Koduvalla
Vinni valla infoleht

Hea Roela kandi elanik!
Alanud on aasta esimene kuu ja käes on
aeg uute plaanide seadmiseks.
MTÜ Roela Kodukant on edukalt tegutsenud juba üheksa aastat. Aastatega on
jõutud mõndagi – kirjutatud projekte,
mille abil on rekonstrueeritud Roela Rahva Maja, Puka külla ehitatud igailma varjualune, rajatud võrkpalliplats Puusepa
järve äärde ning korraldatud üritusi, kuid
palju on veel teha.
MTÜ Roela Kodukant ootabki teie arvamusi Roela ja ümberkaudsete külade
(Ristiküla, Puka, Obja, Lepiku, Tammiku,
Rasivere, Alavere, Soonuka, Saara ja
Rünga) elu-olust ning ettepanekuid ja

mõtteid piirkonna võimalikest edasiviivatest suundadest.
Täidetud küsitlusblanketid palume tuua
Roela raamatukogusse, rahvamajja või
kauplusesse. Küsitlus lõpeb 1. veebruaril 2014.
1. Mis valdkonnas tahaksid ise kaasa lüüa?
2. Mis vajaks Sinu arvates muutmist?
3. Mis Sulle meeldib ja vääriks tunnustamist?
4. Oleksid Sa nõus kaasa lööma Roela
mäe korrastamisel-puhastamisel?
MTÜ Roela Kodukant
Katrin Põllu

Sõnumid

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

Vinni Spordikompleks 40!

Sanitaarraie raieõiguse müük
Seoses Roela mäe korrastamisega on
võimalus teha küttepuid Roela maanteeäärselt alalt riigi metsa ulatuses.
Küttepuidu varumine kasvava metsa
raieõigusena toimub vahemikus 1. novembrist 31. märtsini.
Metsa hindamisandmete ja puidu turuhindade alusel selgub kasvava metsa täpne müügihind, kuid eeldatav hinnatase on
10 eurot kuupmeetri kohta. Müügipak-

kumise sobivuse korral sõlmitakse ostjaga leping ja väljastatakse arve. Ühele
ostjale võimaldatakse kalendriaastas kasvava metsana küttepuitu varuda kuni 25
kuupmeetrit.
Kasutage võimalust varuda soodsalt
küttepuid ja Roela maanteeäärset metsa
korrastada.
Täpsem informatsioon RMK telefonil
513 7631 või Vinni Vallavalitsusest.

Vinni-Pajusti Gümnaasium ootab lapsi
esimese klassi registreerima
Lugupeetavad 2014/2015. õ-a esimesse klassi tulevate laste vanemad! Palume Teid registreerida oma
laps esimesse klassi Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kantseleis kuni 31. jaanuarini 2014.

Kaasa võtta: lapse sünnitunnistus,
lapsevanema isikut tõendav dokument, avaldus (saab täita kohapeal).
Kooli kantselei avatud tööpäevadel
8-15. Info ja vestlused lapse ja vanematega toimuvad neljapäeval, 13.
veebruaril kell 17 koolis.

Vinni valla rahvastikustatistika
Vinni vallas 42 asulat, nendest 37 küla ja
5 alevikku: Pajusti, Roela, Vinni, ViruJaagupi ja Tudu.
Valla elanike arv oli 2014.aasta 1.jaanuari seisuga 4894 inimest. Vallas elab
2484 naist (keskmine vanus 45,3) ja 2410
meest (keskmine vanus 40,0).
Valla eakaim naine on 100-aastane ja
eakaim mees on 94-aastane. Keskmine
vallaelanik on 42,7-aastane.
Valla elanikkond vähenes aasta jooksul
Vinni valla elanike arv asulate lõikes
seisuga
01.01.13
01.01.14
Alavere küla
17
20
Allika küla
31
30
Anguse küla
22
22
Aravuse küla
9
9
Aruküla küla
84
82
Aruvälja küla
31
31
Inju küla
105
102
Kadila küla
123
108
Kakumäe küla
88
85
Kannastiku küla
23
24
Karkuse küla
27
27
Kaukvere küla
1
1
Kehala küla
49
49
Koeravere küla
72
70
Kulina küla
45
46
Küti küla
110
107
Lepiku küla
40
38
Lähtse küla
35
31
Mõdriku küla
100
100
Mäetaguse küla
56
49
Nurmetu küla
39
32

159 inimese võrra. Kõige rohkem lahkus inimesi Tallinna - 69, Rakvere linna 63 ja välisriikidesse - 41.
2013.a sündis 48 last ja suri 57 inimest.
Sündisid ühed kaksikud. Eesnimeks pandud nimedel kordusi ei olnud. Kahest nimest koosneva eesnime said 7 last.

Obja küla
Pajusti alevik
Palasi küla
Piira küla
Puka küla
Rasivere küla
Ristiküla küla
Roela alevik
Rünga küla
Saara küla
Soonuka küla
Suigu küla
Tammiku küla
Tudu alevik
Vana-Vinni küla
Veadla küla
Vetiku küla
Vinni alevik
Viru-Jaagupi al.
Voore küla
Võhu küla
Vinni valla
täpsusega
Kokku vald

47
687
29
311
36
25
43
502
28
37
10
5
34
347
109
60
141
930
419
60
54

48
675
27
285
36
21
42
494
26
37
10
6
26
328
105
64
140
900
405
61
55

32
5053

40
4894

Kaja Inno
perekonnaseisuametnik

Huvihariduse rahastamise kord 2014. a
2013.a 19.detsembril toimunud volikogu
kehtestas huvihariduse ja huvitegevuse
finantseerimise korra Vinni vallas 2014.
aastal.
§ 2. Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad. Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile õpilastele, kelle enda ja
vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas ja kelle
vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei
ole Vinni vallale võlgu.
§ 3. Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord. Finantseerida Vinni valla
eelarvest õpinguid huviharidust andvas
Rakvere Muusikakoolis: I ja II klassis 50

% õpilaskohamaksumusest; III-VII klassis
100 % õpilaskohamaksumusest; muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja
lisa-aasta maksumust ei kompenseerita.
Vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt
esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli I ja II klassis,
eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisaaastal õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.
Vallavalitsusel kompenseerida Vinni valla eelarvest õpilaste huvitegevuse kulusid avalduse esitamisel kuni 50 % ulatuses esitatud kuludokumentides fikseeritud summast.

Vinni vallavanem Toomas Väinaste lausub tänusõnu Vinni spordikompleksi juhile Ergo Pravele
ja nõukogu esimehele Uno Muruveele. Hilje Pakkaneni foto.

Vinni Spordikompleks tähistas 19. jaanuaril 40. sünnipäeva omaaegse populaarse maleturniiri Vinni Välk taaselustamisega ja legendaarsele võrkpallitreenerile Ivan Dratsovile nimelise tooli avamisega. Oli südamlik endiste sportlaste
ja töötajate kokkusaamine, tunti rõõmu
sporditegemisest ja spordikomplesist.
2013. aastal täitus AS Vinni Spordikompleksil 15 tegevusaastat ja detsembris möödus 40 aastat legendaarse Vinni
spordihoone avamisest. Omal ajal oli tegemist täiesti ainulaadse spordihoonega.
Linnades suudeti sel ajal rajada enamasti
vaid ebamugavaid kilehalle. Lääne-Virumaal

oli vaid Tamsalu EPT-l midagi vastu panna.
1972.a. Spordileht kirjutab: “Vinni spordihoone katuse alla mahub 36x18m korvpalliväljak, garderoob 1000 inimesele (!),
projekti järgi mitukümmned teist ruumi. /
.../ “Ja see on alles algus,” arvas Vinni
unistustest ja reaalsustest kajastavas leheloos sovhoosi direktor Heino Kallaste.”
Valmimise järel sai Vinni spordihoones harrastada pallimänge, olid ruumid
lauatennise ja male-kabe mängimiseks, raskejõustiku harrastamiseks. Spordihoone
muutus kohe väga populaarseks, raske
oli vaba treeninguaega saada. Asta Orro
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meenutab, et Vinni naiskorvpalluritel tuli
harjutada teinekord lausa öötundidel.
1989. aastal lisandus nelja rajaga ujula.
Uute võimaluste avanedes on jõudumööda Vinni spordihoonesse investeeritud ning spordihoone kasvanud spordikompleksiks ka sisu mõttes. Vinni Spordikompleksi on aastatel 2008-2009 tehtud suured investeeringud, mille käigus
uuendati ujula osa, riietus- ja dushiruumid,
kohvikut, fuajeed, ehitati seminariruum,
laiendati hotelliosa jne. “Mahukad investeeringud ei võimalda uusi investeeringuid teha. Samas aga tuleb hoonet seestpoolt värskendada ja lagunema hakkavaid
ruume remontida. Kokkuhoidu loodame
tulevikus saada 2013. aasta lõpus paigaldatud maaküttele üleminekust,“ lausus AS
Vinni Spordikompleksi nõukogu esimees Uno Muruvee.
Vinni vallavanema Toomas Väinaste
sõnul kannab spordikompleks uhkevõitu nime - aktsiaselts, kuid oma olemuselt
on spordikompleks rohkem kultuuriasutus, pakkudes vallaelanikele soodsa hinnaga sportimisvõimalusi.
Spordikompleksi tegevjuhi Ergo Prave
sõnul annab spordikompleks tööd 26 inimesele, kes teevad kõik, et kasutajad tunneksid end spordikompleksis hästi.
Vinni spordihoone on selle valmimisest alates suutnud pakkuda kaasaegseid
sportimisvõimalusi. Tänane Vinni spordikompleks koondab enda alla ujula, mitmesugused spordisaalid, saunad, hotelli,
kohviku, seminariruumi, on ruumid
liikumis- ja tervisekeskusele.
Spordikompleksi kõrval asub kaasaegne täismõõtmetega staadion koos välisväljakute ja kergliiklusteega. Vinni häid
sportimistingimusi on varmad ära kasutama spordiühingud nii Eestist kui välismaalt treeninglaagrite ja võistluste korraldamiseks.
Hilje Pakkanen

Vinni Välk ärkas ellu, Vanja sai nimelise tooli
Vinni Spordikompleksi sünnipäeval toimus Rakvere Maleklubi, Eesti Male Toetusühingu ja Vinni Vallavalitsuse
eeestvedamisel Vinni Välk maleturniir,
millel osales 33 maletajat üle Eesti.
Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin teiseks jäänud Siim Kanepi ja kolmanda koha saanud Andrei Siskovi ees. Naistest oli parim Tatjana Fomina, 12. kohalik maletaja
Eino Vaher.
Turniiri auhinnaks oli omaaegne Vinni
Välgu rändauhind, valmistatud Vinni NST
kunstniku Elmar Nahko poolt. See vana
rändauhind, mille Eino Vaherile andis selle
kunagine võitja Üllar Hermlin, oli veel
üks põhjustest, miks veerandsaja aasta
tagune välkmaleturniir Vinni Välk ellu
kutsuti. Omal ajal osales Vinni Välgul
võistlejaid saja ringis, arvestust peeti individuaalselt ja võistkondlikult. Vinni
Välk oli teine turniir Eesti Male Toetusühingu korraldatavast turniirisarjast “Kodumasinad 2014”.
Võrkpallisõbrad avasid spordikompleksi sünnipäeval nimelise tooli legendaarsele võrkpallitreenerile Ivan Dratsovile,
kelle all on säranud nii Eesti kui Vinni
võrkpallitäht. Nii suurte teenetega treenerit annab Eestiski otsida, Vinnist rääkimata. Ivan Dratsov, keda kõik hüüdsid
Vanjaks, treenis Vinnis aastaid Eesti võrkpalli tipus võistelnud Vinni võrkpalli-

meeskonda ja naiskonda.
Dratsovi arvukate
tiitlivõitude juures
väärib märkimist, et
just tema juhendas
1968. aastal Tallinna Kalevi meeskonna NSV Liidu
meistriks. Kalevlaste võit tõi kaasa
võrkpallimängu
puhangu üle Eesti.
Üllatust ja äratundmisrõõmu
pakkus kokkutulnutele spordikompleksi fuajees
avatud foto- ja karikate näitus „Vinni spordihoonest
Vinni spordikompleksini“. Vanemas
eas on mõnus vaadata, kuis sai noor
ja sihvakas sportlaEino Vaher unikaalse Vinni välgu rändauhinnaga
ne oldud. Praegu
massist lillat värvi karikas. Näitusele loospordikompleksis sportimas käivatel lasdetakse lisa, sest Vinni sport on hulga
telastelgi on tore vaadata, kuis vanavamitmekülgsem, kui näituselt välja paisnemad muistsel a’al sporti vihtusid teha.
tab. Oli tükk tööd saada näitusele kokku
Karikatest põnevaim on vast Vinni sporneedki pildid. Palju tänu kõigile, kes oma
dihoonele avamise puhul kingitud plastpilte laenuks andsid!
Hilje Pakkanen

Pajusti klubis tuleb maakondlik etlejate päev
Pajusti klubi kutsub kõiki etlemishuvilisi laupäeval, 15. veebruaril kell 13 algavale Lääne-Virumaa etlejate päevale, mis
Vilde aasta puhul keskendub Vilde kirjandusauhinna laureaatide loomingule.
Etlejate päeval saavad esineda nii kooliõpilased kui täiskasvanud, üksikesinejad kui ka esinejate grupid. Üksikesinejal
tuleb esitada vabal valikul kaks luuletust
või üks luuletus ja proosakatkend Vilde
laureaatide loomingust. Esinejate grupil
palume esitada kuni 15 minuti pikkuse
seotud kava ühe või mitme kirjandusauhinna laureaadi loomingust.

„Selle aasta esinemised on ilma konkursita ja seetõttu me kohti ei määra, et esinejad saaksid pingevabalt publiku ees
esineda,” ütles etlejate päeva korraldaja
Pajusti klubi juhataja Inge Arula. Etlejate
päeva eesmärk on avaldada lugupidamist
Vilde kirjandusauhinna laureaatidele, suunata etlemishuvilisi kõrgetasemelise eesti
kirjanduse poole ja anda nii noortele kui
vanemaealistele etlejatel võimalus
avalikult esineda publiku ees ning osa
saada teiste esinemisest.
Head pealehakkamist, sobivaid valikuid
ja aktiivset osavõttu! Iga esineja saab

meenutuseks päevast tänukaardi ja meene ning suurema kindlustunde edaspidiseks publiku ees esineda. Viimast tuleb
elus ikka aegajalt ette.
Kirjandusauhinna laureaatide nimekiri on
saadaval valla kodulehel http://
vinni.kovtp.ee.
Osavõtusoovist palub Pajusti klubi teada anda kuni 13. veebruarini e-posti
aadressil pajustiklubi@hot.ee, postiaadressil Pajusti klubi Tartu mnt 11 Pajusti 44603
Vinni vald. Rohkem infot saab telefonidel 32 57 401, 50 57 645.
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Vinni Vallavolikogu 19.detsembri 2013.a istungi materjale
Volikogu kehtestas sotsiaaltoetuste jt
toetuste piirmäärad. Kehtestati 2014.
aastal Vinni valla eelarvest sotsiaaltoetuste saamiseks madala (neto) sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 153 eurot
kuus. Kehtestati 2014. aastal “Sotsiaaltoetuste andmise korras” (edaspidi kord)
§ 6 madala (neto) sissetuleku piiriks ühe
pereliikme kohta 236 eurot kuus. Hüvitamisele kuulub 19.20 eurost suurem retseptiravimi summa 50%. Esitatud kuludokument ei või olla esitamise momendil vanem kui kolm kuud.
Isikul, kelle pension on alla 153 eurot,
hüvitatakse retseptiravimi summa 100%.
Esitatud kuludokument ei või olla esitamise momendil vanem kui kolm kuud.
Kehtestati 2014. aastal valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
alljärgnevalt: sünnitoetus - 260 eurot, matusetoetus - 130 eurot, juubelitoetus: 75
kuni 99-aastasele - 20 eurot, 100-aastasele ja vanemale - 60 eurot. Küttetoetus

- kuni 260 eurot aastas, ranitsatoetus 65
eurot.
Kehtestati Vinni valla lasteaedades
2014.eelarveaastaks kulude (lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu
ja õppevahendite kulude) vanemate
poolt kaetava osa suuruseks 180 eurot
lapse kohta aastas.
Kinnitati Vinni Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisud. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on 6-liikmeline: esimees: Rauno Võrno, liikmed: Ülle Allika, Külli Tamm, Maario Maalman, Kaupo Arukaev, Mirjam Selli. Kultuuri- ja
hariduskomisjon on 7-liikmeline: esimees: Helle Noorväli, liikmed: Anita
Keivabu, Vello Tafenau, Meelis Maine,
Katrin Pall, Taivi Kask, Margit Diits. Majanduskomisjon on 7-liikmeline: esimees: Meelis Maine, liikmed: Kaido
Klaats, Marek Aasamets, Eha Kokoreva, Kalle Külaots, Aimar Põldme, Anu
Are. Revisjonikomisjon 4-liikmeline:

“Vändra metsas Pärnumaal...”
...lasti vana karu maha. Ju-heidii ja juheidaa...” laulis Toomas Väinaste Peeter Põllule tuntud laulu bassihääle viisijuppi ette läbi telefoni. Kaks kogenud
laulumeest mõistsid poolelt viisilt, millele juttu läheb: tuleme kokku, loome
oma meesansambli! Toomas Väinaste sai
Tõnis Nurga ja teised laulumehed nõusse ja asjast saigi asja, 17. jaanuaril tuldi
esmakordselt kokku ja asuti kohe harjutama. Rahva ette astuti juba kuu aega hiljem vabariigi aastapäeva peol kolme lauluga. Rahvas võttis uue kollektiivi hästi
vastu.
Täpselt aasta hiljem, oma esimesel sünnipäeval kutsuti pidulikule lauluproovile ka oma kaasad, eesmärgiks veidi pidutseda ning laulda maha kogu repertuaar, mis selle ajaga selgeks õpitud.
Ühtlasi oodati kuulajatelt hinnangut lauluoskuse kohta. Loomulikult oli see positiivne, hoolimata sellest, et üks laulja
oli seekord puudu. Meestel on aga selgeks õpitud terve kontserdijagu laule,
üks ilusam kui teine. Nii et kui kusagil
on teada nende ülesastumisi, tasub kindlasti kuulama minna.
Kohalolijate arvates on edu saavutatud esmalt Toomas Väinastele, kes me-

hed kokku meelitas ning Reet Alaverele, kes laulud selgeks õpetas ja viimase
lihvi andis. See on tänuväärne töö,

esimees: Maario Maalman, liikmed: Riine
Org, Ülle Allika, Anita Keivabu.
Maaküsimused. Otsustati muuta Vetiku
külas asuva Järve tn 29 katastriüksuse
sihtotstarve tootmismaast elamumaaks.
Otsustati taotleda üldkasutatava maana
tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse
Roela alevikus asetsev park lähiaadressiga Sinilille tn 2a, ligikaudne pindala
0,55 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa.
Otsustati lugeda tuvastatuks, et Vetiku
külas endise aianduskooperatiivi
„Muru“ maa-alal paiknev kelder, on
peremehetu ehitis. Vinni Vallavalitsusel
korraldada hõivatud keldri registreerimine ehitisregistris ja selle edasine haldamine.
Kinnitati Vinni valla jäätmevaldajate
registri pidamise põhimääruse uus redaktsioon.
Vinni valla 2014 aasta eelarve läbis
esimese lugemise.

laljatel põhjus kokku tulla ning kuulatatel
hea kuulata. Tahtmist ja jaksu edaspidiseks!
Õhtu külaliste poolt suur tänu teile!
Kärt Põllu

Vinni valla Vinni-Pajusti Gümnaasium
alustas Vinni valla Vilde aastat tänavu
saja-aastaseks saava E.Vilde lastejutustuse „Minu esimesed triibulised“ ühislugemisega, millele järgnevad laste karistamise teemalised arutelud ja õpilaste
samasisulised kirjatööd. Paremad kirjandid ja kodutööd teemal „Kuidas karistatakse lapsi tänapäeval“ loetakse ette ja
pannakse välja näitusele.
Ühislugemisse on haaratud kooli nooremad klassid esimesest kuuendateni, kirjandikirjutamise või kodutöö võtavad
ette 3.-6.klasside õpilased. Pärast ühislugemist järgnevad arutelud, kus räägitakse Eduard Vilde lapsepõlvest ja õpingutest, karistamisest, õiglusest, õigusest,
mõisa- ja talulaste väärtustest, alavääristamisest, suhtlemisest ja suhtumisest, karistustest enne ja nüüd.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õppealaju-

Vana lõppes
ja uus algas
Lõppenud aastale pani Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis punkti jõulupidu. Kokku
said nii punkarid kui räpparid, esineti nii
lives kui video vahendusel. Et esinemine oli igati tasemel, näitas see, et kuusepuu all oli igale õpilaselöe kingipakk,
ehkki jõuluvana ise oma nägu ei näidanud- tea kas pelgas saalist tulevaid detsibelle või pelgas esinejate kostüüme?
Veel toimus meil jõuluteemaline stiilipäev, kus koolimaja täitus igasuguste päkapikuliste ja muude jõulaadsetega.
Ka toimus traditsiooniline laadapäev,
sedakorda siis jõululaat, kus vist esmakordselt meie kooli ajaloos olid omatoodetud kaupa pakkumas õpilased esime-

hataja Vaike Kingsepa sõnul on laste karistamise teema igivana vaidluste teema,
karistuste traditsioon kandub põlvest põlve. „Pole vist last, kes ei mäletaks oma
esimesi triibulisi, saadi need siis n-ö asja
eest või mitte. Nüüdisajal on arusaamad
füüsilisest karistamisest muutunud. Kui
lapsele on vanemad varasest lapsepõlvest alates selgeks teinud, mis on hea ja
mis on halb, mis on õige ja mis vale, siis
kasvavad kõik lapsed vitsahirmuta. Meie
sooviks on koos õpilaste ja õpetajatega
arutleda laste kasvatamise üle ning avaldada lugupidamist Vinni valla Vilde nim.
kirjandusauhinnale, mis sel aastal antakse
välja 50. korda.“
Vaike Kingsepa sõnul on ühislugemine „Minu esimesed triibulised“ esimene
Vilde aasta raames Vinni-Pajusti gümnaasiumis korraldatavatest ürituste sarjast.
Hilje Pakkanen

VPG Meediapesa

uudised

sest klassist alates ja gümnasistidega lõpetades.
Ehkki aasta alles algas, on meil lähiajal
plaanis nii mõndagi huvitavat. Tulemas
on teadmiste teatejooks, kus osalevad 4.12.klassid ja selles jooksus on üheolulised nii nupukas pea kui kiired jalad. Veebruaris on tulemas ka VPG esimene
robootikavõistlus, sest ehkki robootika
on meie koolis suhteliselt uus tegevusala, on robopisikusse nakatunuid juba üsna
palju. Ja see pole veel kõik…
VPG Meediapesa nimel
Laura Lillepuu, Liisa-Maria Eljaste

Emakeeleolümpiaadilt kilbiga
18 jaanuaril toimus Rakvere Põhikoolis
Lääne-Virumaa emakeeleolümpiaad. Põhirõhk oli sel aastal sõnavara-teemalistel
ülesannetel. Siin on nagu olümpiamängudel - tähtis pole võit, vaid osavõtt, sest
targemaks said ju kõik osalejad. Aga parimatest parimad said erinevates vanuseRoela meesansambel (vasakult): Toomas Väinaste, Avo Loik, Maido Roots, Hannes
Põllu, Alari Reissaar, Tõnis Nurk, Peeter Põllu. Hilje Pakkaneni foto.

Kadila endise koolimaja tegemistest
Aastalõpp läks kiireks nagu alati ja seetõttu ei jõudnud planeeritud üritused eelmisesse lehte, püüan nüüd takkajärgi veidi aru anda.
Novembri lõpust olen võimaldanud
vanemaealistel inimestel teisipäeviti koguneda raamatukogu kõrvaltuppa, et
oleks koht, kus külmemal-märjemal ajal
kokku saada ja omavahel suhelda. Eeskava ma neile muidugi ei paku, aga pean
oluliseks, et just üksikutena elavad inimesed saaksid rääkida eakaaslastega,
kuulda uudiseid, arutada päevateemasid.
Muud kokkusaamiskohta ju Kadilas enam
polegi! Nii mõnigi on öelnud pärast, et
oli tore ja oma mured-haigused läksid
veidikeseks meelest! Kes veel asjast
kuulnud pole, siis olete oodatud igal teisipäeval kella 13-st. Tulla võib igaüks,
pensionitunnistust ei küsita!
12.detsembril oli soovijatel võimalus
oma tervist diagnoosida Vivasani biopulsari abil. Uuesti planeerisime sama ürituse veebruarikuusse.
Ka näitering sai samas majas ja samas
ruumis aasta lõpus paar korda kokku, pidasime plaane, tegime proove ja otsustasime uuel aastal oma tegevusega jätkata. Et osavõtjad elavad kaugel ja töötavad erinevatel kohtadel, siis kindlat
graafikut kogunemisteks pole, proove
teeme vaid enne esinemisi. Meie lood
on põhiliselt lühikesed ja humoorikad ja
kui mõnele üritusele peaksid sobima, siis
palun võtke minuga ühendust, jõuame
vast kokkuleppele!
Noortekeskuses oli ka aasta viimane
kuu tihe ja töine. Meil oli meeldiv võimalus noore ja tegusa praktikandi abi kasutada.
5.detsembril oli külas lapsevanem, kes
õpetas lastele jõuluehete tegemist.
10.detsembril kutsusin naabervallast
käsitööoskustega inimese, kes õpetas
väga huvipakkuvat ehete valmistamist
makaronidest. Töö tulemus oli uskuma-

VPG avas Vilde aasta „Minu
esimeste triibuliste“ ühislugemisega

Kes või mis on VPG Meediapesa?
Läinud 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

Olümpiaaditeated

5.jaanuaril kogunesid Kadila seltsimaja uusaastapeole Lääne-Viru Maanaiste Liidu naised.
Meelis Maine rääkis kokkutulnuile seltsimaja vägevast ajaloost, Kadila näitering etendas kaks
humoorikat näitetükki, üksteiselt võeti mõõtu mälumängus, kuulati Rakvere Teatri meeskvintett
RAMM kontserti. Naised olid kodunt kaasa toonud head-paremat ühisele peolaule. Toidu
kõrvale degusteeriti omatehtud koduveine. Neid tutvustas Marika Vartla. Fotol: Pille ValleVasselenko, Lii Leppik ja Helle Kondel Kadila näiteringist Milvi Tubli kirjutatud naljapala esitamas. Hilje Pakkaneni foto.

tult ilus ja omapärane.
15.detsembril tõime tuppa kuuse ja ehtisime ära.
27. detsembril toimunud peoks valmistusime varakult. Et iga laps ikka peol ka
jõulupaki saaks, võtsime eelnevalt loosi. Eelnevalt leppisime kokku kingituse
väärtuses - kaks eurot, oli kingitus ikkagi meeldivaks üllatuseks igaühele. Peol
osalesid ka lapsevanemad, ühel lapsel
oli kaasas koguni vanavanaema. Olin
eelnevalt kirjutanud lastele lühinäidendi, mille sel peol ka publiku ette tõime.
Osa lapsi luges luuletusi, oli isegi oma-

loomingut! Tegime ühispilti ja alustasime Kadila Noortekeskuse külalisteraamatu pidamist, tegime esimesed sissekanded.
Küpsetasin lastele ja vanematele kringlid, lapsed tõid kaasa maiustusi, oli meeldiv ühise laua taga istuda ja aastale punkt
panna. Vanemad olid ühel nõul noortekeskuse vajalikkuses, sest koolivälisest
huviringide tööst Kadila lastel nagunii
võimalust osa võtta pole ja nii on neil
vähemalt kohapeal koht, kus kahel õhtul nädalas olla ja tegutseda.
Milvi Tubli

astmetes ka auhinnatud: Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist osutusid pärjatuiks Adele
Alavere (9.klass) - teine koht, Linda
Freienthal (11.klass) - jagas esimest ja teist
kohta, Risto Põlluste (12.klass) - jagas teist
ja kolmandat kohta.

8.jaanuaril toimunud maakonna koolide mälumängusarja 5.vooru võitis gümnaasiumide arvestuses VPG II võistkond, kes edestas ühe punktiga Haljala
G võistkonda. Kolmas oli Rakvere G II
võistkond. VPG I võistkond asub 5.vooru järel 6. kohal (esimene V-Maarja G).
Põhikoolide astmes on VPG võistkond
5.kohal. Uus, 6.voor toimub jaanuari
lõpus Rakkes.
VPG esines hästi maakondlikul
geograafiaolümpiaadil.
Tamsalu gümnaasiumis toimunud piirkondlikul geograafiaolümpiaadil, kus
võtsid üksteiselt mõõtu Lääne-Virumaa
koolid, esinesid hästi Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased: 9.klassi arvestuses
toodi koju kaksikvõit, 8.klasside arvestuses esikoht ning 7. klasside ja gümnaasiumiarvestuses kolmas koht. Kõiki õpilasi valmistas olümpiaadiks ette õpetaja
Siiri Seljama.
7. klassi õpilane Reimo Arba sai kolmanda koha, jäädes vaid poole punktiga
maha teisest kohast. Kohe tema järel oli
neljas Mati Kesma. 7.koht Eliise Uuenile,
13.Frants Gregor Tompsile.
VPG 8.klassi õpilane Kaivi Põldma saavutas 26 osaleja seas esikoha, 9.kohale
jäi Laura Lillepuu.
9.klassi arvestuses tuli Vinni-Pajusti

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 detsembris TV3 saate „Me
armastame Eestit“ lindistusel.
Adele Alavere
Gümnaasiumile kaksikvõit, selle tagasi
esikohale tulnud Adele Alavere ja Mart
Vaino.
Gümnaasiumiastmes tuli 3. kohale Linda Freienthal, 6. Laura Laks, 7. Relika Toome ja 8. Silja Veddel.

Urumarja
noortelaagrisse
Pakume tuusikuid Urumarja noortelaagrisse Pärnumaale ajavahemikus
28.07 - 04.08, soodustuusik maksab 61
eurot. Peredele, kelle sissetulek jääb
allapoole madala sissetuleku piiri, s.o
alla 153 euro kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt tasutava osa. Lapsed
viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi
ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Vallavalitsus ootab taotlusi 1.maiks epostile: margit@vinnivald.ee, paberkandjal vallamajja või osavalla kontorisse. Avalduse vorm vallavalitsuse
veebilehelt (http://vinni.kovtp.ee/et/
eeskirjad-ja-korrad1). Mida kiiremini
avaldus vallamajja jõuab, seda suurem
on tõenäosus tuusik saada, kokku läheb jagamisele 20 tuusikut. Info 325
8655, 522 6510 Margit Diits, vt ka http:/
/www.urumarjanoortelaager.ee

KODUVALLA SÕNUMID 2014

Tööga sajani!

Vinni võrkpalli kuldsed aastad

Leida-Helene Kaljusaar lähedaste keskel. Hilje Pakkaneni foto.

Uue aasta algul, 2.jaanuaril sai Vinni valla
vanim kodanik Leida-Helene Kaljusaar 100aastaseks. Auväärse juubilari sünnipäevapidu peeti Tammiku Kodus, kus Leida-Helene on veetnud viimased kolm aastat.
Tammiku Kodusse sattus Leida-Helene
pärast seda, kui kolm aastat tagasi lahkus
ootamatult igavikuteele tema tütar. Kauge
maa tagant vanaema eest hoolitsemine muutus võimatuks, mistõttu otsustasid lapselapsed vanaema hooldekodusse panna.
Kõrge eani elamiseks oli juubilaril sünnipäevale tulnutele ka retsept välja pakkuda:
tuleb tohututes kogustes tööd vihtuda, seejuures vähe kurta, olla heas tujus, süüa suurtes kogustes küüslauku ja sibulat. Lehma
pidada. Sünnipäeval meenutasid lapselapsed, kuidas neid vanaema juures koolivaheaegadel kohe tööle pandi. Loomapidamine oli põhiline, lehm pidi lüpstud olema,
hein tehtud.
Kuigi Leida on olnud pea pool oma elust
pensionär, saades pensionile juba 55-selt,
on ta teinud tööd kõrge vanaduseni. Lapselaps Leelo Palk ütles, vanaema pidas lehma
ka veel siis, kui oli üle 80. Kui lehma enam
polnud, avastas ta alles siis, et kas tõesti
peab inimene nii vanaks elama, mõistmaks,
kui kerge on elu ilma lehmata.
Vanima tütrena sai Leida-Helene koolis
käia vaid neli klassi. „Mina õpetajana ütlen,
et nii ilusa käekirjaga ja nii õigesti kui vanaema, ei kirjuta ka tänased kaheksandikud
mitte,“ rääkis Leelo Palk. “Vanaema jaoks

.

oli tähtis, kuidas meil koolis läheb.” Meie,
need on kaks tütart - Leelo ja Piia Pärnik ja
Piia kaks poega.
Leelo Palk meenutas, et kepikõndigi tegi
vanaema endatehtud pilliroost keppidega
ammu enne seda, kui spordiala siinmail tuntuks sai. Kõndis õuepeal raja sisse ja tegi
seal veel 80-90-sena 10 000 sammu päevas.
Vallavanem Toomas Väinastele oli see
juba 11. kord vallavanemana õnne soovida. Vallavanem mäletab Leida-Helenet ajast,
mil ta töötas Roela sovhoosis laohoidjana
ja kaalumajas. Leida on sõbralik ja heatahtlik
inimene, keda ta kunagi kurtmas kuulnud ei
ole.
Väimees Mati Pärnik meenutas aega, kui
peretütrele autoga kosja sõitis – tulid autoga, hea, kohe saadame su metsast puid vedama! Nii kui külla läksime, oli esimeses
asjaks laua taha istuda ja tööjaotus selgeks
teha. Leida põhimõte oli, et tööd tuleb teha
päeva ajal, mitte aga kohvi juua ja aknast
välja vahtida. Selle pere moto on olnud töö
ja veel kord töö! Töö kõrval suurt aega
Leidal laias ilmas ringi vaadata pole olnud.
Nii meenutaski Mart Pärnik Leida ütlust, et
ta pole käinud kõrgemal kui lakas ja kaugemal kui Rakveres.
Leida võib õnnelik olla, et tal nii tublid
lapselased on. Leidal on seljataga õigesti ja
hästi elatud elu, võtsid õnnitlejad kokku
Leida elu.
Hilje Pakkanen

Selles töös saab elu selgeks!
Viis nädalat võis koos
Vinni valla sotsiaalnõuniku Mirjam Selli ja sotsiaaltöö spetsialisti Tiiu
Ivanova töövarjudena
ringi kõndimas näha
kaht noort Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala
kolmanda kursuse üliõpilasi Riina Asumetsa
ja Oleg Rõbakovi, kes
vallamajas ametnikupraktikal olid. Tulevased sotsiaaltöötajad said
vallavalitsuses igast
valdkonnast põhjaliku
ülevaate. „Meid võeti
igale poole kaasa, iga
päev kogesime midagi
uut. Olen pidanud teinekord oma praktikapäevikusse kirjutama, et
täna ma ei õppinud midagi,“ rääkis Riina Asumets, „mitte aga Vinni
vallamajas.“
38-aastane Oleg
Rõbakov on pärit Vetiku külast ja on oma
kursusel ainus noormees. Mõtte minna
õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sai
ta valla sotsiaaltöötajatega kokku puutudes.
Oleg oli mõnda aega töötu ja tal oli aega
oma elu üle järele mõelda, kas minna õppima piirivalvuriks, sest ajateenistuses olles
hakkas see amet väga meeldima, või valida
sotsiaaltöö. Liisk langes sotsiaaltöö kasuks.
Oleg tahtis teha meelepärast tööd ja tunda,
et teistel oleks tema tööst kasu. Õppima
asudes oli tal kartus, et ta ei saa hakkama,
sest gümnaasiumi lõpetamisest oli möödas
üksjagu aastaid ja palju õpitust ununenud.
Eesti keeles edasiõppimise muutis raskeks
asjaolu, et ta oli varem õppinud ta vene
keeles, ehkki eesti keelt on ta rääkinud kodus lapsest saati. Nüüdseks on esialgne hirm
kadunud.
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Riina Asumetsalgi oli gümnaasiumi lõpetamise järel sõelal kaks valikut: kas minna
õppima sotsiaaltööd või lasteaiakasvatajaks.
Mõlemale erialale viis dokumendid sisse.
„Kuna Saaremaal, kus ma elan, räägitakse
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kohta ainult
head ja ka vastus tuli positiivne, siis otsustasingi Mõdriku kooli kasuks. Ja pole kordagi kahetsenud!“
„Enne praktikale minekut mõtlesin, et kohalikus omavalitsuses töötavad ametnikud
tegelevad peamiselt paberiööga. Selgus
aga, et väga palju tuleb kokku puutuda valla
elanikega: kohtuda nendega, teha koduvisiite,“ jagas praktikamuljeid Oleg. Tema arvates on üldisemas plaanis sotsiaalalal töötavate inimeste töö küllaltki raske, suure
töökoorumuse juures ei ole töö
(järg lk 4) piisavalt väärtustatud. Sotsiaal-

Vinni Spordikompleksi 40. aastapäeva
puhul on paslik tagasi vaadata Vinni spordi ühele eredamale tähele, võrkpallile.
Spordihoone avati 1973. aasta detsembris võrkpallivõistlustega, kus kohtusid
Vinni võrkpallurite igipõline vastane Kirovi nim. kalurikolhoosi meeskond, keda
Vinni pidi kindlasti võitma, ja Eesti televisiooni meeskond. „Kirovi omadelt saime 0:3 pähe. Pool tundi hiljem olid meie
vastas ETV võrkpallimehed, kellele kaotasime 0:2. Sellega oli spordihoone meie
poolt avatud,“ meenutab Vinni võrkpallimeeskonnas algusest kuni lõpuni kaasa
teinud Kalev Kupper. Rein Murs mäletab,
et ka nende Tallinna Spordiinternaatkooli
(TSIK) võistkond käis Vinni spordihoonet avamas. Ei teadnud tol korral TSIKi
ridades võistelnud Rein Murs ega Märt
Sutt, et just Vinni spordihoones saab olema nende tulevane võrkpalli koduväljak.
Vinnis kogunesid mehed võrkpalli
mängima umbes 1972. aasta paiku Uno
Õuekallase ja tema isa, „Jõudi“ Rakvere
rajooni juhi Vello Õuekallase juhendamisel. Toonaste alustajate seas olid Rein
Tooming, Kalju Vilu, Tartu Ülikooli kehakultuuri lõpetanud ja Vinni suunatud
Riho Skromann, Leo Jakobson, Aleksander Brunfelt, Ain Voore, Riia Armee Spordiklubist ajateenimise järel koju naasnud
Kalev Kupper. Mõnda aega treenis võrgumehi ka Ilmar Lumijärv. Tugevast võrkpallikantsist Kundast sirgunud Kalev
Kupper meenutab, et 1974.-1975. aastal
tuli Vinni meistriliigas neljandaks. „Mõne
aja pärast langesime sealt välja ja edasi
käis korraks peast läbi, et ehk hoopis laiali minna.“ Seda õnneks ei juhtunud, sest
võrkpalli taga seisis kogu majandi juhtkond eesotsas direktor Heino Kallastega. „Kallastel oli visioon, et heade põllumajanduslike tulemuste kõrval peab ühel
näidismajandil olema ka kõrgetasemeline kultuur ja sport, viimase visiitkaardiks
kujunes võrkpall. Sel ajal olid kitsad olud,
lüpsjatelegi polnud kortereid anda, meie
saime aga korterid, normaalse palga, korraliku treeningvarustuse,” meenutab Kalev Kupper. Head tingimused meelitasid
Vinni nii eesti võrkpallureid kui ka võõrmängijaid. “Muidugi oldi meie peale kadedad,“ Eks kohalikegi seas leidus neid,
kellele Kallaste spordilembus eriti meelt
mööda polnud. „Arvatakse, et sportlase
elu on kerge leib. Tegelikult sporditegemine samuti raske töö, kui seda hästi teha,“
teab Märt Sutt.
Kõrgetasemelisele võrkpallile suund
võetud, toodi 1974. aastal Tallinnast võrkpalliföderatsiooni peasekretäri kohalt Vinni võrkpallureid treenima Oleg Salundo.
Pandi paika eesmärgid: võita võistlused
rajoonis, erisüsteemide (sovhooside)
spartakiaadid, „Jõudi“ võistlused jne, kuni
Eesti meistriliiga võitmiseni välja. Professionaalne sport tähendas kaks korda
päevas treenimist. Aga et N Liidus profisportlasi ei tohtinud olla, siis pidid sportlased mingis ametis, Vinni võrkpallurid
näiteks põllu- ja metsatöölistena, kirjas
olema. Osa mängijaid käis „päris“ tööl,
nemad liitusid treeningprotsessi õhtul.
Klassivennad TSIKi päevilt ja TPedi aja
koolikaaslased Rein Murs ja Märt Sutt
töötasid õpetajatena Viru-Jaagupis. Mõlemad olid instituudi võistkonnaga tulnud
1975.a Eesti meistriks. Märt Sutt suunati
esmalt Rakkesse, kust ta peagi Vinni üle
toodi. Vinni võrkpalliga liitusid mehed
1979.a. Enne seda, aastal 1978 oli Vinni
meeskond jõudnud meistriliigasse. Võru
võrkpallikantsist sirgunud noormees,
Vinni stipendiaat EPAs Tiit Mark, värvati
Vinni võrkpallimeeskonda 1976-77-ndal.
Tiit Mark sai profispordi leiba süüa lühikest aega kimbutama hakanud tervise tõttu. Temagi oli üks neist, kes mängis võrkpalli maaparandusspetsialisti ameti kõrvalt
kord päevas, õhtuti.
Sageli pöördus hommikune trenn rammu nõudvaks tööks mingil objektil, kuhu
sportlasi kiirel ajal appi kutsuti. Kui Kallaste hommikuse trenni ajal helistas ja andis sportlastele korralduse minna väetisevaguneid tühjendama, jõusööta, külmunud lihakehi laadima, siisi tuli minna.
Vinni võrkpallurid astusid Vinni eest välja, kus aga vaja. Vanadel fotodel on neid
näha nii olümpiatulejooksu jooksmas,
Viru mängude paraadmarssidel jm.
Rutiinsele treeningperioodile pakkusid
vaheldust treeninglaagrid ja võistlusreisid. Peamiselt võisteldi Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Leedus, Lätis. Tiit Mark
meenutab, et Salundol oli komme viia

Viru mängude võitjad 1987.a Rakkes: Andrei Demjanov, Kalev Kupper, treener Ivan
Dratsov, Märt Sutt, Tiit Mark Toomas Hutorin, Juri Konontðuk, Aleksandr Vassiljev,
Aleksandr Ossadtsi. Erakogust.

meeskond enne olulisi võistlusi nädalaks
võistluspaika treenima, et nad harjuksid
paremini võistluspaigaga. Rein Murs
meenutab, et kord olid nad kuu aega treeninglaagris Viru hotellis Tallinnas. Juba
1978. aastal õnnestus võrkpalluritel käia
Soomes võistlemas. Lisaks Soomele käidi veel Norras, Tsehhis, Saksa FV-s. Reisist nn kapmaadesse võis tolle aja inimene ainult unistada.
Salundo ajal hakati kasutama võõrmängijaid. Tema koos kõrgeid kindraleid tundva Kallastega organiseerisid NL avarustelt aega teenivad võrkpallureid Tapale,
kust nad Vinni üle toodi. Seda pandi aga
Vinnile, kes esimesena Eestis võrkpallis
võõrmängijaid sisse tooma hakkas, aga
pahaks. Teistes võistkondades mängis
vaid mõni üksik teise rahvuse esindaja,
mida ei andnud Vinni võistkonnast läbikäinud võõrmängijate arvuga (oma kuuskümmend!) võrreldagi. Juhtus nii, et väljakule saadetud algkuuikus oli teinekord
mõni üksik oma mees. Sageli oli selleks
ainult Märt Sutt. Praegu enam võõrmängijate peale viltu ei vaadata, ollakse uhkedki, kui klubi suudab endale hea mängija osta.
„Meie saime nendega normaalselt läbi.
Igaühel oli oma ampluaa, sellega tuli hakkama saada. Kes seda ei suutnud, see vahetati välja. See distsiplineeris,“ meenutab Märt Sutt. Sportlase palk oli põllumehe keskmine. Kehtis oma preemiasüsteem, preemiat anti võistlustulemuste
eest. Karistussüsteemgi oli paigas, kui
sportlikust reziimist kõrvale kalduti. „Jäid
suitsetamisega vahele, võisid oma toidutalongidega hüvasti jätta,“ meenub
Kupperile. Sageli arvatakse, et tol ajal tarvitasid sportlased palju alkoholi. Enne
tähtsaid võistlusi ei hakka ükski sportlane oma töö vilju alkoholi tarbimisega ära
nullima. Märt Suti sõnul on võrkpall täpset koordinatsiooni nõudev ala, kus pärast paari õllepudeli joomist pole mõtet
enam platsile minna, ei saa pallile pihta.
Võrkpall nõuab head kehavalitsemist
õhus ja maal, head platsitaju, head hüppevõimet ja veel palju muid oskusi, mille
valdamine eeldab muuhulgas ka kainet
pead.
Populaarsed olid Vinnis NL armee aastapäeva, 23.veebruari paiku toimunud NL
kangelase Endel Puusepa nimelised rahvusvahelised turniirid. Kõrgele tiitlile
vaatamata ostus nõukogude kangelane
Puusepp muhedaks suure halli habemega meheks, kes kangelase tähe ordeni
rinda pani ja võistlustel kohal käis. Neile
võistlustele kupatati kaasa elama ka kontorirahvas. Nii said kõrgetasemelisest
võrkpallist osa ka sellest kaasahaaravast
alast vähem huvitatud. Tagantjärele võivad nad selle eest tänulikudki olla, et said
osa omaaegsest Vinni spordi hiilgeajast.
Professionaalne lähenemine kandis vilja. Eriti edukaks kujunes Vinni võrkpall
Ivan Dratsovi ajal, kes 1981. aastal pärast
Tallinna Kalevi peatreeneri kohalt lahkumist otsustas minna maale, Vinni. Maaletoojate taga on ametlikult Heino Kallaste, kelle kõrval on mängus ka Märt Suti
käsi. Edasi tuleb lausa tsiteerida Valeri
Maksimovi „Võrkpalli lugemikku“: „Ja
näe imet, Vinni NST võrkpallurid, keda

varem vaid pisut peljati, kuid esikohasoosikuiks ei peetud, hakkab kvaliteetselt treenima, paneb võõrsilt tulnud ja end Vinnis
juba liiga mugavalt tundnud venelased ja
ukrainlased korrast lugu pidama, lööb korduvalt Eesti koondise meestest koostatud klubisid ja tuleb poolteiseaastase töö
järel 1983. aastal Eesti meistriks, hiljem
veel kaks korda.“ „Võrkpallurite kohast
treener Dratsovi hinges räägitakse legende,“ kirjutab Gunnar Press oma raamatus
„Härra sportlane Viljar Loor“. Ainult heade sõnadega meenutavad legendaarset
treenerit ka Vinni võrkpallurid. Dratsov,
Vanja, teadis võrkpallist ja võrkpalluritest kõike, oli hea südamega. Tema oskust leida ja avada igaühe tugevaimad
küljed peetakse tema tugevaimaks trumbiks. „Dratsov oli Kallaste ja mitte ainult
tema jaoks superstaar. Polnud vähe neid
võistlusi, kus rahvas tõusis püsti, kui Vanja
saali sisenes,“ meenutab Kalev Kupper.
Just Dratsov oli see, kes viis Tallinna
Kalevi 1968. aastal N Liidu meistriks. Kalevi võidu järel puhkes Eestis võrkpallibuum. Innustust senine üksluisevõitu ujumine märksa huvitavama võrkpalli vastu
välja vahetada sai neilt mängudelt ka noor
Pärnu spordipoiss Märt Sutt.
Vanja treenis Vinnis ka naisi. Vinni NST
võrkpallinaised jõudsid kolmel korral,
aastatel 1986-1988 Eesti meistrivõistlustel pronksmedalile.
Vinni võrkpallurid püsisid meistrisarja
sikolmikus üle kümne aasta, aastatel 1980
– 1992. Laulva revolutsiooniga saabusid
keerulised ajad. 1989. aasta hakul lahkus
igaviku teele Vanja. Siiski otsustati jätkata. Treeneritöö ja asjaajamise võttis enda
kanda Märt Sutt. Kalev Kupperi sõnul oli
too aeg ka võistkonnale sisemiselt raske
aeg, peale Märdi oli meeskonnas teisigi
kehakultuurialase kõrgharidusega mehi,
kes seda kohta ihkasid. Otsustati Märt Suti
kasuks.
Eesti Vabariigi tulekuga kadus majandi
tugi. Raha polnud siis enam kellelgi, raske oli toetajaid leida. Toetajate üks tingimusi oli, et muudetaks võistkonna senine nimi. Märt Sutt käis isegi toonase
metallikuninganna Tiiu Silvese jutul.
Võrkpallile raha leidmiseks kogus ta põllumeestelt kartuli- ja porgandikotid auto
peale ja käis neid Tallinnas müümas. Osa
võõrmängijaid lahkus. 1992. aastal tuldi
viimast korda Vinni NST nime all Eesti
meistriks. Umbes sel ajal jagunes meeskond pooleks, Rakvere spordikooli kasvandikud läksid Mati Meriranna alla Rivaali ridadesse, jääjad asutasid mittetulundusühingu Vinni Võrkpalliklubi. Võrkpalliklubi tuli veel kord meistriliigas kolme
hulka, edasi mängiti mõnda aega esiliigas.
„Võitsime ka selle ära, siis otsustasime anda
oma koha noortele Rakvere Rivaali mängijatele.“ Sellega lõppes kuulsusrikas Vinni
võrkpall.
Võrkpall pole meeste elust ega südameist
kadunud. Mängitakse veteranide sarjades,
kus kohtutakse vanade võitluskaaslastega.
Ülemaailmsetel meistrite mängudel käies
saab näha omaaegseid spordikuulsusi ja
mängida nende vastu.
Võrkpallile pühendatud aastad on kinkinud võrratuid hetki.
Hilje Pakkanen
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Koduvalla Sõnumid veebilehe pildilisa
Vinni Spordikompleks 40

Lääne-Viru Maanaiste Liidu
uusaastapidu Kadila sdeltsimajas

Eino Vaher õnnitleb Vinni Välgu võtjat Aleksandr Volodinit Kohtla-Järvelt. Hoia unikaalset auhinda hoolega, oli Eino sõnum auhinda üle andes.

Kadila naisselts

Esimene talvemaraton

12.jaanuaril toimus Vinni-Rakvere talvejooksusarja talvemaratoni I etapp.

Maratonil võtsid kohe algusest
peale juhtojad enda kätte Veiko
Sulev ja Sander Hannus.

Muusikalist külakosti pakkus Rakvere teatri meesansambel RAMM.

KODUVALLA SÕNUMID 2014

Tänuavaldused
Hea Tiina Uueni
ja Sinu võrratu meeskond!
Inimese tõeline rikkus on selles heas,
mida ta maailmas teeb!
Roela kooli õpilaskodulapsed on
tänulikud imeliste kingituste eest
jõuluajal.

Südamlik tänu Aivo Lillepuule
heategevuse eest!
Tammiku Kodu ja Vinni vallavalitsuse sotsiaalnõunik Mirjam Selli

Kuulutused
Palk- ja puitkarkassehitised ja puidutööd. Hiienuka Puidukoda OÜ, tel.
52 00 517
Müüa 3-toal korter Laekveres (vt
http://www.ekspresskinnisvara.ee/est/
objekt/?id=667980). Info tel 5345 5054

Haridusüritused
Kuni 30.jaan. - kabeturniir Tudu koolimajas.
21.jaan. 9.45-15.00 Tudu lasteaed Sagadi
looduskeskuses looduskoolis.
22. jaan. Kulina lasteaed Sagadi looduskoolis - õppeprogramm “Kiri lumel“.
23.jaan. 9.00 talverocki disko Vinni lasteaias.
23.jaan. “Kaitse end ja aita teist” projekti
raames Roela kooli 5.-7. klassidele tutvustatakse politsei tegevust ja seadusandlust.
24.jaan. 9.30 Pajusti lasteaia “Mõmmikud“
õppekäigul raamatukogus.
24.jaan. 19.00 Tudu kooli 4.-6.klass Tartus Vanemuise teatri etendusel „Grease“.
29.jaan. Kulina lasteaed õppekäigul Küti
sepikojas.
28.-30.jaan. „Teadmiste teatejooks 2014“
VPG 4.-12.klassile.
30.jaan. 10 Oravapere, Mõmmikute ja Jänkupere rühma, kell 11.00 Mesimummu,
Lepatriinu ja Sipsikute rühma hobuseaasta lumetrall Vinni lasteaias.
2.veebr. 8.30 Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamine Tudu koolimajas.
3.-13.veebr. lauatennise turniir Tudu koolis.
4.veebr. 10.00 klounid trikitavad Vinni
lasteaias.
5.veebr. 9.50 Lepatriinuteatri etendus
“Valge vares“ VPG 1.-4.kl. õpilastele.
Etendusel ka Pajusti lasteaia Mõmmikud.
7.veebr. 10.00 Pajusti lasteaia Mõmmikud õppekäigul vallamajas.
10.-14.veebr. sõbranädal Roela koolis.
11.veebr. 10.00 Vinni lasteaia Sipsikute
rühma kohtumine Pajusti lasteaiaga spordikompleksis.
12.-14.veebr. sõbrapostkast Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
13.veebr. 15 Vinni lasteaia Mõmmide ja
Oravapere sõbrapäeva mänguõhtu.
14.veebr. 9.30 sõbrapäeva karnevali peavad Vinni lasteaia Lepatriinud, Sipsikud,
Mesimummud ja Jänkupere.
14. veebr. Kulina lasteaed sõbrapäeva
külaskäigul Roela lasteaias.
14.veebr. sõbrapäev VPGs: sõbrakohvik, -päeva vastuvõtt, stiilipäev.
14.veebr. 8.30-9.15 sõbrapäeva tähistamine Tudu LPK-s.
14.veebr. 17.00 Pajusti lasteaia Lepatriinud ja Mesimummud söövad rühmas
sõbrakooki.
17.-21.veebr. sotsiaalainete nädal VPGs.
18.veebr. 9.30 Nipitiri lasteteatri etendus
„Metsamuusika“ Vinni lasteaias.
18.veebr. 11.00 teatrietendus “Metsamuusika“ Pajusti lasteaias, etendusel ka
Kulina lasteaia lapsed.
21.veebr. 9.30 Eesti iseseisvuspäevale
pühendatud pidulik aktus Vinni lasteaias.
21.veebr. 9.30 Eesti Vabariigi aastapäeva
aktus Pajusti lasteaias.
21.veebr. mängupidu - Eesti Vabariigi
aastapäev Kulina lasteaias.
21. veebr. kodumaa sünnipäevale pühendatud pidulik aktus Roela koolis.
21.veebr. Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, stiilipäev VPG-s.
21.veebr. 12 Eesti Vabariigi 96.sünnipäeva aktus Tudu LPK-s.
23.veebr. kl 12 lusikapidu 2013.a. sündinud lastele vallamaja saalis.
28.veebr. playback VPG-s.
Koostanud asutuste andmetel
Margit Diits
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Toimub rahvamajades ja klubides
Roela Rahva Majas:
1.veebr. kell 10 mesinike õppe- ja teabepäev, lektor Madis Mutso. Täpsem info:
Aili Taal 509 8734. Õppe- ja teabepäeva
korraldamist toetab Euroopa Liit mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.-09.13-31.08.16 kaudu.
4.veebr. kell 13 küünlakuu kohvilõuna.
8.-9.veebr. Nabaratooriumi ja sõprade
talvelaager. Info: J.Paberit, tel 514 2823
10.-13.veebr. sõbranädal kollektiivides
17.-25.veebr. väljapanek “Minu kodu
Eestimaa”
4.märtsil kl 12 suur vastlatrall.
15.märts kl 11 kõhutantsustuudio “Alima”
koolituspäev. Info: Epp Kaljos 5563 8128
15.märtsil Roela segakoor laulupeo maakondlikul üldproovil Haljalas.
22.märts kl 12 üleriigiline meesansamblite kevadtervitus. Meie vallast osalevad
Pajusti klubi, Roela Rahva Maja mees-ja
Roela kooli poisteansambel.
Kadila Seltsimajas:
14.veebr. kl 20 sõbrapäeva Punane Pidu.
Ans. GENNY, esineb kohalik näiteselts.
Pääse 7 eurot. Info: Pille Valle-Vasselenko
tel 5690 3543, Milvi Tubli 5567 2658
Viru-Jaagupis:
18.veebruaril kl 13 eakate klubi “Elutark”
sõbrapäeva tähistamine.

Pajusti Klubis:
28. jaan. kell 13 “Mõttelõnga” seltsingu
sünnipäevade tähistamine, kohtumine
vallajuhtide ja töötajatega.
30.jaan. hiina kalendri järgi algava hobuseaasta alguse tähistamine Pajusti
klubis. Info: www.pajustivak.eu.
3. veebr. kl 12 küünlapäeva kohtumine
Pajustis: Rakvere, Sõmeru ja Pajusti seeniortantsurühmad.
4. veebr. kl 13 Reet Aru jagab oma Dubai reisi muljeid “Mõttelõnga” rahvaga.
9. veebr. kell 11 käsitööhuvilistele sinivalge portselani maalimine. Tasuline.
Täpsem info: www.pajustivak.eu.
15. veebr. kl 13 X Lääne-Virumaa etlejate päev “E.Vilde preemia laureaatide
looming”. Laureaatide luuletusi võivad
esitada nii õpilased kui täiskasvanud.
Info: 5057645 Pajusti klubi juhataja Inge
Arula. Ootame ka publikut!
18. veebr. kl 13.00 “Mõttelõnga” seltsingu veebruari sünnipäevad. Esinevad
Rakvere muusikakooli õpilased.
22. veebr. kl 10-18 Pajusti VAK käsitööpäev. Täpsem info: www.pajustivak.eu.
8. märtsil kl 13 Lääne-Virumaa huumoripäev “Aadama küljeluu” teemal “Nõukaaegne huumor ja satiir”. Info: tel.555 72413
(Ülle Rajamart) või 325 7401 Pajusti klubi.

“Aadama küljeluu” tuleb
seekord nõukaaegsena
Pajusti klubi huumori-satiiritrupp käis 19. jaanuaril esinemas Lääne-Virumaa pensionäride klubi üritusel Rakveres, kus esitasime
kuut uut estraadisketsi, millest populaarsemateks kujunesid „Tallinna tähtis ametimees”, ”Surematu ballett” ja „Juulius”.
Pajusti huumori-satiiritrupp tähistab sellel
aastal oma 13. tegutsemisaastat ja korraldab
ka kaheksandat korda maakondlikku huumoripäeva „Aadama küljeluu”, mis toimub
Pajusti klubis 8. märtsil kell 13. Seekord on
üheks alateemaks nõukogude aeg ja selleaegsed pere-ja armusuhted läbi huumoripris-

ma. Külla on lubanud oma estraadisketsidega tulla Laekvere külateater „Eedi”,
Kadila seltsimaja näitering ja mitmed teised
kollektiivid. Kavas on mitmed üllatused.
Kutsume esinema ka üksikesinejaid-anekdoodirääkijaid.
Ootame esineda soovijaid end kuni 4. märtsini kirja panema kas e-posti aadressil:
pajustiklubi@hot.ee või tel: 5057645 Inge
Arula, 3257 401 Pajusti klubi.
Pajusti huumori-satiiritrupi
juhendaja Ülle Rajamart

Tänavune esimene maraton
joosti Vinni ja Rakvere vahel
12. jaanuaril toimus valdavalt Vinni kergliiklusteedel (joosti Rakvere staadioni ja
Vinni spordikompleksi vahel) alanud aasta
Eesti esimene maraton – Vinni-Rakvere Talvejooksusarja Talvemaraton, mis tõi rajale
arvukalt jooksusõpru mõlemale kavas olnud distantsile.
Maratoni võitis ajaga 2:56:58 Veiko Sulev teiseks tulnud Sander Hannuse (3:01:15)
ja Lauri Valdmaa (3:07:19) ees. Parim naine
oli Margarete Merenäkk ajaga 3:49.24. Teisena jõudis finishisse Eve Härm (3:56.06)
ja kolmandana Evelin Pellenen (3:58.37).

Selles töös...
töötajad töötavad inimestega ja nende mured tulevad sageli koju kaasa ja inimesel on
oht läbi põleda. Oleg loodab, et kui töösse
rohkem sisse elada, siis tekivad oskused,
kuidas end läbipõlemisest säästa. Riina Asumetsa arvates on sotsiaaltöö samuti raske
(algus lk 3)töö, aga pikapeale harjub töö eripäraga ära. Kumbki noor ei kahetse, et on oma tulevaseks ametiks valinud sotsiaaltöötaja oma.
Olegile meeldib selle töö juures, et vanemaid inimesi ära kuulates saab elu kohta rohkem teada. „Igapäevaselt käin läbi omavanustega ega suhtle vanemate inimestega.
Jah, ma tean, et noored inimesed vanadest
midagi kuulda ei taha. See võib jääda viisi
taha, kuidas vanad inimesed oma kogemusi edasi annavad. See ei pruugi meeldida.
Sa näed, et vanadel inimestel on raske, ometi
nad ta ei kurda, nad leiavad midagi ikka positiivset. Ega see ei tähenda, et noortel oleks
muretu elu. Igal põlvkonnal on oma aja
mured ja eluraskused.“
Riina töötas suvel avahooldajana, praktikal on ta käinud kodulinnas Kuressaares,
Tallinnas ja nüüd Vinnis. Oleg on olnud praktikal nii Johanna Keskuses, Vinni Perekodus, hooldekodus Kuldne Sügis ja kogunud endale kodu lähedal hea võrgustiku
uueks alguseks.
Edasi ootab noori praktikaaruande kaitsmine, kevadel suur komplekseksam ja siis
tööle või taas kooli. Eks elu näitab!
Hilje Pakkanen

Talvemaraton kujunes ootamatult kiireks
ja meeldivalt suure osavõtjate arvuga jooksuvõistluseks, kirjutab Jooksuportaal. Tänavu tuli maratoni starti 35 jooksjat ehk 20
võrra enam kui mullu.
Vinni Spordikompleksi juurest startinud
43 jooksjaga 10 km distantsi võitis Jaanus
Kallaste (aeg 35:36,0), teiseks tuli Janar
Juhkov (36:21,3), kolmandaks Urmas Põldre
(37:21,3). Naistest oli parim Kaisa Kukk
(ajagaks 39:15,4), 2. Evelin Märtson
(48:39,8) ja 3. Manuela Pihlap (49:20,1).
Esmakordselt said jooksjad internetis http:/
/marathon100.com jooksu kohta ka hinnanguid anda. Uue algatuse mõte on koguda
tagasisidet jooksuvõistluste kohta, mis võimaldab muuta siinseid võistlusi veelgi paremaks. Mõned neist: “Hinnang on väga
hea üritus ja kui võimalik siis osalen ka järgmine kord. Väga meeldiva õhkkonnaga
võistlus! Et ilm pööras üleöö plusskraadidelt talviseks, siis oli rada küll lumest puhastatud, kuid väga jäine.” Ilm oli meeldivalt
talvine – 3-4 kraadi külma, puhus kerge tuul.
96% internetis oma hinnangu andnutest lubas järgmine kord taas jooksma tulla, st siis
9.veebruaril: maratoni start kell 10 Rakvere
linnastaadionilt, 10 km start Vinni spordikompleksi juurest.
Info Andrus Lein, tel 56 603 585.

Õnnitleme
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
96 Armilde-Miralda
Rosenstein
96 Aliide Pukk
95 Ella Eerik
89 Lea Basarov
89 Arkadi Lõune
85 Eva Kompost
85 Vilhelmine Parts
84 Lehte Raja
84 Lembit Toovis
84 Virve Sepp
83 Meedi Talvis
83 Lembit Villemson

81 Helje Laud
80 Tõnis Veskimägi
80 Maret Halanurm
80 Sirje Nõmm
80 Aksel Ojaniit
75 Reinu Essi
75 Uljan Lizarov
70 Reet Tomson
70 Rein Tralla
70 Lea Aun
70 Henn-Kustav Kello
70 Kalle Hiiemäe
70 Vaike Kalkun
70 Viljo Matikainen

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kaspar Laanemägi - 8. septembril 2013
Janelle Mirabel Põldma - 19. detsembril 2013
Elisabeth Tamm - 3. jaanuaril 2014
Grete Luik - 8. jaanuaril 2014

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Vinni ujujate tulemusi
2013. aasta lõppes Eesti lühiraja meistrivõistlustega Tallinnas. Võistlused toimusid nii absoluut-, juunioride ja kui ka
noorte arvestuses. Eesti noorte meistrivõistluste arvestuses oli väga tubli Anette
Hallik, kes saavutas individuaalselt kaks
kulda: 100, 200 m rinnuliujumises, neli
hõbedat: 100, 200, 400 ja 800 v ujumises
ja ühe pronksi 50 rinnuli, 800 m vabaltujumises tuli ka absoluutarvestuse
pronksmedal.
Wiru Swim‘i tüdrukute teatenelik koosseisus Anette Hallik, Jete Eevald, Hanna
Liisa Lehtla ja Kaari Meriloo võitsid
pronksmedalid 4 x 50 ja 4 x 100 vabalt
teateujumistes. 4 x 50 ja 4 x 100 kombineeritud teateujumistes jäi koosseis
Anette Hallik, Jete Eevald ning Kaari ja
Katre Meriloo napilt neljandaks. Esikaheksasse jõudis juunioride arvestuses Karl Johan Leichter 200v - 8. Noorte
arvestuses jõudsid esikaheksasse tüdru-

kutest Jete Eevald 200 KO - 7. ja Katre
Meriloo 200S - 8. ning poistest Kevin
Vabaorg (200 KO - 7. ning kaheksandad
kohad 100, 200 S ja
200 V ), Karl Joosep Einmann 50 V - 7. ja
50 R - 8. Poiste 4 x 100 kombineeritud
teateujumises saavutasid Kevin Vabaorg,
Karl Joosep Einmann, Andre Rozenthal
ja Sven Reiu tubli 6.koha.
Monika Tõnning
Vinni Spordikompleksi ujulas toimunud
Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlustel
17. jaanuaril saavutasid meie ujujad järgmisi tulemusi: 8.-9.klassirühmas 50m
vabalt: 5. Karl Johan Leichter, 7. Kevin
Vabaorg. 50m rinnuli: 9. Karl Johan
Leichter. 50 m selili: 2 Kevin Vabaorg.
6.- 7.klassirühmas Anette Hallik: 50 m
vabalt esikoht, 50 m rinnuli ja 50 m selili
teine koht. Poistest: Anti Hallik 4. koht
50 m rinnuli, 50 m vabalt 10.koht.

Vinni osaleb valdade talimängudel
Vinni vald osaleb tänavustel Eesti valdade talimängudel, mis seekord peetakse
Jõhvis.
Talimängude kavas on murdmaa- ja mäesuusatamine, meeste ja naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe, juhtide võistlus.
Vinni vald võistleb üle 2000 elanikuga
valdade grupis.
Talimängude esimese ala, korvpalli, üks
eelturniire peeti 18. jaanuaril Vinnis, kus
ka meie valla korvpallivõistkond (koosseisus: Karel Kutser, Ragnar Heek, Martin Alavere, Elvis Efert, Kristjan Kokorev,
Meeme Järvi, Eero Puusepp, Edgar Klan)
kaasa tegi. Kahjuks finaalturniirile me see-

kord edasi ei pääsenud, jäime jagama 17.
- 22. kohta.
Järgmised alad (suusatamine, male, kabe,
lauatennis) toimuvad juba 1. ja 2. märtsil
Jõhvis, siis palun kõigil meie valla sportlastel võtta ühendust valdade talimängudel osalemiseks telefonil: 5273 874, 3258
664 või uno.muruvee@ vinnivald.ee.
Võistlustele saab registreerida kuni 20.
veebruarini. Vald kindlustab osavõtumaksud, transpordi ja toitlustamise võistluspäevadel.
Lisainfo ja juhendid www.joud.ee.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo-ja sporditööspetsialist

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Vaike Vasemägi
Hiie Meister
Kaido Kirsipuu
Verner Tooming
Rudolf Miilo
Valli-Aarne Virkala
Mare Lass
Tõnu Kadaja
Mare Näpp
Nikolai Matvejev

27.09.1930 17.08.1959 02.10.1990 12.02.1927 13.10.1930 20.12.1925 28.02.1953 22.03.1949 09.06.1935 25.02.1941 -

27.12.2013
28.12.2013
29.12.2013
30.12.2013
01.01.2014
04.01.2014
04.01.2014
14.01.2014
17.01.2014
19.01.2014

Toimetaja vabandab perek. Taremaa ees 2013.a detsembrikuu lehes avaldatud
eksitava info pärast. Hilje Pakkanen

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: 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
14. veebruariks.

