korraldamise jmt
tervisedendusliku tööga ning rahvaspordiürituste korraldamisega. Samas on avatud ka Vinni perearstide vastuvõtt, mis
võimaldab Vinni perearstidel töötada

kaasaegsetele nõuetele vastavates ruumides.
Vinni perearstikeskuse juhataja Sirje Korstna sõnul on liikumise ja tervisekeskus väga vajalik, kuna perearstina tuleb tal liigagi sageli selgitada
pantsientidele liikumise vajalikkust. „Liigume haiguspõhisest meditsiiinist tervisepõhise meditsiini suunas,“ lausus
Korsten keskuse avamisel.
Foto lahtiste uste päevast.

Vinni vald võistleb Eestimaa
valdade suvemängudel Karksi-Nuias
Vinni vald kavandab tänavustel juuni
lõpus Karski-Nuias peetavatel Eestimaa
valdade suvemängudel osaleda kõigil
kavas olevatel aladel.
Vinni vald on sportlik vald ja
oma sportlikku sisu tahame näidata ka
teistele valdadele, kellega asume KarskiNuias võistlema. Vinni vald võistleb üle
2000 elanikuga valdade grupis, kus konkurents tõotab tulla kõva.
Suvemängudel on kavas kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, mälumäng,
köievedu, jahilaskmine, petank ja juhtide võistlus. Võistkonna moodustamine
käib, registreerimise tähtaeg on 20. juuni. Positiivselt paljud inimesed on endast

märku andnud üleskutsele esindada valda suvemängudel, mai lõpu seisuga üle
60 inimese.
Paremaks võistlusteks valmistumiseks tulevad alade esindajad 3. juunil vallamajja aru pidama.
Vald on tellinud võistlejatele
ühesugused rohelised spordisärgid,
võistlejad ja juhendajad saavad valla logoga meened.
Infot võistluste kohta saab valla noorsoo- ja sporditöö spetsialistilt Uno
Muruveelt tel. 32 58 664 või 52 73 874 või
e-posti aadresssil uno.muruvee
@vinnivald.ee.
Kõigile head harjutamist ja kohtumiseni
Vinni valda esinduses Karksi-Nuias!
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Vallavanema vastuvõtule kutsutud
tublimad õpilased ja õpetajad
Käesoleval õppeaastal said kutse igakevadisele vallavanema vastuvõtule 95
tublimat õpilast ja õpetajat.
Heikko Valle, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) 7.b kl. Tema õpitulemused: I
veerandi keskmine hinne 4,9, III veerandil 4,7, III veerandil 4,6, käitumine hea,
hoolsus hea või eeskujulik. Sai kiituse III
veerandi õppeedukuse eest. Heikko osaleb kergejõustiku treeninguil, on võistelnud suusatamises, kergejõustikus. K.a.
märtsis võitis TV 10 olümpiastardi kõrgushüppes (1.65) esikoha Lääne-Viru
maakonnas. On osalenud aineolümpiaadidel, luulevõistlustel. Viimati esines kooli
juubelikontserdil tubli tantsijana. Heikko
on viisakas, abivalmis, õiglustundega
poiss. Esitatud Vinni perekodu poolt hariduskapitali preemia kandidaadiks.
Julia Kaas, VPG 12.kl, vabariikliku Sakala korporatsiooni esseevõistluse II koha,
maakonna keemiaolümpiaadi III koha,
matemaatikaolümpiaadi III koha, ühiskonnaõpetuse olümpiaadi III koha ning
eesti keele olümpiaadil II koha eest. Esitati Vinni-Pajusti Gümnaasiumi poolt hariduskapitali preemia kandidaadiks.
Emili Õun, VPG 9.b kl, Riigikohtu kaasuskonkursi II koha vabariigis.
Silja Veddel, VPG 11. klass, eesti keele
olümpiaadi III koha eest, tubli laulja ja
tantsija.
Jüri Vanajuur, VPG direktor. Kauaaegse
tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistegevuse eest VPG-s.
Oliver Valdre, Tudu Lasteaed-Põhikool
(LPK) 8. klass - tubli sumomaadleja, märkimisväärsed tulemused nii kodumaistel
kui rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
2013.a Eesti ja Lääne-Viru meister sumos;
pronksmedal k.a. jaanuaris; võistleb rahvusvahelisel turniiril Ungaris (vastuvõtu
päeval viibib Euroopa meistrivõistlustel
Ukrainas).
Mart Vaino, VPG 8.b klass, maakonna
geograafiaolümpiaadil III koha, keemiaolümpiaadil I koha, Virumaa matemaatikavõistluse Lääne-Virumaa arvestuses II
koha eest.
Maiu Vahkal - VPG matemaatika õpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistuse eest
olümpiaadideks ja võistlusteks, aktiivse
klassivälise ainealase tegevuse eest.
Anneli Vahesalu, VPG loodusainete õpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistus eest
olümpiaadideks ja võistlusteks maakonnas ja vabariigis.
Kevin Vabaorg, VPG 8.b klass, Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlustel II koha
eest.
Silva Truman, Pajusti lasteaia tõeline õpetaja abi, abiks igas tegevuses nii õpetajale
kui lastele, osaleb kõikides rühma ja lasteaia üritustes, on ennast ja oma aega
säästmata nõu ja jõuga kõikjal abiks.
Maret Tralla, Roela Lasteaed-Põhikooli
direktor, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise töö eest Roelas.
Relika Toome, VPG 11. klass -maakonna
eesti keele olümpiaadil II koha, vabariiklikul eesti keele olümpiaadil 10.-11.koha
eest, heade sportlike saavutuste eest: Eesti
meistrivõistlustel tratlonis III koha eest.
Taisy Toming, Tudu LPK 4. kl, kohusetundlik ja püüdlik õppija, metsandushuviline. Oma kooli parim tulemus Riigi
Metsamajandamise Keskuse metsandusviktoriinis.
Kevin Tammekand - VPG 8.b klass, tubli
jalgpallur.
Liia Sikk - Roela LPK õpetaja, olümpiaadideks ettevalmistamise eest.
Agny Spelman, VPG klassiõpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistuse eest olümpiaadideks ja pranglimise võistlusteks
maakonnas ja vabariigis.
Siiri Seljama, VPG geograafiaõpetaja,
õpilaste väga hea ettevalmistamise eest
maakondlikeks ja üleriigilisteks olümpiaadideks ning võistlusteks.
Miina Roost - Tudu LPK 5. klassi väga
tubli õppija. Tütarlaps, kes teeb palju,
jõuab palju. Sealjuures püüab teha kõike
hästi. Otsib tegevustes sisu, on põhjalik
ja täpne. 2. koht maakondlikul matemaatikaolümpiaadil; Rakvere Muusikakoolis
nii viiuli- kui akordioniõpingud (eeskujulik tase); osalemine Virumaa
noorteorketri ja Rakvere Muusikakooli
laulustuudio harjutamistel ja esinemistel;
oma koolis laulab kooris, esineb solisti ja
etlejana kooli üritustel, osaleb näiteringi
tegevuses, lööb aktiivselt kaasa kõigis
klassivälistes tegemistes.
Helen Rennel, Kulina lasteaia energiline

ja uuendusmeelne direktor.
Helena Reimann, VPG 6.b klass,
pranglimise individuaalvõistluse I koha,
võistkondlikul pranglimisel 7. koha eest.
Tiina Sveters, on Vinni lasteaias alati heade mõtete ja aktiivse tegutsemisega abiks
õpetajatele ning meeldivaks mängukaaslaseks lastele. Hoiab rühmaruumid korras ja puhtana ning hoolitseb selle eest, et
rühmaruum oleks meeldiv ja ilus koht nii
lastele kui täiskasvanutele.
Risto Saul, VPG 8.b klass, tubli jalgpallur.
Sirje Püss, VPG saksa keele õpetaja õpilaste väga hea ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja võistlusteks maakonnas ja
aktiivse klassivälise tegevuse eest koolis.
Risto Põlluste, VPG 11. klass, maakonna
matemaatikaolümpiaadi III koha ning
sportlike saavutuste eest: Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel II koha eest.
Nancy Põlluste - VPG 10. klass, tantsuringide tulemusliku juhendamise eest
koolis, tubli taidleja, õpilasesinduse aktiivseks liikmeks olemise eest.
Eero Puusepp, VPG 10. klass, Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel II koha eest.
Carina Potagin, 9. B klass, maakondlikus
keemiaviktoriinis II koha eest.
Carmel-Merith Pikhof, Roela LPK 4.
klass. 5.klassi õpioskuste olümpiaadil III
koha eest.
Moonika Peetso, Tudu LPK asjalik ja tubli
lasteaiaõpetaja. Näitab üles head tahet
ülekooliliste ürituste ettevalmistamisel.
Aitab kaasa lasteaia ja kooli ühisosa leidmisel. On väga hästi kohanenud uutes
oludes (kooli ja lasteaia ühinemine). Tegeleb pideva enesetäiendamisega Tartu
Ülikooli Avatud Ülikooli magistriõppes.
Arne Otsa, Tudu LPK õpetaja, tubli liikluskasvatuse korraldaja ja jalgrattakoolituse läbiviija. Lisaks mitmeid valdkondi,
milles mehekätt abiks tarvis. Hea mikrokliima tekitaja oma “õpetaja Lauriks” olemisega. Üks laste lemmikõpetajatest.
Krislin Ots, VPG 9.b klass, Virumaa matemaatikavõistluse Lääne-Virumaa arvestuses II koha eest.
Teet Ottin, VPG 10. klass, maakonna saksa keele olümpiaad II koha eest, Saksa
Suursaatkonna 2013.aasta keelestipendiumi omanik õpinguteks Saksamaal.
Maie Nõmmik, VPG ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, õpilaste ettevalmistamise eest võistlusteks ja olümpiaadideks,
kohusetundliku tegevuse eest uurimuslike tööde juhendamisel, suursaavutuse
eest rahvusvahelistel olümpiaadidel.
Helle Noorväli, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor, kauaaegse tulemusliku
pedagoogilise- ja juhtimistegevuse eest.
Marie Nirgi, Roela LPK 1. klass, väga hea
õppetöö ja huvitegevuse eest.
Andres Nirgi, Roela LPK, 4.– 5.klassi õpioskuste olümpiaadi III koha eest.
Kertu Neerot, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala III kursuse üliõpilane. Õppetöös edukas, isiksusena julge ja avatud suhtleja. Erasmuse
programmi raames käis õppimas Portugalis Lissabonis.
Kersti Naarits, Roela LPK õpetaja, sporditöö eest ja Pajusti lasteaia aktiivne pedagoog, lasteaia terviseedenduse meeskonna liige, lööb kaasa igal lasteaia üritusel, on olnud mitmel lasteaia ühistegevusel kostümeeritud peojuht. On õpetanud
lastele selgeks maakondliku liikumis- ja
muusikapeo kava ja esitanud koos lastega Rakveres.
Milve Männik, Vinni lasteaia rühmaõpetaja, kes on lastele alati heaks eeskujuks
ja rõõmsaks mänguseltsiliseks. Õppeaasta jooksul on olnud tubliks ja abivalmis
mentoriks nooremõpetajale ning andnud
suure panuse uue rühmameeskonna töö
käivitamisele.
Katrin Männik, VPG 8. B klass, LääneVirumaa noorte MV kergejõustikus TB
100m II koht, 200m III koht ja mitmed auhinnalised kohad Lääne-Virumaa noorte
kergejõustikuvõistlustel.
Maire Männapuu, Roela LPK õpetaja,
kauaaegse kohusetundliku töö eest.
Paula Mägi, VPG 9.b klass, maakonna
keemiaviktoriini II koha eest.
Rein Murs, VPG matemaatika ja informaatika õpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistamise eest võistlusteks ja olümpiaadideks maakonnas ja vabariigis.
Merlin Murdjõe, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sekretäritöö II kursuse üliõpilane. Merlin õpib hästi, on särav suhtleja
ja hinnatud kursusekaaslane, igatepidi

hakkaja neiu. Omab alati kindlat seisukohta. Esindas kooli üleriigilistel sekretäride kutsevõistlusel.
Merje Morozova, VPG klassiõpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistuse ja õpilaste
organiseerimise eest pranglimise võistlusteks maakonnas ja vabariigis.
Magnus-Martin Mesi, VPG 8.b klass,
pranglimise individuaalvõistlusel II,
võistkondlikus pranglimises üleriigilistel
võistlustel 7. koha eest.
Reet Maadla, Roela LPK loodusainete
õpetaja, olümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamise eest.
Kristiina Lõoke, VPG 8.a klass, maakonna keemiaviktoriini I koha eest.
Eva-Maria Lutus, VPG 8.b klass Eesti
Koolispordi Liidu kergejõustikuvõistlustel kaugushüppes II koht, Lääne-Virumaa
noorte meister kergejõustikus ja mitmed
auhinnalised kohad Lääne-Virumaa noorte kergejõustikuvõistlustel.
Arvan Johhannes Lippasaar, VPG 6.a
klass, edukas korvpallis.
Katariina Linde, VPG 12. klass, Eesti Koolispordi Liidu kergejõustikuvõistlustel TJ
100m III, väike-rootsi teatejooksus II koha
ja mitmete auhinnaliste kohtade eest Lääne-Viru noorte kergejõustikuvõistlustel.
Einar Linde, VPG 9.b klass, Virumaa matemaatikavõistlusel Lääne-Virumaa arvestuses II koha eest.
Laura Lillepuu, VPG 7.b klass, Eesti Koolispordi Liidu kergejõustikuvõistlustel
600m III koha, Lääne-Virumaa
neljavõistuse võistkondlikus arvestuses
III koha eest.
Jagne Lillepuu, Kulina lasteaia energiline ja uuendusmeelne õpetaja, kes peab
väga oluliseks, et laste päev lasteaias mööduks huvitavalt ja midagi uut õppides.
Lisett Liblekas, VPG 9.b klass, Koidulauliku etluskonkursi I koha, tubli tantsimise, õpilasesinduse liikmeks olemise eest.
Karl Johan Leichter, VPG 8.b klass, Eesti
Koolispordi Liidu ujumisvõistlustel II
koha eest.
Mari-Liis Leben, Roela LPK 5. kl. 5.klasside õpioskuste olümpiaadi III koha eest.
Laura Laks, VPG 9.b klass, maakonna
geograafiaolümpiaadi II, bioloogiaolümpiaadi II, saksa keele olümpiaadi I ning
Vilde kirjandivõistluse III koha eest.
Rasmus Kuusemets, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärikorralduse eriala II kursuse üliõpilane. Rasmus õppis Erasmuse
programmi raames Inglismaal Birminghamis. Motiveeritud õppijana lööb aktiivselt kaasa üliõpilaselus. Sel kevadel käis
mitmetes gümnaasiumides tutvustamas
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli - ta on
suurepärane avalik esineja.
Triinu-Liis Kullik, Roela LPK 5. klass.
5.klassi õpioskuste olümpiaadi III koha,
6.klassi õpilaste loodusviktoriini ”Eesti
linnud” III koha, loodusviktoriinil ”Tere,
kevad!” osalemise eest.
Reelika Kukk, VPG 11.klass, Koidulauliku etluskonkursi III koha eest, tubli taidlemise eest.
Karmen Kukk, VPG 5.b klass, rahvusvahelise noorte sumoturniiril (kuni 35 kg) I
koha eest.
Ene Kruusmaa, Pajusti LA direktor, kauaaegse pedagoogilise ja juhtimistöö eest.
Kristi Kokkar, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika erialal
III kursuse üliõpilane, organiseerimisvõimeline, kohusetundlik ja püüdlik. Suurepäraste õpitulemustega ja eriala teadmistest innustunud tulevane kaubandusspetsialist.
Erika Klein, Pajusti lasteaia õpetaja, aktiivne ja loominguline ideede generaator,
leidlik ideede teostaja, korraldab üritusi
nii lastele kui laste vanematele, juhendab
ja toetab noort kolleegi, osaleb ainesektsiooni
tegevuses,
on
lasteaia
terviseedenduse meeskonna juht, on koos
rühma meeskonnaga sellel õppeaastal
kooliküpseks õpetanud 14 last.
Vaike Kingsepp, VPG õppealajuhataja,
kauaaegse tulemusliku pedagoogilise ja
juhtimistöö eest.
Katriin Kask, VPG 4.b klass, sportlike saavutuste eest: Lääne-Virumaa mitmekordne meister kergejõustikus ja mitmed auhinnalised kohad Lääne-Virumaa noorte
kergejõustikuvõistlustel
Mari-Liis Kaljos, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala III kursuse üliõpilane. Mari-Liis on sõbralik ja avatud,
nagu tulevane sotsiaaltöötaja peabki olema. Õpib väga hästi. Vabal ajal on juba

palju aastaid harrastanud idamaiseid tantse. Väga agarasti osaleb vabatahtlikes tegevustes ning leiab alati võimalusi, kuidas töötada ilma, et sellest midagi materiaalset vastu saaks.
Raimond Järg, VPG 3.b klass, pranglimise
individuaalvõistlustel I koha, võistkondlikul pranglimisel vabariigis 7.koha eest.
Janno Johanson, Roela LPK 5. klass, maakonna kergejõustikuvõistlustel 400m
jooksus I koha eest.
Mare Hirtentreu, VPG loodusainete õpetaja-õpilaste väga hea ettevalmistus olümpiaadideks ja võistlusteks maakonnas ja
vabariigis.
Anette Hallik, VPG 6.b klass, Eesti lühirajaujumise MV 200m rinnuliujumises II
koht, 4x100m vabaujumises III koht.
Anette Haidak, VPG 11. klass, Lääne-Virumaa noorte meister kergejõustikus ja
mitmete auhinnaliste kohtade eest Lääne-Virumaa noorte kergejõustikuvõistlustel.
Markus Haiba, Roela LPK maakondlikul
poistelaulu konkursil esikoha eest.
Raili Hahndorf, VPG 10. klass, maakondliku bioloogiaolümpiaadi I, vabariiklikul
bioloogiaolümpiaadil 6. ja matemaatikaolümpiaadil 6. koha eest.
Marge Guljavin, VPG emakeele õpetaja,
õpilaste väga hea ettevalmistamise eest
maakondlikeks ja üleriigilisteks olümpiaadideks ja võistlusteks, tulemusliku
klassivälise ainealase tegevuse eest koolis, Vilde kirjandusauhinna þürii aktiivseks liikmeks olemise eest.
Elsa Gaver, VPG 4.a klass, Lääne-Virumaa kergejõustiku jõuluvõistlusel TD 60m
I koha, 60m tõkkejooksus I koha ja mitmete auhinnaliste kohtade eest Lääne-Viru noorte kergejõustiku võistlustel.
Alma Gaver, VPG 7.a klass, Lääne-Virumaa talviste kergejõustiku meistrivõistlustel TB kõrgushüppes III, Lääne-Virumaa kergejõustiku jõuluvõistlusel TC kõrgushüppes III, Lääne-Virumaa neljavõist-

luse võistkondlikus arvestuses III koha
eest.
Linda Freienthal, VPG 10. klass, maakonna eesti keele olümpiaadi võitja, üleriigilisel eesti keele olümpiaadil 4.-6.koha eest,
tubli taidleja, Vilde kirjandusauhinna
zürii liige.
Ege Eller, VPG 8.a klass maakondliku keemiaviktoriini I koha eest.
Siivi Ebber, Vinni Lasteaia Tõruke direktor, tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistöö eest.
Johanna Ebber, VPG 9.b klass, maakondliku keemiaviktoriini II koha eest.
Helge Arro, Tudu LPK direktor, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistöö eest.
Heli Arge, Vinni lasteaia rühmaõpetaja,
lastele alati heaks eeskujuks ja rõõmsaks
mänguseltsiliseks olemise eest. Õpetaja
on abivalmis ning koostööaldis ning andnud suure panuse uute töötajate sulandumisele töökollektiivi. Õpetaja Heli on
alati avatud uuendusteks ning aktiivne
kaasalööja nii ürituste organiseerimisel
kui läbiviimisel.
Mariel Alavere, Roela LPK 3. klass, väga
hea õppetöö ja huvitegevuse ning loodusviktoriinidel esinemise eest; rahvakalendri tähtpäevade joonistusvõistlustel „Karjalaskepäev“ äramärgitud töö eest.
Anete Alavere, Roela LPK 5.klass, õpioskuste olümpiaadi III, 6.klassi õpilaste loodusviktoriinil “Eesti linnud” III koha,
”Tere, kevad!” osalemise eest.
Aive Alavere, Roela LPK õpetaja, muusikaalase töö eest.
Lisett Aasamets - Tudu LPK 9. klass, kohusetundlik ja sihikindel õppija, tunnistusel hinded „4“ ja „5“. Teab, mida tahab
ega pelga selle nimel vaeva näha. Armastab muusikat. Koolis hinnatud solist,
mängib kitarri. Üritab saavutada head
taste võrkpallimängus, käib treeningutel
Rakvere Spordikoolis.
Margit Diits, valla haridusnõunik

Valla hariduskapitali laureaadid
1.-6. klass: Mirttel Tovstsik, VPG 3.B
klassi õpilane, eeskujuliku käitumise ja
õppimisega, tagasihoidlik ja aktiivne,
tubli taidleja, ta on esinenud solistina
kõikidel kooliüritustel, osaleb aktiivselt
mudilaskooris
ja
tütarlaste
ansamblis.Paremad
tulemused
pranglimises II koht, Eestis võistkondlik 7. koht. Mati Kesma, VPG 6.B kl. õpilane, kes on eeskujulik, kohusetundlik
ja hea käitumisega õpilane. Mati tegeleb orienteerumisega. Eesti keele olümpiaadil saavutas III koha.
Karel Liblekas, VPG 6.B kl.
õpilane. Karel õpib hästi ja on väga aktiivne taidleja, pranglimises saavutas III
koha ja „Poistelaul“ 2013 sai maakonnas II koha. Vabariigis saavutas võistkondliku 7. koha pranglimises. Karel on
tubli jalgpallur, ta mängib JK Rakvere
Tarvas.
7.-9. klassi arvestuses: Adele
Alavere, VPG 8.A kl. õpilane. Adele on
eeskujuliku käitumise ja õppimisega tütarlaps. Õppetöösse suhtub täie vastutustundega ja pingutab maksimaalselt.
Adele on saavutanud olümpiaadidel
auhinnalisi kohti: geograafiaolümpiaadil I koht, matemaatikaolümpiaadil II
koht, bioloogiaolümpiaadil I koht, loodusteaduste olümpiaadil I koht, Virumaa matemaatikavõistlus Lääne-Viru
arvestuses II koht. Klassiväliselt tegutseb kooliraadios, esindab klassi koolisisestel võistlustel ja konkurssidel.
Tiit Vaino, VPG 7.B kl. õpilane. Tiit on väga aktiivne ja kohusetundlik õpilane, ta õpib hästi ja käitub ees-

kujulikult. Ta on saavutanud olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti:
geograafiaolümpiaad – I koht, matemaatikaolümpiaad – III koht, bioloogiaolümpiaad – I koht, loodusteaduste
olümpiaad – I koht. Tegeleb 10 aastat
judoga Rakvere Viru Judo Klubis, 6 aastat laulab Virumaa Poistekooris. On aktiivne koolis kitarri õppimisel, on Viru
Maleva Noorkotkaste organisatsiooni
liige. Tiit ehitab “seebikarpe” ja osaleb
koos meeskonnaga vabariiklikel võistlustel.
10.-12. klassi arvestuses sai
preemia VPG 12. kl. õpilane Maali
Tamm. Maali on eeskujuliku käitumise
ja väga hea õppeedukusega õpilane,
kuldmedali kandidaat. Ta on tagasihoidlik, kuid väga tahte- ja eesmärgikindel, kohusetundlik õpilane. Tema parimaks saavutuseks on kuldmedal rahvusvaheliselt ajaloo-olümpiaadilt.
Gümnaasiumi ajal on ta edukalt esinenud olümpiaadidel ja võistlustel alljärgnevalt: 2010/11.õ-a -bioloogiaolümpiaadil I koht. 2011/12.õ-a -geograafiaolümpiaadil I, bioloogiaolümpiaadil I, vabariigis 7., ajaloo-olümpiaadil II-III, vabariigis 8.-9., eesti keele olümpiaadil 4.
koht. 2012/13.õ-a rahvusvaheliselt ajaloo-olümpiaadilt kuldmedal, bioloogiaolümpiaadil I, vabariigis 5., eesti keele
olümpiaadil 4. koht. Kuulub Rakvere
Spordikooli võrkpallinaiskonda, kellele tänavune hooaeg on eriti edukas olnud.
Margit Diits

Kümme aastat eksootilisi
tantsustiile Vinni vallas
27. aprillil toimus Pajusti Klubis rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud
konkurss „Nabaratoorium otsib kõhutantsu Superstaari“. Konkursil osales
edukalt ka mitmeid Vinni vallast pärit
tantsijaid. Duettide kategoorias oli võitjaks Külli Külanurk koos Irina
Gurkinaga ning noore superstaari tiitli
võitis Marleen Paberit. Külli valiti ka
publiku lemmikuks. Kõige suuremaks
superstaariks sai þürii otsusega Järvamaalt pärit Elerin Innos, kes esitas efektse tantsu mõõgaga.
Esimesed idamaise ehk kõhutantsu treeningud meie vallas viis läbi
Riina Kikas. Kohaks oli Roela Rahva
maja ning kalender näitas septembrit
2003. Tänaseks tantsivad koos meiega

juba need Roelas sündinud lapsed, kes
esimeste treeningute ajal alles kõndima
õppisid. Lisaks Vinni valla neidudele ja
naistele on Roela Rahva Maja ja Roelast
kasvanud treenerid Epp Kaljos ja Jane
Paberit jaganud tantsimisvõimalusi huvilistele üle terve Eesti. Idamaise kõhutantsu kõrval on õpitud ka mustlastantsu, rumbitat, bollywoodi ning tribal stiili.
9. juunil kogunevadki idamaise tantsu õpetajad ja harrastajad taas
Roela Rahva Majja, et üheskoos midagi
uut õppida ning juba õpitut teistega jagada. Kell 12 algaval kursusel õpetab
Amira Las-Vegasest Zambra Mora stiilis koreograafia ning kell 15 algab kontsert-aktus, kuhu olete kõik oodatud.
Jane Paberit
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Pajusti lasteaias toimus
kolmas Kevadtormike

Aega, mil Harjumaal kaitseväe Kevadtormi suurõppus algas, oodati ka Pajusti
Tõrutõnni lasteaias suure põnevusega.
Teati, et umbes sel ajal saab lasteaias koos
päris sõduritega Kevadtormikest mängida. Ja seda päeva ootas Pajusti lasteaia
vanema, Mõmmikute rühma pere juba
mõnda aega.
22. mai hommikul jõudiski lõpuks kätte
päev, mil poisid võisid lasteaeda minna
kaitsevärvi sõduririietega ja mängupüssi
kaasa võtta ning tüdrukud valges kitlis
arst olla. Päeva eestvedaja, lasteaia vanemõpeaja Erika Klein oli seks puhuks ka
ise kaitseliitlase vormirõivad selga tõmmanud.
Pajusti lasteaia „Tõrutõnn“ direktori Enne
Kruusmaa sõnul on see ka ainus päev aastas, mil nad lasteaias lubavad lastel sõjamängu mängida.
Muidu vaiksest rühmatoast
käis läbi vägev sõjahüüd „Tulevad!“, kui
Kirde Kaitseringkonna kaitsevärvides
furgoonauto koos kuue suurtükiväepatal-

joni ajateenijaga hoovi keeras. Lähebki
lahti!
Nagu kaitseväeski, õpiti esmalt
rivis seismist ja rivisammu. „Rivis alustatakse astumist vasaku jalaga,“ selgitas
nooremseersant Takk. Kumb oma kahest
jalast see vasak on, seda teadis enamik.
Et aga naerukihistamine pole rivis lubatud, sai täna selgeks. Samuti see, et oma
kaaslase poole ei suunata püssitoru mitte
kunagi ja püssitoru hoitakse maa poole.
Nii ei tulnud püssidega suurt vehkimist
ette isegi mitte sel ainsal püssipäeval. Rahulik ja sõbralik meel valitsegu ennekõike!
Katsuti sõduri seljakotti – päris
raske! Täisvarustuses kaalub seljakott 30
kilo ehk samapalju kui mõni laps. Sõjaväes tuleb mõnikord täisvarustuses seljakotiga isegi joosta. Prooviti pähe metallkiivrit – noorevõitu kaela jaoks oli raske
seegi, aga äge oli ikkagi. Gaasimaskis polnud üldse mõnus olla ja pähetõmmatud
mask meenutas lastele elevandi pead.
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Nooremseersant Takk selgitas, et ka mürgise õhuga peab inimene hingama ja seda
gaasimask inimesel teha aitabki.
Soovijatele joonistasid sõdurpoisid näole sõjamaalingu, vaadati „haavatutele“ esmaabi andmist ja autokastis
videoid ajateenimise kohta.
„Kui sõdur hommikul kell kuus
äratuse peale üles tõuseb, siis on ta esimeseks tegevuseks hommikuvõimlemine,“ tutvustab üks ajateenijaist lastele sõduri argielu. Sporti teeb ajateenija palju,
et ta suudaks kaitseväes ettetulevaid raskusi taluda. Koos tehakse kätekõverdusi
ja kõhulihaste harjutusi. Võetakse sisse
„leboasend“, mis lastekeeli tähendab nurgas seismist näiteks sõnakuulmatuse eest.
Päeva lõpetuseks mängiti Kevadtormikese mängu, milles tuli vastase
poolelt võimalikult palju varustust endale saada ilma ise pihta saamata. Tulemuseks oli viik. Võitis sõprus ja lahe koosolemine koos noorte ajateenijatega.
Pajusti lasteaed Kirde Kaitseringkonnas vana tuttav. Esmakordselt
käis lasteaed Tapal Väljaõppekeskuses
2005. aastal. Vahelduva eduga on käidud
teineteisel külas hiljemgi. Tänavune Kevadtormikese mäng toimus Pajusti lasteaias juba kolmandat korda.
Ene Kruusmaa sõnul kasvavad
paljudes peredes lapsed ilma isata, ka on
lasteaiaõpetajad enamasti naised. „Ilma
isa eeskujuta ei omanda poisid aga hästi
soorolli. Oleme lasteaias leidnud, et olgu
meil mõnigi mehisem päev aastas, mis
seda tühikut täita aitaks. Kevadtormikese päev on lastele põnev ja meeldejääv
elamus, kus nad õpivad kaitseväelastega
koos mängides tundma mehe kodukaitsja rolli. Midagi jääb neile sellest päevast
kindlasti meelde, kasvõi alateadvusse.
Meie sooviks on, et meie poistest kasvaksid terved eesti mehed, kes ei hiili kaitseväest kõrvale ja julgevad vastutust kanda.“
Hilje Pakkanen

Helge Arro: Tudus loeb iga inimene!
Eesti maaelust juttu tehes kipub ka kõige positiivsema eluhoiakuga inimese jutu
sekka tumedamaid toone külaelu hääbumise kohta. Kui linnainimene saab
end teinekord ülal pidada kui pirtsakas
potitaim, siis maainimene peab olema
nagu võilill ja jaksama kasvada kasvõi
läbi asfaldi. Siin loeb iga inimene, tema
panus kohalikku ellu ja tema missioonitunne. Eriti hinnatud on tegusad inimesed, kes panustavad külaelu edenemisse
ega näe igas liigutuses ainult omakasu.
Vinni valla kaugema, Tudu kandi rahvas
kogeb seda iga päev.
„Koolidirektor üksi on külakohas väike
tegija, ka rahvas peab uskuma, tahtma ja
tegutsema selle nimel, et kool, kohaliku
elu süda, Tudusse alles jääks,“ räägib
Tudu kooli direktor Helge Arro. “Lapsevanemad on sellest aru saanud ja toetavad kooli igal võimalikul moel. Suur ja
siiras tänu neile!”
Kool jätkab 9-klassilise põhikoolina (põhikool võib olla ka 6-klassiline ja väiksemgi). Seda ainult veel ühe
õppeaasta jagu. Siis peavad kolmanda
kooliastme õpilased suunduma teistesse
koolidesse. See on kokku lepitud, et alates 2014. aaasta sügisest jääb Tudus eksisteerima 6-klassiline kool juhul, kui on
õpilasi ja õpetajaid, kes on valmis nendes tingimustes jätkama. “Väikese kooli
miinused paljude plusside kõrval on, et
siinsed vähesed töötajad peavad olema
väga paindlikud ja mitmekülgsed. Ei piisa sellest, et oled 1-2 aine õpetaja, täita
tuleb veel palju muidki ülesandeid, mille jaoks suurtes koolides on eraldi inimesed.”
Riik ja rahvas ootab, et kool
teeks ära kõik selle, mis kodust jääb tegemata. Kasvõi seetõttu, et lapsevanemad käivad kauge maa taha tööle või
jääb lapsevanemal puudu oskamatusestsuutmatusest. Kool püüabki jõudumööda seda auku täita. Kuid koos külarahvaga vananevad ka õpetajad. Kust uusi
õpetajaid võtta? „Iseendi seest peame
neid kasvatama, ei saa ainult lootma jääda, ehk tuleb kusagilt kaugemalt,“ kutsub Helge Arro tudukaid (ja mitte ainult)
õpetajaks õppima.
Õpilasi teeb tõenäoliselt mõnikord kurvaks asjaolu, et parimat sõpra
leida ei ole lihtne. Liiga vähe on inimesi
ning kui nende seas ei leidu hingesugulast, võibki õpilane üksikuks jääda. Vanemas kooliastmes on aga väga oluline,
et noor saaks kogeda lähedust. Või oleks
mõistlik, kui õpilane üritaks kohaneda ja

Maret Tralla tutvustab Tudu õpilastele põllutööriistade muuseumis vanu tööriistu. Hilje
Pakkaneni foto

sõbruneda just nende lastega, kes siin
olemas on? On ju ennegi õpitud väikekoolides ja leitud sealt sõbrad kogu eluks.
..Ehk on lapsed liigselt valivad? Ei tea.
Põhiliselt loodame iseendile.
„Kui mul on vaja näiteks bussijuhti lastega kusagile minekuks, siis vaatan lastevanemate poole, et leida see, kel on
load, kes pole sel päeval tööl või kes julgeb üldse talvel libedaga lastega sõita,“
toob direktor ühe näite. „Õnneks on neid
inimesi leidunud.“
Väikeses koolis käib koolielu
nagu iga teises koolis. Selle vahega, et
õpilane peab igaks tunniks ära õppima,
kuna vastamist tuleb ette iga päev. Suures koolis sagedamini ettetulevat koolikiusamist kohtab siin harva, sest märkamist on rohkem. Üksteist tundes saadakse kohe jaole. Sama kehtib ka erivajadustega laste märkamise kohta. Kui suures
koolis suhtleb lapsevanem kooliga peamiselt lapse arenguvestluse ajal, siis väikeses koolis on tavapärane igapäevane
läbikäimine lastevanematega.
„Me vajame üksteist iga päev,“
räägib Helge. Huviringide puhul saame
arvestada sellega, mida me ise oskame
ja suudame lastele pakkuda. Aegajalt
veab laste huviringi eest mõni lapsevanem. Lastevanematel on suur roll laste
ringide tegevuses. Sel aastal toimus lapsevanemate eestvedamisel kodunduse ja
meisterdamise ring.
Sel õppeaastal alustas koolis
tegevust oma bänd. Idee tekkis seetõttu,
et poisid olid koos õpetaja Arnega õppinud kittarrimängu algvõtteid ja ilmuta-

sid huvi asja vastu. Sealt edasi tuli mängu laulmisõpetaja Ene Veermäe kogemus
poppansamblist Heddy, soov poistele rakendust leida. Uno Muruvee kirjutatud
projektiga saime ansamblile mõned pillid. Tänavusel emadepäeval tuli veel nimeta ansambel rahva ette kahe looga.
Tudu koolis on olnud läbi aastate kõva sõna sport, seda tänu kohapealsetele tugevatele eestvedajatele. Laste
spordihuvi sõltub palju perekonnast. Nii
nagu ka suhtumine kooliskäimisse, raamatusse on väga tugevalt seotud koduga.
Kaasaja mugav eluviis on jõudnud ka Tudusse. Meelsamini veedatakse
aega ekraani ees kui minnakse sporti tegema. Sport on võimaldanud läbi ajaloo
inimestel endale väljundit leida. Siitsamast Tuduski on saanud tuule tiibadesse mitmed eesti spordielus tuntud nimed.
Sportimine tugevdab tervist ja kasvatab
inimest raskusi ületama. Ainult ekraani
vahtides jääb inimese sotsialiseerumine
nõrgaks, see on aktuaalne igal pool.
Püüame seda lünka täita ühiste mängude ja üritustega. Arvuti- ja nutihullus
taandus mõnevõrra siis, kui lumi sulas
ja kooliõues sai „tukikat“ mängida. Kooli
ilusa rohelise muru peal on seda eriti tore
teha. See mängurõõm on nakkav ning
paneb küsima: kus suure linnakooli laps
sedaviisi rõõmsalt hullata saab? Selge on
see, et laps seda ikkagi tahab, vaatamata
ahvatlevatele tehnikaimedele. Roheline
mängukeskkond kooli ümber on parim
psühhoterapeut.
Hilje Pakkanen

Roela pani oma külad
ja rahva raamatusse

Maret Tralla Tudu õpilastele linnuse avastamise lugu jutustamas.

Kui Kärt Põllu MTÜst Roela Kodukant
Roelas toimunud koduuurimiskonverentsil „Minu kodu lugu“ samanimelise raamatu esitlemisel lausus saalitäie
kooli- ja külarahva ees, et see väärib lugemist, sest selles raamatus oleme sees
meie ise, pühkisid konverentsile tulnud
memmed silmanurgast liigutuspisaraid.
Meie elu, olemine ja tegemised
on panndud raamatusse! „Enam kui 30
aasta jooksul on Roela koolis õpetaja
Maret Tralla juhendamisel koostatud
Roela aleviku ja selle ümberkaudsete
asulate ja objektide kohta 37 põhjalikku
kodu-uurimistööd, mis tutvustavad elanikkonna eluolu ja sündmusi muinasajast tänapäevani. Töödes on palju meile
äratuntavaid paiku ja olulisi mälestusi,
koostamise käigus on kohtutud mitmete
tuntud inimestega meie endi keskelt, tehtud hulgaliselt fotosid,“ seisab eessõnas.
Raamatus kajastuvad Roela
kooli õpilaste Sirli Kormiku tööd metsast
kui kultuurinähtusest ja pärandkultuuriobjektid Roela piirkonnas, Emili Õuna
poolt uuritud Kunda jõeäärsed Vinni ja
Juhan Kormiku sama teema jätkuna valminud Kunda jõeäärsed Rägavere valla
maa-alal. Oosi Roela kultuuripildis on
uurinud Kaja Jaanson, Saara sood kui
ürgset loodusmälestist Indrek Limbak.
Neist teemadest andsid õpilased konverentsil ka lühiülevaate.
Kärt Põllu nentis, et kui õpetaja Maret Tralla esimese kodu-uurimistöö
üle 30 aasta tagasi ette võttis, siis ega ta
isegi kujutanud ette, et see töö nii pikaajaliseks ja väärtuslikuks kujuneb. „Hakkasime Kodukandiga mõtlema tööde
jäädvustamise peale raamatuna. Hakkasime koguma annetusi, sest Roela Kodukandil üksinda seda raha kusagilt võtta
polnud.“ Annetustena kogunes raamatu
väljaandmiseks 3124 eurot, osa saadi projektist ja Vinni vallalt. Suuremad toetajad olid: OÜ Ehel, OÜ Voore Farm, MTÜ
Johanna, AS Rakiste Tehas, OÜ Rakvere
Põllumajandustehnika, Marleen Taremaa, Leonhard Jürgenson, Reet Maadla,
Aimar Põldme, Toomas Väinaste, Raimo
Nulk, Jaan Neelokse, Tavo Uuetalu, Marko Pomerants, perek. Kuusk, Peter ja
Katrin Krienitz, Külli Peters.
„Ajalooalaste tegemiste eesmärgiks on mõista inimesi nende kaasaegsuses, hingelaadis, mõista selleks, et
olla õiged pärijad läinutele ja head pärandajad tulijatele,“ ütles kooli direktor
ja kodu-uurimisalase tegevuse kauaaegne eestvedaja Maret Tralla.
Kodu-uurimuslikke töid on
saatnud preemiad üle-eestilistel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsidel, ajalooalase uurimistöö võistlusel Vabariigi
Presidendi auhindadele ning saanud ajaloo-olümpiaadidel. Maret Tralla sõnul
annab tööde koostamine ajaloo ja loodusteadmiste kõrval õpilastele palju muid
elus vajalikke oskusi, näiteks allikatele

viitamist, materjali süstematiseerimist,
väljendumisoskust, esitluste koostamist
ja avalikku esinemist jm.
Kooli kodu-uurimistööde tulemusena on valminud videod töödest,
mida tänapäevadel kas enam ei tehta või
tehakse neid mehaniseeritult. Nii on valminud videod turbalõikamisest, vaigutamisest, viljakuivatamisest Truupõllu
tares, käbikuivatamisest Kullengal, jahu
jahvatamisest Siili veskis, sepatöödest
Võhu sepapajas. „Otsisime üles kohalikud inimesed, kes veel mäletasid, kuidas
neid töid tehti, sest tahtsime vana aja tööd
jäädvustada võimalikult ehedalt. Käisime Võhu sepapajas, kus Villem Põldme
meie silme all maa-aluses sepapajas ahjuroobi sepistas. Muugalt leidsime möldri Kulina Siili jahuveskisse jahu jahvatama. Roelas on kunagi käbisid kuivatatud,
aga et ainus praegu Eestis töötav käbikuivati tegutseb Kullengal, siis käisime
seda tööd üles võtmas Kullengal. Tänapäeval on metsast raske leida isegi vaigutatud vana mändi, rääkima inimestest,
kes seda tööd on kunagi teinud, mistõttu jäädvustasime ka selle kunagise metsatöö. Otsisime üles Heiner-Markvart
Moori, kes on puid vaigutanud, ehtsad
tööriistad saime Tudu muuseumist.“
Kodu-uurimise käigus on asutatud vanasse katlamajja Roela põllutööriistade muuseum, loodusesse märgitud
õppe- ja matkarajad Roela vallseljakul ja
Roela linnuses Linnamäel, Saara soos,
Rünga ja Rasivere metsades. Kodu-uurimisalane tegevus on aidanud kooli õpilastel edukalt esineda ajaloo-olümpiaadidel, sisustanud kooli ajaloopäevi ja nädalaid. Kodu-uurimistöö on koolirahva kokku viinud väga paljude erinevate
inimestega kodukandis ja kaugemaltki,
Tartu ja Tallinna teadlaste ning õppejõududega. Sel konverentsil esines kooli vilistlane, praegu SA Virumaa Muuseumid
teadusdirektor Uno Trumm ülevaatega
Roelast muinasaja lõpul. Maret Talla sõnul on Roelas haruldased inimesed, kes
alati aitavad, ükskõik, kelle poole kool
ka ei pöörduks.
Et üheks koduloo uurimise
suunaks on Roelas elanud suurkuju,
maadeavastaja Ferdinand von Wrangelli
elu ja tööga tutvumine, siis on koolipere
kohtunud Wrangellide perekonnalugu
uurijate ja paljude teiste teadlastega, samuti Wrangellide järeltulijatega. Konverentsil rääkis Eestist pärineva maadeavastaja F.v.Wrangelli lapselapselapselaps Peter Krienitz Ferdinand von
Wrangelli ja abikaasa Elisabethi kirjavahetusest, mida on kokku tuhat lehekülge.
Kodu-uurimisalane tegevus on
kasvatanud Roela rahva identiteeti, liites
kogukonna vanu ja noori liikmeid, andnud lisaväärtust väikeses maakoolis antavale haridusele ja huvitegevusele.

VPG-s kaitsti loovtöid
Vastavalt uuele õppekavale peavad põhikooli õpilased III kooliastmes tegema
ja kaitsma oma loovtöid. Loovtöö tähendab loovat mõtlemist mingis ainevaldkonnas – sel aastal oli tegemist töö- ja tehnoloogiaõpetusega – ja selle mõtte elluviimist koolitundides.
Samas tuleb tehtut ka kirjeldada nii kirjalikus vormis kui suulise ettekandena.
Sel aastal olid „loovtöötules“ kaheksandate klasside õpilased. Peamine märksõna oli taaskasutus, seega tuli õpilastel

Hilje Pakkanen

midagi taastada või ümber töödelda.
Tüdrukutele tähendas see vanadest teksapükstest kottide valmistamist, poiste
valik oli „seinast seina“ – alustades seinakellast ja lõpetades võrridega. Tööde
kaitsmine toimus akadeemiliselt – õpilased valmistasid ette kirjalikus vormis
ülevaated töö käigu kohta ning esitlesid
oma töid hindamiskomisjoni ja publiku
ees. Publikuks olid 7. klassi õpilased, kel
järgmisel aastal loovtööde kaitsmine ees.
Heli Kopter,
VPG erikorrespondent
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Mäng liiklusvankriga kasvatab
liiklusalaseid teadmisi
Maanteeameti algatused kaasata kodanikud ja kodanikuühendused liikluskasvatusse on soodsa pinnase leidnud
Vinni valla mail. Nimelt on Kulina lasteaed koos Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste ja erasektorit esindava
Võhu saeveskiga osalemas liiklusvankri projektis. Liikluskasvatuse propageerimisel on oma jõud ühendanud
mittetulundusühingud Vinni Punn,
Vinni Spordiklubi Tammed, Veoauto
Krossiklubi ja näitemänguhuvilised
noored Vinni-Pajusti Gümnaasiumist
nimetuse all Vinni Käpikud.
Uuema-aegne eesti vanasõna
väidab, et „mida Juku ei ole õppinud,
seda Juhan guugeldab“, ei ole rakendatav liikluses. Selles tekkivad olukorrad vajavad kohest lahendamist ning
arvuti manu joosta pole aega ega enamasti ka võimalust.
Niisiis tuleb liikluses vajaminevad teadmised hankida juba varases
nooruses, et nad kinnistuksid kogu
eluks. Kuidas seda lastele võimalikult
meeldivaks teha - eks ikka mängides.
Mänguvahendi valmistamiseks on vahendid andnud Maanteeamet (liiklusmärgid). Võhu noorte
meeste Aimar ja Andres Põldme poolt
annetatud puitmaterjalist ning Kulina
lasteaia poolt hangitud materjalidest ja
vahenditest on 7. klassi koolipoisid
meisterdanud liiklusvankri, mis on
oma teostuselt liiklusrongi väljanägemise saanud. “Aga seal rongi peal, kas

sa tead, mis asjad peal?” võiks
küsida tuntud laulusalmi parafraseerides. Aga eks vaadake ise!
Vanker on parajalt koormatud.
Koolipoiste mõttelendu
ja käteosavust on treeninud ja
suunanud tööõpetuse õpetaja
Rein Leichter. Tema töötubades
on valminud tandemjalgrattad,
seebikarbid, võrrid ja palju muud
liikluses ja liikumises kasutamist
leidvaid vahendeid.
Õpetaja Mart Pitsner,
kes korraldab Vinni Punni nime
all võrride sõite ja võiduajamisi,
on välja käinud idee ühendada
liikumis- ja näitlemisrõõm ning
tehnikahuvi, et edendada
liikluohutus- ja liikluskasvatusalast tegevust paikkonnas juba
noorest east. Maanteeamet on sellegi idee teostamist rahaliselt toetamas.
Näiteringi Vinni Käpikud tuumik on
kooli 7. klass.
Loodame, et meie tegevuse
tulemina lasteaialapsed teavad, kuidas
käituda liikluses ning omandavad algtõed liiklusvahendiga liiklemisel. Oma
ala fanaatikutest juhendajad on aluse
pannud ilusale sümbioosile tehniliste
alade
ja
kaunite
kunstide
jätkusuutlikkule rakendusele meie kõigi jaoks vajalikul ohutul ja seaduskuulekal liiklusalasel käitumisel.
Gustav Saar

„Vanaraua“- koormaga Vinnist
Kärdlasse ja tagasi

Kui mõni arvab, et Vinni-Pajusti koolinoored on täiesti peast põrunud, kuna
laadisid auto järelkäru maast laeni kõikvõimalikku koli täis ja kihutasid sellega
üle mere Hiiumaale, siis päris nii see
pole. 24. mail toimus hiidlaste „pealinnas“ Kärdlas juba neljas seebikarbiralli
(seebikas on iseehitatud ilma mootorita
sõiduk, millel olemas juhtimisseade ja
pidurid ning millega toimub
võistukihutamine mäest alla), kus osales
ka kaheksa Lääne-Virumaa ekipaazi, üks
võistleja Avinurmest, kuus masinat Vinni-Pajusti Gümnaasiumist ja üks pesamuna Vinni lasteaiast „Tõruke“. Tõsi,

peaauhind ja rändkarikas jäid
seegi kord veel hiidlastele (küllap nad ei julgegi oma karikat
mandrimeeste kätte hoiule anda,
kes teab, kas annaksimegi tagasi), aga kamaluga eripreemiaid
teenis Gerda Johanna juhitud
Retroauto välja küll.
Omalt poolt viisime külakostiks Kärdla Ühisgümnaasiumi
algklassidele kaasa Vinni Liiklusteatri etenduse, mille mõtlesid
välja ja seadsid lavaküpseks VPG
7.B klassi õpilased.
MTÜ Vinni Punn egiidi all etenduv lugu räägib metsast saakali
eest ära põgenenud jänes Masa
seiklustest linna virvarris. Kes
teda seal segavad ja kes abistavad, selgub näidendit vaadates.
Vinni valla lasteaiad ja VPG õpilased on seda etendust juba näinud, nüüd käisime Hiiumaal ja
Maanteeameti toel liigume suvel
-sügisel veelgi Eeestimaal ringi.
Näidend on mõeldud eelkõige
eelkooliealistele ja algklassiõpilastele. Kui kellelgi on meie tegemiste vastu huvi, andke teada, tuleme
meelsasti ka teie üritustele esinema.
Mis seebikarpe puudutab, siis
hooaeg jätkub - 7. juunil kihutatakse Põlvas ja 9. juunil toimub Rakvere linnapäevade raames kolmas Rakvere seebikarbiralli, võistukihutamine algab kell 12
Tõusu tänaval. Tule võistlema või vaatama, huvitavat tegevust jatkub kõigile.
Liiklusteater lubas lisaks muule ka oma
tandemrattaid demonstreerida. Üherattaline kihutab neil näidendis niikuinii…
Mart Pitsner
MTÜ Vinni Punn

Gümnaasiumis mürgeldasid „tutid“
24. aprillil toimus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis tutipidu. 12. klassi õpilased olid
end riietanud üpris sarnaselt nende ammuste aegade moodi, mil nad veel 1. klassis käisid.
Hommikul kooli minnes oli
märgata mitmeid õpilasi, kes tulid uhkete lehvide ja patsidega, veepüstolite ja
mängukarudega, tõukerataste ja mitmete õhupallidega.
Teise tunni ajal toimus kooli
aulas tutipidu ehk lõpukell. Abituriendid
laulsid ja pidasid kõnesid. Nad kinkisid
õpetajatele erinevaid asju, näiteks harja

ja kühvli, hulganisti paberit, lõnga jne.
Ka jagati kingitusi osadele õpilastele.
Lõpetajad olid valmistanud ka
neid tutvustava video. Videos tutvustati
selle aasta lõpetajaid ja selle aasta lõpuklassist rääkisid videos õpetajad Rein
Murs, Marge Guljavin ja ka lõpuklassi
klassijuhataja Anneli Vahesalu.
12. klassi jaoks oli see tähtis
päev - viimane n-ö täis õppepäev, aga ega
nad nüüd koolist täielikult eemal ole. Tulevad ju eksamid ja nüüd on vaja keskenduda eksamitele ja headele tulemustele.
Laura Lillepuu

Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
93 Gerda-Johanna Ülesoo
90 Marta Rego
89 Velli Vahi
89 Helvi Kupp
88 Asta Siitas
87 Leida Tomp
87 Alice Kask
86 Salme Kutsar
85 Udo Pedius
85 Heinrich Part
85 Ester Johanson
84 Vello Taremaa

Toimub
Roela Rahva Majas:
1.juunil kell 20 EKA muinsuskaitse
ja restaureerimise osakonna kevadpidu „Hoogsas rütmis. Eesti 70ndad“.
9. juunil kell 11-19 Nabaratoorium
10.
22. juunil kell 21 Roela jaaniõhtu. Lõbus kontsert, jaaniloterii, ansambel
Visiit.
Kadilas:
21. juuni kell 19 jaanituli, lastele
mängud, ansambel Kondor
Pajusti klubis:
1. juunil klubi kõhutantsu duett kõhutantsijate konkursil Viimsis.
2. juunil klubi naisrahvatantsurühm
Tantsu Triinud Rahvuskultuuriseltsi Kirmas korraldataval rahvatantsuvõistlusel Pärnu Labajalg 2013.
8. juunil klubi kõhutantsijad Rakvere linnapäevadel Pika tänava laada
kultuuriprogrammis.
14. juunil kell 11 klubi meesansambel osaleb juuniküüditamise 72.aastapäeva mälestustseremoonial Rakvere tammikus Okaskrooni mälestusmärgi juures.
22. juunil kell 21 Pajusti jaanipidu.
Rahvuslikud mängud, taidlejate esinemised, tantsuks lustibänd Pärgament Ida-Virumaalt.
23. juunil kell 11 Pajusti klubi meesansambel Lääne-Viru maakaitsepäeval Rägavere lahingu monumendi
juures Sõmeru vallas.
17. juulil klubi eakate klubi Mõttelõng suvine bussiekskursioon
Elistvere loomaparki, Jääajamuuseumi, Emumäele jm.
18. juulil sõit vallabussiga Albu maile suvelavastust “Prohvet Maltsvet”
vaatama, Albu mõisaga tutvuma.
9. juunil kl 12 Vinni seebikarbid III
Rakvere seebikarbirallil Tõusu tänaval Rakvere linnapäevadel.
6.-21. juuni - valla noorte töö- ja puhkelaager.
3.juuni VPG-s üleminekuklasside
aktused.
4. juuni 1.-8. kl õppeaasta lõpetamine Roela koolis.
4.-6.juuni VPG 10.klass riigikaitselaagris.
5.-7.juuni VPG 6.klass KEAT-laagris.
8.juunil Kulina lasteaia ekskursioon
Harjumaal Viikingite külas.
11.-12.juuni VPG õpetajad õppeekskursioonil.
15.juuni 14 Tudu LPK põhikooli lõpuaktus.
15. juuni 15 Roela LPK 9. klassi lõpuaktus kooli aulas.
19.juuni Roela lasteaed Tallinna loomaaias.
19.juuni kl 11 sotsiaaltöö, kl 14 müügikorralduse ja kaubandusökonoomika eriala lõpuaktus Lääne-Viru
rakenduskõrgkoolis. (LVRKK-s).
20.juuni kl 11 sekretäritöö, juhiabi,
ärikorralduse ja tarkvara arenduse
eriala, kell 14 majandusarvestuse
eriala lõpuaktus LVRKK-s.
20.juuni 18 VPG põhikooli lõpuaktus.
21.juuni 18 VPG lõpuaktus.

84 Arnold Vaarmets
84 Aino Lauri
83 Heino Kuslap
83 Valve-Miralda
Pulken
82 Marta Mäeots
81 Aino Sepik
80 Kalju Raja
75 Anto Roosileht
75 Paul Karu
75 Pärja Vahtra
75 Vello Vallistu
70 Vello Ambos

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...
Neleliis Põlder - 25. aprillil
Merete Nisumaa - 2. mail
Ott Bankiir - 3. mail

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Päikeseline laadapäev Roelas
MTÜ Roela Kodukandi eestvedamisel
toimus 18. mail Roelas suurel parkimisplatsil järjekordne kevadlaat.
Laadal pakuti kaupa taimeistikutest sepisteni ja seemnekartulist kaltsuvaipadeni. Ei puudunud ka omaküpsetatud koogikesed ja saiad, et jaks ikka
vastu peaks. Lisaks vilkale laadamelule
oli Vaekülast lastele külla tulnud kolm
ponihobust, kellega sai muruplatsil ringi ratsutada. Silmailuks olid ka kaks to-

redat kohalikku küülikupoissi. Laadalusti lisas Roela päästeteenistuse tuletõrjeauto demonstratsioonesinemine. Kõik
suured ja väikesed huvilised võisid tuletõrjevoolikust ise veejuga juhtida.
MTÜ Roela Kodukant tänab
kõiki laadale tulnud kaupmehi, ostjaid ja
abilisi. Järgmine üritus lauluväljakul on
juba jaanipäeval 22. juunil, kus kodukant
on abiks rahvamajale jaaniku korraldamisel.
MTÜ Roela Kodukant

Rebase Loomemaja maalilaagrisse
Alanud on registreerimine Rebase Loomemaja MTÜ poolt 9.-11. augustil
Palasi külas korraldatavasse täiskasvanute maalilaagris, mille käigus õpitakse otse looduses maastiku maalimist.
Kuna majutust Rebase talus ei
ole, siis tulevad kõik telkima. Kaasa tuleb võtta oma töövahendid: akvarellid,
sest nendega on lihtsam alustada õppimist, paksem joonistuspaber (mitte akvarellipaber - sellel ei saa parandusi teha)
ja kõvem alus, pliiatsid, pintslid, veetops;
istumiseks matkatool vm. Pesta saab saunas. Toitlustamisega tegeleb Tudu trahter, kust saab tellida toidu kohale. Kohapeal saab grillida. Peale maalimise saab

marjametsas marju korjata või lihtsalt jalutada, külaplatsil rannavõrkpalli maalida ja kossu mängida, teha väljasõit
Tudu rabajärve äärde ja seal maalida,
võib minna rabasse maalima. Kaasa saab
osta talu suveniiri. Maalilaagri rahastamiseks on kirjutatud projekt kohalikule
omaalgatuse programmile ja positiivse
otsuse korral on maalilaager osavõtjatele tasuta, ainult toitlustamine on omal kulul.
Info: www.rebaseloomemaja.ee, registreerimine
e-kirja
teel
virve.saar.001@mail.ee.
Virve Saar

Müüa küttepuid Vinnis. Tel 5783 8999.
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus. Info tel 5345 5054
(Rita).
Soovin osta vanaraha ja märke.
Helistage ja pakun head hinda! Tel:
5665 5551.
VIROLi ja advokaadibüroo RAAVE
tasuta õigusalane nõustamispäev
eraisikutele ja väikeettevõtetele 3.
juunil Rakvere rahvamajas.
Eelregistreerimine vajalik, info tel
53 005 652 või e-postiga
sven.hobemagi@virol.ee.

Auto remont ja rehvivahetus Vinnis
Tööstuspargi 4. Tel 5783 8999.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Linda-Alvine Laks
Ona Aldona Grube
Väino Pilli
Loreida Selter
Valdek Almiste
Milvi Ruts
Endla Koppen

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
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:

31.10.1920
28.10.1926
07.08.1952
23.03.1927
12.05.1948
25.04.1952
21.05.1924

-

19.04.2013
25.04.2013
03.05.2013
07.05.2013
10.05.2013
11.05.2013
19.05.2013

hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.
Suur tänu kaastööde eest! Uus kaastööde esitamise tähtaeg on 14. juuni.
NB! Juulis lehte ei ilmu.

