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Märtsiküüditamise 65.aastapäeva
tähistamisest Vinni vallas

Riigikuust lugemiskuusse

Vinni valla infoleht

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

Märtsiküüditamise 65.aastapäeva tähistamine toimub pühapäeval, 23. märtsil ning
selle korraldamisele on lisaks Vinni Vallavalitsusele õla alla pannud EELK ViruJaagupi koguduse pastor Tarmo Linnas,
Riigikogu liige Kuno Raude, Memento
Rakvere Ühing, Tööpataljonlaste Ühing,
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus, Pajusti
Klubi, Viru-Jaagupi Muuseum, valla taidlejad.
Meenutame märtsiküüditamist ja
1989.aastal toimunud pöördelisi sündmusi
– möödub ju 25 aastat 1940.-1950. aastal
repressioonides ja sõjas hukkunute memoriaalkompleksi (nn leinamüüri) esimese järgu avamisest Viru-Jaagupi kiriku
aias, Memento Rakvere Ühingu moodustamisest Pajusti klubis ja Tööpataljonlaste Ühingu asutamisest Vinni klubis.
Kava kohaselt algab kell 12 Viru-Jaa-

gupi kirikus mälestusjumalateenistus, kus
avatakse ja õnnistatakse kiriku seinale
paigaldatud mälestusplaat endisest Küti
vallast küüditatute nimedega. Pärast mälestustalitust kirikus meenutatakse kiriku
ees kaitseliitlaste auvalvega ning mälestusküünalde ja lillede asetamisega memoriaali rajamist ning mälestatakse repressioonides ja sõjas hukkunuid.
Et mälestusplaadi valmimiseks on puudu üksjagu raha (sellest lähemalt Kuno
Raude artiklis lk2), siis võivad soovijad
teha rahalisi annetusi Rakvere Memento
ühingu
arvelduskontole
EE
861010502001770005 märgusõna all
„Mälestusplaat“ SEB pangas.
Seejärel sõidetakse Pajustisse, kus kell
13 algab Pajusti klubis küüditamispäevale pühendatud mälestusaktus ja kontsert,
kus esinevad valla taidluskollektiivid.

Roela Rahva Maja äratab
ellu meeste ansamblilaulu
Kui Roela publik kaks aastat tagasi 23.
märtsil Roela Rahva Majas üle-eestilisel kvartettide päeval helisevate naishäälte kõrval vaid üht mehist kvartetti
(HaLeMaJa) kuulda võis, asus rahvamaja
juhataja Reet Alavere vaat’ et kaitsealuseks muutuva meestelaulu päästeoperatsioonile – tuleb kokku kutsuda
meesansamblid ja päästa nad väljasuremisest!
Teistest rahvamajadest maad kuulates
selgus, et meesansambleid enam kuigipalju ei tegutsegi. Nii sündiski mõte korrata Roelas paari aasta tagust palju häid
emotsioone pakkunud kontsert-kokkutulekut “Kvartettide kevadootus” ja tõsta
aukohale meestelaul.
Kuu aega enne suurt kontserti on tulekust teada andnud 13 kollektiivi üle
Eesti: Võrust ja Saarest, Virust ja koduvallast rääkimata. Saagem mõnega neist
tuttavaks.
Teist korda astub Roela laval üles
HaLeMaJa, kelle juhendaja Jaanus Nurmoja on Roela Rahva Maja juhatajat Reet
Alaveret oma paari aasta tagust algatust
tungivalt kordama meelitanud. HaLeMaJa
endast: „Lõpetamaks vääriliselt Euroopa
Kultuuripealinna aastat 2011, turgatas
kammerkoor Solare tenorile Lembit
Kopsole pähe mõte meeskvartetist. Kohemaid leidus kaasatulijaid, kelle eesnimede (Hannes, Margus, Lembit, Jaanus)
esimestest tähtedest klopsiti kokku ka
kvarteti nimi. Sama aasta detsembris astuti esmakordselt üles – esialgu igaks juhuks vaid koorikaaslaste ees kinnisel
peol. Inimkatse õnnestus, nelik läks kuraasi täis ja asus endale repertuaari kujundama. Kevadel 2012 võis kvartetti kuulda Roelas „Kvartettide kevadootusel“.
Edasi on tulnud esinemisi riburada, alates
linna ametlikest vastuvõttudest, rahvamaja pidudest kuni juubelisünnipäevadeni.
Huvitavaim esinemispaik oli mullu Uljaste soosaarel, kus tervitati suve algust.
HaLe MaJa repertuaarist moodustab lõviosa a capella laul nii klassikalisest meeskoori ja –kvartetilaulu varamust kui ka
tänapäeva heliloomingust, tavapärasest
kuni õige veidrani. Samas ei põlga ansambel ära ka popmuusikat, eriti mõningate huvitavamate eesti lugude ülesäratamist unustusehõlmast – olgu siis saatega või a capellaks sätituna. Märkimisväärne osa on kvarteti repertuaaris omaloomingul ja -seadetel, mis samuti ulatuvad
stiililiselt ja zanriliselt seinast seina.“
Lõuna-Eesti kanti esindab Kagu-Eesti
parim meesansambel Pukast, keda juhendab Evald Raidma. Puka mehed on käinud laulmas Baltimaade vokaalansamblite päeval Riias, olnud kohal kõigil Valgamaa ja oma valla üritustel. Kõige kauem
on praeguses koosseisus laulnud Enno
ja Ants, keda ootavad Roelas staazikad,
ligi poolesaja aastase ansamblilalulu ko-

gemusega mehed Tõrvast ja Pajustist.
„Oleme lihtsad ja mõnusad sellid oma
erinevate hobide ja töökohtadega. Meie
seas on nii õpilane, õpetaja, tudeng, metsamees, päästja, talunik, vallavanem, näitleja. Ole, kes sa oled, aga mõnusas laulujorinas oleme nagu üks mees. Vahel küll
tekib vaidlus, kas iga söögi sisse peab
ikka soola ja suhkrut panema. Siit järeldus – oleme ka head kokad. Oma meesansambli proovi teeme vajaduste järgi.
Kuna laulame ka kõik segakooris, siis
sellel aastal me proove ei olegi jõudnud
teha. Aga ega sellepärast sõidud ja meeldivad üritused kõrvale visata. Nii seisamegi täna teie ees ja augustis ootab meid
ees Ungari vallutamine,“ kirjutas Jõgevamaa Maarja-Magdaleena meesansambel enda tutvustuseks.
Jõgevamaalt esinevad Roelas veel
Palamuse meeslauljad Karmo Toome juhendamisel.
Vigala meeskvintett Olavi Meelesi
juhendamisel laulab a capella. Ansambli
repertuaari kuulub nii vaimulik kui ka rahvamuusika, omakandimehe Veljo Tormise kui ka teiste kaasaegsete heliloojate
looming.
Rakvere Teatri RAMM esines jaanuari algul Kadilas. Nüüd kuulevad teatrimeeste muusikarammu roelakad. Kvartetti juhendab Ahti Bachblum, kes val-

Klubis on välja pandud ulatuslik näitus
Pajustist, Vinnist jm Vinni vallast kogutud küüditatute jt represseeritute fotode,
meenutuste jm andmetega, 1989. aasta
pöördelisi sündmusi Vinni vallas meenutavate materjalide ning Memento ja
Töötaptaljonlaste Ühingu 25 aasta tegevust tutvustava koguga.
Vinni Vallavalitsus paneb mälestuspäeva üritusele ja sealt tagasi sõiduks käima
vallabussi, mille graafikud koos mälestuspäeva kavaga pannakse üles teadetetahvlitele ja internetti. Jälgige teavitavaid
reklaame.
Ootame mäletuspäevale rohket osavõttu!
August Kondoja,
Tööpataljonlaste Ühingu
juhatuse esimees

mistab ette seaded. Repertuaar küpseb
ühiselt, ulatudes unelauludest ärkamisaegsete klassikuteni välja. “Ometi kirest laulu vastu ühendab meid veel miski. Oleme mehed, kes iga päev teatris käivad,”
tutvustavad end RAMMUmehed.
Lõuna-Eesti väärikate laulumeeste kõrval saame kuulda Lääne-Virumaa vanimat, peagi 45-aastaseks saavat Pajusti klubi
meesansambilt, keda juhendab Inge
Arula.
Ja muidugi astub lavale Roela Rahva
Maja meesansambel Reet Alavere juhendamisel. Ehkki koos on lauldud vaid aastajagu päevi, kasvab ansambli populaarsus iga esinemisega.
Noorimad lauluhääled meestelaulupäeval kõlavad Roela kooli 1.-4. klassi
laulupoiste ansamblilt „Roela poisid“,
keda juhendab Aive Alavere. “Normaalsed poisid, paigal ei püsi. Kui just hetkel
ei laula, siis kas vaidlevad või müravad.
Silmad säravad ja hääled kõlavad – igati
elujõuline lauluseeme!”
Meeskvartettide kevadootus toimub
22. märtsil Roela Rahva Majas. Päeva juhib Samuel Golomb. Korraldajad koos
toetajatega - Eesti Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupi, Hasartmängumaksu nõukogu, VIROLi, Rahvakultuuri Keskuse ja Vinni Vallavalitsusega usuvad
meeste laulu ja ürituse õnnestumisse.
Hea publik, ka sina oled lahkesti oodatud vägevast meestelaulu kevadisest äratusest osa saama, et see laul meil korda
lä’eks!
Hilje Pakkanen

Seeniortantsijad harjutavad
Jurmalasse sõiduks
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Veebruarikuud kutsus vanarahvas ka
küünlakuuks, sest sellesse kuusse langes küünlapäev. Tänapäeval võib veebruari nimetada pigem Eesti riigi kuuks jäävad ju sellesse kuussse kaks meie
jaoks üliolulist sündmust: 2.veebruaril
1920 sõlmitud Tartu rahu ja 24.veebruaril 1918 Pärnu Endla teatri rõdult välja
kuulutatud Eesti Vabariigi manifesti ettelugemine, millega kuulutati oma riigi
sündi. Neist ajaloolistest sündmustest on
möödunud 94 ja 96 aastat, nende tähtsus
ajas ei vähene, vaid kasvab.
Tartu rahu sõlmimine on olnud senini pinnuks silmas nii mõnelgi
ringkonnal; kas taliolümpiamängude kattevarjus alla kirjutatud piirilepped Venemaaga toovad Tartu rahule ka lõpliku
rahu, st on Eestile kasulikud, seda näitab
aeg. Elu on näidanud, et väikesed riigid
peavad alati oma suveräänsuse eest seisma, asugu suured riigid temast idas või
läänes.
Eesti Vabariik ei ole iseenesestmõistetav. Aeg-ajalt tasub meil kõigil meelde tuletada, et Eesti ajaloos on
olnud aegu, mil polnud soodsaid olusid
isegi iseseisvast oma riigist unistamiseks. Täna on meil oma riik olemas ja
me võime tema üle täiel rinnal uhkust
tunda.
Iga meie argipäev ka meie
oma Eesti päev. Siiri Sisask küsib oma
hingekriipivas laulus, mis maa see on?
Vastuse otsimine saab alguse iseendast.
On meie endi teha, iga päev, kas me
hoolime, kas oskame kasvatada headust
ja meelekindlust endis ja oma lastes, kas
oskame seda hinnata igas kaasinimeses.
Hoidmises on vägi ja see saab alguse
lugupidamisest enda vastu, oma kodu,
oma küla, oma rahva vastu.
Et me siin vabas Eestis, seega

ka Vinni vallas täna toimetada saame,
selleks palju tänu teile kõigile, hea vallarahvas. On ju olnud teie elutöö see,
mille najal me tänases päevas elame,
töötame ja eluga edasi liigume. Loodame tulevikus ikka paremat riigimajandamist meie riigis, et eesti rahval oleks
Eestis tööd ja suudaks oma pered ära
elatada.
Veebruar annab aga peagi ruumi märtsile, mis algab vallale sportlikult:
kolmkümmend Vinni valla sportlast asub
kaitsma valla spordiau Jõhvis peetavatel Eestimaa valdade talimängudel. Vald
esindatud neil spordimängudel pärast
pikka vahepausi. Kõigile valla spordiau
eest väljasolijatele palju tänu ja hoiame
omadele pöialt!
Vastlapäev, 4. märts tähendab
Vinni vallas ennekõike Eduard Vilde
sünniaastapäeva ehk päeva, mil kirjandusauhinna zürii annab teada, kellele
antakse 50. korda üle E. Vilde nimeline
Vinni valla kirjandusauhind. Valikut teha
on olnud keeruline, sest häid raamatuid
ilmus möödunud aastal palju. Lõpuks jäi
zürii sõelale neist neli: Elo-Maria Rootsi „Vaimude jaam“, Andrus Kiviräha
„Maailma otsas“, Katri Raiki „Minu Narva“ ja Katrina Kalda „Jumalate aritmeetika“. Zürii koguneb oma tähtsat otsust
langetama Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, kus kogu koolipere ees tehakse teatavaks järjekordne laureaat. Selle sümboolse sammuga tunnustame meie gümnaasiumi panust ja osa valla tähtsaimal
kultuurisündmusel.
Enne suure kevade saabumist
on Vilde aasta puhul on paslik küsida:
aga mida Sina täna lugesid? Häid lugemiselamusi kõigile!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Vallavolikogu 30. jaanuari istungilt
Vallavaolikogu kehtestas 2014.aasta üldiseks maamaksumääraks 2,4
% maa maksustamishinnast aastas ning haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks 1,4
% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäärad jäid 2013.
aasta tasemele.
Eesti Maaomavalitsuste Liidu
üldkoosolekule - maapäevale - nimetati Vinni valla esindajateks volikogu esimees ja vallavanem; vo-

likogu esimehe asendajaks aseesimees ja vallavanema asendajaks
vallavalitsuse liige Mirjam Selli.
Otsustati taotleda tasuta Vinni
valla munitsipaalomandisse Vinni
vallas Allika külas paikneva Vinni
valla omandis oleva Allika tee alune ja teenindamiseks vajalik maa
ligikaudse pindalaga 0,15 ha, sihtotstarbega transpordimaa.
Vinni valla 2014. aasta eelarve
läbis teise lugemise.

Vinni vald kinkis uutele
vallakodanikele hõbelusika
Vinni vallavanem Toomas Väinaste
korraldas Eesti iseseisvuspäeva eel 23.
veebruaril vallamaja saalis piduliku vastuvõtu eelmisel aastal sündinud beebidele.
Vastuvõtule oodati 42 vastset vallakodanikku koos oma vanematega, kellele vallavalitsus kinkis graveeringuga
nimelise hõbelusika.

„Eesti iseseisvuspäeva eel toimuval
beebide ja nende vanemate meeles pidamisega soovib vald väärtustada perekonda, lapsi ja vallakodanikuks olemist,“
märkis vallavanem.
Peomeeleolu eest hoolitsesid vastuvõtul Pajusti lasteaia lapsed. Päeva jäi
meenutama ühispilt.

Teade

Lääne-Viru seeniortantsijad pidasid
Pajustis klubis 3.veebruaril koos tantsides ühiselt küünlapäeva. Üksteisele näidati uusi selgeks õpitud tantse, prooviti
koostantsimist. Seeniortantsijatel on plaan
sõita suvel Jurmalasse Lillede ballile. Jurmalasse sõit võetakse ette juba teist korda, nüüd juba koos suurema plaaniga asutada koos lätlastega ühine organisatsioon, mis hakkaks korraldama koolitusi

ja kokkusaamisi, välja andma juhendmaterjale jpm. Hea seeniortantsija, kui Sul
tekkis huvi seeniortantsu vastu, siis liitu
Särtsakate Seenioritega - nemad käivad
Pajusti klubis koos kolmapäeviti.
Palju õnne Ene Saaberile, kes pälvis
kultuurkapitali Järjepidevuse preemia
seeniortantsu ellukutsumise ja juhendamise eest!

Vinni Vallavalitsus on algatanud
menetluse Tudu alevikus Vabriku tn 14 krundil asuvate ehitiste - majandushoone (kuursaun-laut), elamu vundamendi
ja salvkaevu peremehet-use tuvastamiseks.
Ehitiste viimane teadaolev
omanik oli Veera Hiiesalu.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse
kohta, esitada need kirjalikult
kahe kuu jooksul alates teate
avaldamisest Ametlikes Teadaannetes Vinni Vallavalitsusele
aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti
alevik, 46603 Lääne-Virumaa.
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Mälestus põlistatakse kihelkonna kirikus

VPG vutivõidud

rajooni Verhne-Ussinski alevi
Enne 1949. aasta märtsiküüditamist poliikalmistule maetud eesti inimestilistel põhjustel kommunistide poolt tate mälestuse jäädvustamiseks.
petud, või kohtuotsuse alusel hukatud,
Et suhted Eesti Vabariigi ja
või vangistusse määratud perekonnapeaVene Föderatsiooni vahel olid
de perekonnad küüditati hiljem reeglina
ja on selles valdkonnas kortäies koosseisus. Küüditamisele kuulurastamata, jäi idee realiseerimasid samas talus, majas, või samas korteta. Olin jõudnud veendumuseris koos elavad inimesed. Seda tehti vaale, et ainus võimalus Venetamata erinevatele perekonnanimedele
maal hukkunud inimeste mävõi leibkondadele. Poliitilistel põhjustel
lestuse jäädvustamiseks on
süüdimõistetute perekonnaliikmed kuuteha seda nende inimeste enlusid represseerimisele NSV Liidu Sisedistes elukohtades. Kihelkonasjade Rahvakomissariaadi ja NSV Liidu
dade kirikutes üle Eestimaa.
Prokuratuuri direktiivide nr. 215/51
1949. aasta märtsiküüdita30.05.1942 ja nr. 252 27.06.1942 alusel.
mise 65. aastapäeva tähistamiEesti Represseeritute Registri Büroo,
seks algatasin möödunud aasRahvusarhiivi, AS Andmevara, Tallinna
ta suve lõpus endisest Küti
Tehnikaülikooli STI ja Memento Liidu
vallast Siberisse küüditatud 64
poolt 1999. aastal väljaantud raamat 5
inimese mälestuse põlistami„Küüditamine Eestist Venemaale. Märtse Viru-Jaagupi kirikus. Mõte
siküüditamine 1949 2.osa“ sisaldab repleidis Memento Rakvere Ühinresseeritud isikute nimeregistrit, mis on
gu ja Viru-Jaagupi kirikuõpekoostatud erinevates fondides säilitatataja Tarmo Linnase tunnustuvate, vigu sisaldavate küüditatute toimise. Järgnes üllatavalt mahukas
kute ja kartoteekide alusel. Eesti Vabariija vastutusrikas töö küüditatu- Kuno Raude mälestustahvli maketiga.
gi Riikliku Politseiameti Teabe- ja Anate isikuandmete kontrollimilüüsibüroo erifondide sektor koostas
elanikel võimalik toetada plaadi valmissel, abiks Ajakooarhiiv, Eesti RepresseeEestist Venemaale küüditamiseks määratamist kandes Memento Rakvere Ühinritute Registri Büroo ja ajaleht Virumaa
tud inimeste üldnimekirja, mille kohaselt
gu arvele
Teataja. Kahjuks jäi küüditatute ja nende
määrati 1949. aasta märtsiküüditamisele
EE861010502001770005 AS SEB Panjärglaste abi vajaliku info väljaselgitami(küüditatud + mitte küüditatud) 29 278
gas
omapoolse toetuse. Töö lõpetamisel enam kui tagasihoidlikuks. Samas inimest. Tegelikult küüditati märtsipäevil
seks on puudu 1000 €. Toetajate nimed
eksimine mälestusplaadile kantava nime1949 Venemaale 21 215 inimest (2003.
loodame avaldada ajalehes Virumaa Teakirja koostamisel peab olema välistatud.
aastal väljaantud raamtu 4 andmete kohataja, nende nimed kantakse mälestusplaaPeale kiriku interjööri paigaldatava
selt 20 713, küüditatute asumispaikade
di alusele.
mälestusplaadi eskiisjooniste valmimist
registrite andmetel 22 600 inimest), kelEi saa hetkekski olla kahtlust selles,
võis
asuda
hinnapakkumiste
ja
võimalilest asumisel suri 2 404 inimest. Lõhuti
et
kõik
64 Küti vallast 25.03.1949 küüdike rahastajate leidmise juurde. Eesti Kul3952 Eesti talu, 5583 toimiku alusel küütatud
inimest
leiavad oma koha Viru-Jaatuurkapital keeldus mälestusplaadi valmisditati kättesattunud „bandiitide“ perekongupi kihelkonna kiriku interjööri
nad e. Omakaitse- ja Saksa sõjaväe
paigaldataval mustast graniidist
koosseisus Eesti kaitselahingutest Teen ettepaneku Lääne-Viru Omavalitmälestusplaadil, mille avamine ja
osavõtnud meeste perekonnaliiksuste
Liidule
ja
Lääne-Virumaa
kõikiõnnistamine toimub koostöös
med. Erinevatel põhjustel (varjumidele krikuõpetajatele aastatel 1941 ja Viru-Jaagupi kirikuga, Memento
ne küüditamise eest, kodust eemalRakvere Ühinguga, Tööpataljonolek, karistuse kandmine jne) jäi too1949 Lääne-Virumaalt küüditatud
laste Ühinguga, Kaitseliidu Viru
kord küüditamata 8063 inimest.
Maleva Roela rühmaga, Pajusti
inimeste
mälestuse
jäädvustamiseks
Minu käsutuses olevate andmete
meesansambliga, Vinni Vallavakohaselt küüditati märtsis 1949 Virukõikides Lääne-Virumaa kirikutes.
litsusega ja Vinni Vallavolikogumaalt Siberisse 2537 inimest, sealhulOlge
eestvedajateks
Eestimaal,
jätkake
ga 23. märtsil 2014 kell 12.00,
gas 64 inimest Arukülast, Aruväljalt,
kuhu on oodatud kõik Lääne-ViViru-Jaagupis alustatut.
Kehalast, Koeraverest, Kulinalt,
rumaalt Venemaale küüditatud iniKupnalt, Lehtsest, Leolt, Pajustist,
Kuno Raude
mesed, nende lapsed ja lapselapSooaluselt, Vinnist, Viru-Jaagupist ja
sed, sugulased, endised külanaabtamise, transpordi ja paigaldamise rahasVõhu külast, mis kõik paiknesid toonase
rid, plaadi valmistamise toetajad, kaitsetamisest. Õige töö mälestusplaadi proKüti valla maa-alal. Erinevatel põhjustel
liitlased, Lääne-Virumaalt Riigikogusse
jekteerimisel sai võimalikuks peale leei küüditatud 25.03.1949 Küti vallast 50
valitud inimesed, regionaalminister, Lääpingute
sõlmimist
Memento
Rakvere
küüditamisele määratud inimest. Paljude
ne-Virumaa kirikuõpetajad, Lääne-Viru
Ühingu ja Eesti Represseeritute Abista“mitte küüditatute” saatuse uurimine seiOmavalitsuste Liidu liikmed.
mise Fondi ning OÜ Kiviraidur (plaadi
sab alles ees, sest küüditamistoimikud ja
Ning lõpetuseks. Teen ettepaneku
valmistaja) vahel. Pauk kärgatas selgest
nende alusel koostatud raamatud „KüüLääne-Viru
Omavalitsuste Liidule ja Läätaevast 02.02.2014, mil hr. Peep Varju
ditamine Eestist Venemaale. Märtsiküüne-Virumaa kõikidele krikuõpetajatele
teatas, et ettevõetud töö edasine rahastaditamine 1949“ ei kajasta nende inimeste
aastatel 1941 ja 1949 Lääne-Virumaalt
mine Abistamise Fondi e. riigieelarve vasaatust täiel määral. Siin on genealoogiküüditatud inimeste mälestuse jäädvustahendite arvel ei ole võimalik. Nõustude, koduurijate ja teie, lehelugejate, abi
miseks kõikides Lääne-Virumaa kirikugem - võimalik ei ole ka pooleloleva
enam kui teretulnud.
tes. Olge eestvedajateks Eestimaal, jättöö
peatamine.
Memento
Rakvere
Ühin14-päevasel teekonnal Siberisse suri
kake Viru-Jaagupis alustatut.
gu nõusolekul on heasoovlikel Virumaa
loomavagunites 45-51 inimest, rongidelt
Kuno Raude
põgenes või jäi kadunuks 12 küüditatut.
Aprillis 1949 jõudis Krasnojarski kraisse
6654, sealhulgas Verhne-Ussinski rajooni 285 inimest (raamat 4 lk. 766). Tõva
Ajaloo-olümpiaadil saavutasid häid tulemuAlavere, 9. kl - II koht, Mati Kesma, 7. klass
piiri äärde Sajaani mägedesse, Verhnesi Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased.
- 4. koht, Risto Põlluste, 12.kl - 6. koht.
Ussinski kalmistu tähistamata haudadesKoju toodi 9 auhinnalist kohta: Johannes
Kõiki eeltoodud õpilasi juhendas õp Rein
se, jäi 52 eestlase, sealhulgas 10 Küti valLuht, 12.kl - I koht, Risto Põlluste, 12.kl - III
Murs. Mart Vaino, 9. kl - 6. koht, Heikko
last küüditatud külaelaniku põrm.
koht, Relika Toome, 12.kl - III koht, Laura
Valle, 7. kl - 8. koht, Tiit Vaino, 8. kl - 11.
Mõte tähistada Venemaal hukkunud
Laks, 10.kl - I-II koht, Teet Ottin, 11.kl - II
koht. Õpilasi juhendas õp. Maiu Vahkal.
vangide ja asumisele saadetud inimeste
koht, Terese-Johanna Linnas, 6. kl - III koht,
Bioloogiaolümpiaadil saavutatud kohad:
matmispaigad on mind saatnud aastakümReimo Arba, 7.kl - I koht, Eliise Uueni, 7. kl
Linda
Freienthal, 11. kl - I koht, õp M.
ned. Aastatel 2003-2006 vahetasin selles
- III koht, Tiit Vaino, 8. kl - II koht. Õpilasi
Hirtentreu, Raili Hahndorf, 11.kl - II koht,
küsimuses mõtteid tänaste ministrite Urjuhendas õpetaja Jaan Nõmmik.
õp M. Hirtentreu, Laura Laks, 10.kl - I koht,
mas Reinsaluga ja Ken-Marti Vaheriga.
Maakondlikul matemaatikaolümpiaadil
õp M. Hirtentreu, Adele Alavere, 9.A - III
Tulemusteta. Jaanuaris 2009 pöördusin
saavutasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpikoht, õp M. Hirtentreu, Tiit Vaino, 8.B - II
peaminister Andrus Ansipi poole ettepalased järgmisi tulemusi: Relika Toome, 12.kl
koht, õp M. Hirtentreu.
nekuga Krasnojarski krai Verhne-Ussinski
- I koht, Einar Linde, 10.kl - I koht, Adele
Õnnitleme toreda töövõidu puhul!
Kristel Jaska

Jaanuaris toimusid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis Lääne-Viru maakonna meistrivõistlused saalijalgpallis. Saalijalgpall on
iga- aastane traditsiooniline üritus. Meie
kooli esindasid kaks poiste ja üks neidude võistkond. Mängude ühe organisaatori ja meie kooli võistkondade treeneri,
õpetaja Tiit Transtoki sõnul oli meie kooli 2. võistkonna võit 16 meeskonna seast
meeldiv üllatus. See võistkond, koosseisus Heikko Valle (8. kl), Argo Lill-

VPG olümpiaaditulemusi

Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli
esindus võistleb Noore
Meistri konkursil
7.-8. märtsil toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse
suursündmus Noor Meister 2014, kus
mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit
24 erialal, avatud on 10 töötuba ametite proovimiseks, kutseharidusmessil
on kohal 32 ametikooli üle Eesti. Ürituse teise päeva õhtul selguvad Eesti
meistrid 24 erialal. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool saadab võistlustulle kaks
hooldustöötaja ja neli müüja õpilast.
Hoiame pöialt!

Pajusti lasteaialapsed
kasvatavad tomateid
Pajusti ja Vinni lasteaedade lapsed osalevad Räpina Aianduskooli algatatud
"Sõbrapäeva tomatiprojektis".
Aianduskooli saadetud “töökomplektid” - 4 tomatitaime (2 kollase-, 2 punaseviljalist) ja kahte sorti väetised: “tavaline” ja “mahe”, jõudsid eile oma uude
kodusse. Tomatitittede tervis on pärast
pikka reisi hea. Väikesed rohenäpud on
päris elevil.
Projekti käigus kasvatame, mõõdame, vaatleme ja võrdleme. Ja jagame oma
tulemusi. Natuke võistleme ka - kes saab
esimese õie, kes esimese tomati... Pea-

auhinnaks on kõigile osavatele “aednikele” maikuus, kooliaasta lõpuks, kollased ja punased tomatiampsud. Oma kasvatatud.
Räpina Aianduskool teeb katse kaasa. Jagab kogu perioodi käigus soovitusi ning meeldetuletusi ja annab nõu tekkivate küsimuste korral.
Projekti käiku saab jälgida Räpina
Aianduskooli kodulehelt http://
tomatiprojekt.aianduskool.ee/.
Kas sina oled oma näpud juba mullaseks teinud?
Ene Kruusmaa

ema (8.kl), Ken Mätlik (8 kl), Agris
Tamjärv (8. kl), Simon Kuldar Mann (8.
kl), Sten Mätlik (9.kl), läheb edasi võistlema Narva vabariiklikule finaalile.
Aga jalgpalli mängisid ka tüdrukud.
Ka neiud olid võidukad ja alistasid kõik
vastased. Võistkonda kuulusid: Helen
Mirt (12.kl), Birjo Rasmussen (12. kl),
Relika Toome (12.kl), Reelika Kukk (12.
kl), Gerda Johanna Leichter (7. kl), Karitta
Turunin (7. kl), Mileena Turunin (7. kl),
Liis-Maria Koulen (8. kl) ja Teija
Heiskonen (5. kl).
Liis Tammekand, VPG Meediapesa

Joostes targemaks!
28.-30. jaanuaril toimus Vinni- Pajusti
Gümnaasiumis Teadmiste Teatejooks.
See tähendab, et klasside kaupa joosti
läbi kontrollpunktid, kust saadud küsimustele tuli kohe ka vastused leida. Küsimused olid erinevate õppeainete kohta ja

iga vale vastus lisas distantsi läbimiseks
kulunud ajale 30 sekundit. Esimesel võistluspäeval võistlesid 4. 6. Klassid, teisel
7.- 9. Klassisd ja kolmandal päeval gümnasistid. Ürituse korraldas õpilasesindus.
Laura Lillepuu, VPG Meediapesa

2 korda X Lääne-Viru etlejate päeva
Laupäeval, 15. veebruaril toimus Pajusti
klubis Eduard Vildele pühendatud etlejate
päev. Tänavu toimus üritus ilma võitjateta.
Esinejaid oli igast vanusegrupist.
Noorimad neist olid Pajusti klubi näiteringist
Anett Sinijärv, Lisanna Tõnne, Grethe Reedi
ja Tristan Ronald Põldma, kes esitasid Ellen
Niidu ja Leelo Tungla luulet. Vanuselt
järgmised olid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
seitsmendate ning kaheksandate klasside
tüdrukud Silvia Kuusik ja Liis Tammekand
ning Brita Kraav ja Liisa Maria Eljaste, kes

esitasid Vilde preemia laureaatide Hando
Runneli ning Eia Uusi loomingut. Kõige
vanemad olid seekord luuleklubi ,,EOS“
liikmed Viivi Kiostik, Anneli Kononenku
ja Ella Kraav. Viimane neist on osalenud
kõigil kümnel E.Vildele korraldatud etlejate
päevadel. Kitarril saatis Ivan Uvarov.
Kõigile esinejatele oli ka väike kingitus
ning suupisteid. Lõpus söödi ühiselt ka torti,
et tähistada juba kümnendat etlejate päeva
Pajusti klubis.
Silvia Kuusik, VPG meediapesa

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased etlejate päeval.

15. veebruaril toimus Pajusti rahvamajas
juubelihõnguline, arvult juba kümnes! Lääne-Viru etlejate päev. Saali seinal oli
fotokollaaz eelnevate aastate üritustest, nii
et straazikamad etlejad said nende abil vanu
aegu meenutada ja naerupahvakuid kostis
pildiseina eest pidevalt. Üritust alustasid klubi
noorimad meeleolukate luule-ja rütmipaladega, Vilde-preemiatega seotult kõneles
meeleolukalt pr Ilme Post, Rakvere luuleklubi „Eos“ esitas nii Vilde preemia laureaatide kui omaloomingut. Vahepalaks südamesse minev kitarrimäng.

Kahe kavaga olid väljas ka Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi noored. 7.b klassi õpilased
Silvia Kuusik ja Liis Tammekand esitasid
Vilde-preemia laureaatide Eia Uusi ja Hando Runneli loomingu põhjal koostatud kava
merest ning 8.b klassi õpilased Brita Kraav
ja Liisa-Maria Eljaste samade autorite loomingust kava „Kõik saab korda!?“
Tilk tõrva meepotis oli ürituse noorima
külastaja esialgu kõiki lõbustav, aga hiljem
ka kuulamist ja keskendumist segav jooksuralli.
Palju tänu korraldajatele.
Jutu Paunik

Südamlik kingitus Viru-Jaagupi
raamatukogule
Hiljuti sai Viru-Jaagupi raamatukogu ühe
väärtusliku kingi - Svea Raidna maali „ViruJaagupi kirik, 2001”, mille andis raamatukogule üle varalahkunud kunstniku Svea
Raidna abikaasa Lembit Raidna.
Kingituse tegijateks olid kunstniku juba
eakad vanemad ning enne kingiotsust käis
ka kunstniku abikaasa Viru-Jaagupis kohapealseid olusid uurimas. Kaunis maal kirikuga otsustati kinkida raamatukogule, et ka
igapäevane külastaja saaks maali nautida.
Maal sobib suurepäraselt ka interjööri
värvidega.
Kunstnik maalis maali neil aegadel, kui
kunstniku pere elas mõned aastad Viru-Jaagupis.
Maalil on kujutatud kevadootuses loodust, taamal Viru-Jaagupi kirik koos kõrvalhoonetega. Õlimaalil on tooniandvaks sügav sinine ja kontrastne kollane ning maal
mõjub vaatajale helge ja rahustavana. „Lume
alt vabanenud loodus, sealhulgas muu värvitu aine tundub siiski väga huvitavana ke-

vade ootusest põnevil vaimule,” on kunstnik ise selle kohta kirjutanud.
Maalikunstnik Svea Raidna (11.04. 1961
Kunda -17.10. 2011 Hyvinkää) lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi joonestamise, kunsti ja tööõpetuse erialal. Ta töötas
kunstiõpetajana Nissi 9-kl. Koolis ning aastatel 1996-2001 ka Rakvere Gümnaasiumi
kunstikallakuga klassides, aga ka
animaatorina väikeettevõttes ning Paikuse
Politseikoolis kunstnikuna. Alates aastast
2002 töötas vabakutselisena Soomes.
Svea Raidna harrastas lisaks õlimaalile
ka akvarelli-, siidi- ja portselanimaali jm. Ta
viljeles looduslähedases laadis lille- ja maastikumaale. Tavaliselt maalis ta otse loodusest, kuid lõi ka abstraktseid ja sümbolistlikke kompositsioone, elu lõpukümnendil sageli piibliainelisi. Mitmetel kujutistel tõstis
ta esile looduses leiduvat sini-must-valget
värvikombinatsiooni. Osales eesti kunstnike kevad- ja sügisnäitustel, tegi isikunäitusi.
Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja Ülle
Rajamart

KODUVALLA SÕNUMID 2014

3

VPG pakub Vilde
sünniaastapäeval toite kirjaniku
menüüst
Eduard Vilde sünniaastapäeval, 4.
märtsil pakub Vinni-Pajusti Gümnaasiumi köök lõunaks toite Vilde
menüüst.
Kooli õppealajuhataja Vaike
Kingsepa sõnul valiti kirjaniku menüüst välja need toidud, mida ka
tänapäeva lapsed söövad. Millised
täpselt, jäägu üllatuseks. Vihjeks
niipalju, et sel päeval on tänavu ka
vastlapäev!
Keda huvitab, milline nägi välja Vilde söökide kokkuseade päevade kaupa, siis palun. E: hapukapsasupp lihaga, lusikapannkoogid
marjakeedisega. T: riisisupp piimaga, pajaküpsis kartulite ja salatiga. .
K: järelejäänud pajaküpsis taigna
sees, õuna-ahjuroog piimaga. N:
hernesupp lihaga, küpsetatud
õunad piimaga. R: vasikaliha supp,
aedviljakotletid tomatikastega. L:
ahjutangupuder piimaga, seapraad kapsastega. P: roheline supp
(karbonaadikontidest) kana- ehk

jänesepraad.
Gümnaasiumi algatusest - pakkuda kirjaniku sünniaastapäeval
mõnd toitu kirjaniku menüüst võikski saada kena traditsioon.
Teistsugust menüüd hindavatele gurmaanidele pakume Vilde
pudruretsepti: võta kolm toopi tavalist kodanlust, neli naela riivitud
kapitalismust, kaks kortlit haput
Mancherster-liberalismust ning
näputäis selgitamata sotsialismust,
tambi pudrunuiaga hästi segi ja
lase tund aega haleduse kaste
sees keeda. Siis kalla kortel pühamaid püideid, teine kortel taevaseid
vägesid peale, riputa kamalutäis
sügavaid ohkamisi juurde, vürtsi
segu kerge spiritismusega, garneeri krokodilli-pisaratega ja kanna
maiuspaber – „Virulane“ laua peale. (Vilde toimetatud naljalehest
„Kaak“ 1906, nr 1).

Vilde-aasta üks kulminatsioone VinniPajusti Gümnaasiumis tõotab tulla märtsis, kui Vilde sünniaastapäeval kuulutatakse välja järjekordne laureaat, avatakse püsinäitus, vaadatakse oma kooli kirjandusõpetaja kirjutatud-lavastatud Vilde näidendit, võisteldakse mälumängus
jpm huvitavat.

lepuu annetas Vinni vallale ja vald omakorda koolile. Päevale lisavad pidulikkust päevakohased sõnavõtud ning kirjandusauhinna laureaadi Leelo Tungla
luuletused ja tema sõnadele tehtud laulud
õpilaste esituses.
Samal päeval pakub koolisöökla toite
kirjaniku menüüst.

Vilde aasta algas koolis Vilde lastejutustuse „Minu esimesed triibulised“ ühislugemisega ning aruteludega laste karistamise üle enne ja nüüd. Sel teemal kirjutasid õpilased ka kirjandeid. Parimad tööd
on pandud välja näitusele, kus iga klass
valib välja kolm paremat tööd. 12. märtsil pannakse parimate kirjutiste autorite
tunnustamisega “Minu esimestele triibulistele” punkt.
Vilde sünniaastapäeval, 4. märtsil toimub VPGs kaks tähtsat sündmust: oma
lõplikku otsust koguneb tegema Vilde
kirjandusauhinna zürii, kes teeb oma otsuse teatavaks kogu koolipere ees.
Gümnaasiumis avatakse kell 12 Vilde
püsinäitus, mis annab rohkesti teavet nii
Eduard Vilde kui meie kirjandusauhinna
kohta. Näitusele lisavad kaalu sajandivanused originaalmaterjalid, mis Kalju Lil-

Paar päeva hiljem, 6. märtsil kell 12.45
näidatakse Vinni-Pajusti gümnaasiumi
saalis Leida Laiuse filmi „Mäeküla piimamees“. See 1965.a valminud film pani
aluse eesti kirjandusklassika rahvuslikus
filmikunstis kinolinale toomisele. Üldinimlikest asjadest räägiti filmis nõukaajale vaataamta inimestele arusaadaval
kombel. Filmi ajaloolise tausta räägib lahti
õp. Jaan Nõmmik, filmi lühiseletus õp.
Marge Guljavinilt.
10.-14.märtsini toimuv emakeelenädal
on gümnaasiumis pühendatud Vildele ja
kirjandusauhinnale.
10. märtsil kella 14.40-st läheb kooli
aulas lahti suur Vilde mälumäng, õpetajate Jaan ja Maie Nõmmiku juhtimisel. Üksteiselt asuvad mõõtu võtma kooli 7.12.klasside kolmeliikmelised võistkonnad. 13. märtsil jätkavad mälumänguga

„Vilde-aeg ajaloos“ 4.-6.klassid õpetajate
Marju Lugi-ma
ja Maria Trofimovi eestvedamisel.
Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 9.50 toimub õpetaja Marge Guljavini kirjutatud ja lavastatud näidendi „Vilde ja tema naised“ esietendus, mida esitatakse 7.-12.klassile ja
kõigile väljastpoolt kooli, kes tahavad
vaatama tulla.
Pärast koolivaheaega, 2.aprillil peetakse koolis Vilde teoste põhjal valminud fotolugude konkurssi. Siingi on
kooli vanemate klasside õpilaste kõrval
oodatud elamust saama kõik huvilised ka
väljastpoolt kooli.
9. aprillil läheb koolis lahti suur ülevallaline Vilde aasta mälumäng, kuhu on
oodatud neljaliikmelised asutuste, kollektiivide ja sõpruskondade võistkonnad.
Mängu juhib Samuel Golomb. Kell 12
avab ta samas oma postmarginäituse “Kirjanikud ja filateelia”.
Hilje Pakkanen

Hilje Pakkanen

Roelas saab vaadata näitust
kirjanikest ja filateeliast

Veebruari algul avati Roela
raamatukogus näitus "Kirjanikud ja
filateelia", kus on väljas ligikaudu
poolsada eksponaati eesti kirjanduse
teemadel Samuel Golombi kogust.
Samuel Golomb tutvustas Roela kooli
3.-9.klasside õpilastele filateelia-alaseid
termineid ja ajalugu, rääkis, kuidas üks
või teine eksponaat tema kogusse on
jõudnud. Staazikas koguja eelistab
koguda ümbrikke koos markide ja
templitega, kuna tervikpildi moodustavad koos nii mark, ümbrik kui ka
tempel.
Näituse avavad kolm postkaarti
aastast 1911. Neilt piltidelt vaatavad
vastu inimesed, kes on jäädvustatud
koos raamatuga. „Inimesed soovisid end
näidata ilusate, heade, tarkade ja
haritutena. Märgiks, mis inimeste
ettekujutust heast elust ja haritud
inimesest toetas, oli sel ajal raamat,"
rääkis Samuel Golomb. Eestlane on
olnud lugejarahvas ja seda mõtet on
järginud ka Eesti Post, andes välja eesti
kirjanike teemalisi postmarke ja
ümbrikke.
Eesti Post tutvustab markide kaudu
Eesti ajalugu ja sestap on Eesti margid
väga huvitavad. „Järjekord postmarkidel
kujutatavast on Eesti Postil mitme aasta
pikkune," rääkis Samuel Golomb.
Tehakse ka erandeid, näiteks Eesti
sportlase olümpiavõidu puhul. Kui
Kristiina Smigun 2006. aastal
olümpiavõitjaks tuli, siis trükiti tema auks
postkark. “Selle ostsid filatelistide
kõrval endale mälestuseks ka need
inimesed, kes tavaliselt marke ei osta.”
„Kui Eesti Posti üllitas postmargi, mille
oli
kujutatud
Viru-Jaagupi
rahvarõivastega postmark, siis margi
kustutamise päeval kandsid Viru-Jaagupi
postkontori töötajad Viru-Jaagupi
rahvarõivaid," tõi Golomb näiteks ühe

Vilde-rohke märtsikuu Vinni-Pajusti Gümnaasiumis

meelde jäänud sündmuse oma filatelisti
töömailt.
Samuel Golomb tutvustas õpilastele,
milline detail või nüanss mõne eksponaadi eriliseks muudab. Näitusel saab
vaadata üht nõukaaegset Eesti lipu
värvides pildiga ümbrikku. „See oli aeg,
mil Eesti rahvusvärvidele mõtleminegi
oli keelatud, rääkimata selle eksponeerimisest. Ehkki kogu tiraaz korjati
pärast apsaka avastamist müügilt ära,
sattus osa ümbrikke siiski ka käibesse,"
selgitas ta. Üheks haruldaseks eksponaadiks näitusel on Tartu Filatelistide
Seltsi tellimusel valmistatud ümbrikud
ja postmargid sarjast „Tartu ausambad",
mida trükiti vaid 36 tükki ehk kaks
poognat.
Ühe osa Golombi filateeliakogust
moodustavad Eesti Posti MINU MARK
vahendusel valminud postmargid ja
ümbrikud. Seda võimalust on üsna palju
kasutanud Palamuse Lutsu kihelkonnamuuseum ja Tammsaare muuseum
Vargamäel. Igaüks võib endale või oma
asutusele lasta valmistada oma margi.
Reisilt võib koju saata ümbriku koos
kohaliku postmargiga, siis on koju
jõudes uus eksponaat juba ootamas.
Samuel Golomb on markide
kogumisega tegelenud pea poolsada
aastat. Kümneaastasena sai ta näärideks
kingiks margialbumi koos mõne
margiga ja sealt tema kogumiskirg
alguse saigi. Praegu on tema kogus
kaugelt üle 300 margialbumi
mõnekümne tuhande margiga. „Kui
vahel tööst puhata tahan, siis vaatan
marke ja nokitsen oma kogude kallal."
Filateelianäitust saab Roela
raamatukogus vaadata ka veel märtsis.
Seejärel rändab Vilde aasta raames
toimuv näitus edasi Vinni-Pajusti
Gümnaasiumisse.
Hilje Pakkanen

VPG Vilde-teemaline püsinäitus
täienes sajandivanuste materjalidega
Viljandi kirjanduselu hing, energiline ja
autoriteetne pedagoog Kalju Lillepuu
kinkis Vinni vallale Vildega seotud kirjandusloolisi materjale oma kogust. Ilusa
annetuse selgituseks tõi juurtelt Viru-Jaagupiga seotud, praegu pensionil olev kirjandusmees, et kolimisega seoses pidi ta
kriitiliselt üle vaatama koduse kirjandusliku kogu, mistõttu tuli ta mõttele kinkida
Vildega seotud materjalid Vinni vallale,
kes valmistub tähistama Vilde-kirjandusauhinna juubelit.
Vallavanem Toomas Väinaste sõnul
on vald kingituse eest Kalju Lillepuule
väga tänulik. „Otsustasime väärika kingituse anda hoiule Vinni-Pajusti Gümnaasiumile, kes avab Vilde sünniaastapäeval,
4. märtsil Vilde kirjandusahinna ja Vilde
teemalise püsiekspositsiooni. Seal on
materjalid kõige lähemal nende kasutajatele – õpetajatele ja õpilastele.“
Kalju Lillepuu annetatuist on üks vanemaid, 1905. aastal Tartus trükitud ajaleht „Uudised“ ja lehe vesteosa, milles
Vilde avaldab oma ajaloolise romaani
„Prohvet Maltsveti“ järjejutuna, aga ka
näiteks Linda Jürmannilt pikk kirjutis „Rahvalik valimiste viis“. Aastatel 1904-1905
töötas Vilde selles ajalehes toimetajana.
Aastaarvu 1905 kannab ka kuldsete
servadega ääristatud kaart, milles Linda
Jürmann ja Eduard Vilde annavad teada,
et on „abielusse astunud Tartus, 9. septembril“.
Huvipakkuv on vihikuformaadis
Eduard Vilde „Avalik kiri Eesti Kirjanduse Seltsile – seletus ja protest „toetusera-

ha“ asjus aastast 1913“, kus ta avaldab
seltsiga peetud kirjavahetuse ning selgitab, miks ta lükkas tagasi seltsi poolt talle
määratud toetusraha. Seda auhindamist
peetakse „kõige tähelepanuväärsemaks
ja vast ka skandaalsemaks auhindamiseks
eesti kirjanduse ajaloos,“ kirjutas ajakirjas Keel ja Kirjandus 2008.a 12. numbris
Kristi Raudmäe. 1913. aasta auhindamine
jäigi skandaali tõttu viimaseks - seda nii
rahapuuduse, kirjanduse nõrga tasapinna
kui ka sõjaolude tõttu.
Kalju Lillepuu annetas vallale ka piltidega naljalehe „Kaak“ 1965. aastal ilmunud koopia-väljaande. Satiirilehte
„Kaak“ andis Vilde välja Soomes paguluses elades 1906.a. Leht ilmus Helsingis, seda anti välja kolm numbrit. Lehes
naeruvääristati muuhulgas keisrivõimu.
Annetus sisaldab veel hulgaliselt fotosid kirjanikust erinevatel eluetappidel.
Mõne reaga lahkest annetajast. Kalju Lillepuu (s. 1935.a) on pärit Viru-Jaagupist, kus ta on koolis käinud ning pärast Rakvere Pedagoogilise Kooli ja Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamise töötanud
Viru-Jaagupi koolis algklasside ja eesti
keele õpetajana. Pärast abiellumist 1962.
aastal asus ta elama Viljandisse, kus ta
jätkas oma pedagoogiteed Viljandi
kultuurikolledzis (kultuuriakadeemias)
õppejõuna lastekirjanduse, eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse õppejõuna. „Ta
elamuslikud ja sütitavad loengud on pannud sadu ja sadu noori kirjandust paremini mõistma ja armastama,” kirjutas Eerik

Teder ajalehes „Videvik“ raamatuaasta
puhul 2000. aastal. Toreda ja meeldejääva õppejõuna meenutavad teda ka tema
kunagised õpilased Reet Alavere, Maie
Männiste, Ere Tammeorg.
2005. aastal ilmus Kalju Lillepuu 70.
sünnipäeva puhul kogumik „Trükisuled“,
mis koondab valiku autori vaatenurga alt
nähtud lugusid, mida ta on kirjutanud kirjanike juubelite puhul, aga ka kirjandusloolisi uurimusi, retsensioone jmt. „Pealinnast kaugel elava kirjamehena on Kalju Lillepuul tulnud alati enne kirjutamist
mõelda sellele, missugusele väljaandele
neid pakkuda, sest tellimusi Tallinnast ei
maksa kusagil südamaal oodata. Nii on ta
pidanud läbi ajama põhiliselt kahe kodukandi - Rakvere ja Viljandi – peroodikaga.
Ja ometi võime nüüd ajas tagasi vaadates
nentida, et Kalju Lillepuu kultuurilooline
tegevus on väga kindlapalgeline ning
seotud tema huvialadega, milleks on kirjandus (sh lastekirjandus) ning male ja
esperanto,“ kirjutab kogumikus Kalju Lillepuust Ülo Alo Võsar. „Retsensiooniga
Tammsaare „Kõrboja peremehe“ esperantokeelsele väljaandele viitab Lillepuu
veel ühele võimalusele meie klassikut
maailmale tutvustada. Esperanto on aidanud tal endalgi maailmas ringi rännata.“
See huvipakkuv raamat on saadaval Vinni-Pajusti raamatukogus.
Kalju Lillepuu annetus rikastab ka
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kirjanduslikku väljapanekut ja kirjandustunde.
Hilje Pakkanen

Uudiseid Kadilast
Aasta esimesel kuul talveunes olnud
Seltsimajas on veebruaris-märtsis oodata palju ettevõtmisi. Veebruari esimesest
neljapäevast alustasime taas joogaga, trennid algavad kell 18.
20. veebruaril toimunud käsitöötunnis
õppisime meisterdama naaberküla Arle
juhendamisel klantspaberist punutud korve jms.
Vastlapäeva tähistame laupäeval, 1.
märtsil. Päev algab kell 12 kaubatalgutega, hiljem saab sõita hobureega ja toimuvad lumesportmängud lastele ning
täiskasvanutele. Jätkuks vaid niikaua lund.
Maiustame hernesupi ja vastlakuklitega
ning õhtul saab seltsimajas aega veeta
muljetades ja uusi plaane välja mõeldes.
20. märtsil kell 15 õpime käsitöötunnis viltimist.
22. märtsil kell 10 on plaanis kevade
esimene õppepäev sarjast „Uued mõtted
meie koduaedades”. LEADERi projektirahastusega õppepäev viib meid seekord
Ülle aeda õunapuude lõikamist õppima.
Järgnevate koolituste toimumisaegadest
anname teada edaspidi.
Teatrikuud tähistame ka meie. 30. märtsil

toimub Kadila Seltsimajas II külateatrite
kokkutulek algusega kell 13. Lisaks
Kadila näitetrupile ootame külalisesinejaid. Päev annab külateatritele hea võimaluse omavahel suhelda ja kogemusi
vahetada ning toob kohalikule publikule
teatri koju kätte. Täpsemat reklaami kõi-

gi ettevõtmiste kohta saab lugeda stendidelt, bussipeatustest ja Facebookist. Ootame meie üritustelt rohket osavõttu!
Kasutage julgelt ka seltsimaja rendivõimalust, infot saab telefonil 53 974 443.
Kaili Kõrgesaar,
Kadila naisselts
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Kuulutused
Müüa 3-toal korter Laekveres (vt
http://www.ekspresskinnisvara.ee/
est/objekt/?id=667980). Info tel
5345 5054
Palk- ja puitkarkassehitised ja puidutööd. Hiienuka Puidukoda OÜ,
tel. 52 00 517
Soovin osta elamiskõlbliku maja
Vinni vallas mõistliku hinnaga. kontaktideks: viljakuivati@gmail.com,
tel 56 451595.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee.

Haridusüritused
3.-7.märtsil tüdrukute nädal Pajusti lasteaias.
3.-7. märtsil Pajusti lasteaia „Mesimummude“ rühmas näitus “Minu lemmiknukk“.
3. märtsil kell 10 vastlapäeva tähistamine
Vinni lasteaias.
4. märtsil kell 9.25 lasteetendus “Kuhu asjad
kaovad „Roela kooli aulas. Pilet 2 eurot.
4. märtsil kell 9.30 Vinni lasteaias külas
Heino Seljamaa „Teater kohvris“.
4. märtsil kl 10-12 vastlapäev Pajusti lasteaias.
4. märtsil kl 11 Roela lasteaialaste väljasõit.
4. märtsil kell 12 vastlapäeva tähistamine
Roelas (kool ja rahvamaja).
4. märtsil kl 12 Vilde aasta: kirjanduspreemia laureaatide ja püsiväljapaneku avamine
VPG-s.
4. märtsil vastlatrall Kulina lasteaias.
4.märts kell 12 Tudu koolipere vastlapäeva
tähistamine (ainult sobiva ilma korral).
5. märtsil kell 9.30 tüdrukute mängupidu
Vinni lasteaias.
5. märtsil sportliku stiili päev VPG-s.
6. märtsil kell 9.30 Pajusti lasteaias Kauni
soengu pidu, „Tõrutõnni Triinu“ valimine.
6. märtsil Roela kooli 9.klass Estonia teatris
operetti „Minu veetlev leedi“ vaatamas.
6. märtsil Vilde aasta VPGs: filmi „Mäeküla
piimamees“ vaatamine 7.-12.kl.
6. märtsil tüdrukute päev Kulina lasteaias.
7. märtsil aeroobika printsi ja printsessi valimine VPG 3.-12.klass.
7. märtsil tüdrukute päev Roela koolis.
7. märts kell 8.10 naistepäeva tähistamine
Tudu koolis.
10.-14. märtsil Pajusti lasteaia „Lepatriinu“
rühmas näitus „Minu lemmikraamat“.
10.-14. märtsil kell 9 Pajusti lasteaia „Mesimummude“rühmamuinasjutu-hommikud.
11.märtsil VPG 6.klasside KEAT tule- ja
veeohutusõppus.
12.märtsil kell 9.30 emakeelepäevale pühendatud pärimusmuusika hommik Vinni
lasteaias.
12. märtsil Kulina lasteaed külas Viru-Jaagupi raamatukogus.
12. märtsil kell 17 Vinni lasteaia „Sipsiku“
rühmapärimusmuusikaõhtukoosvanemate
ja vanavanematega.
10.-14. märtsil emakeele nädal VPG-s. Vilde aasta: 10. märtsil 7.-12.kl. mälumäng, 12.
märtsil 1-6.kl. üritus „Minu esimesed triibulised“, 13. märtsil 4.-6-kl. mälumäng „Vildeaeg ajaloos“, 14. märtsil kell 9.50 näidend
„Vilde ja tema naised“.
13. märtsil kell 9.30 Pajusti lasteaia „Mõmmikud“ õppekäigul Vinni-Pajusti raamatukogus.
13. märtsil 15.40 Pajusti lasteaia „Mõmmikud“ osalevad Puuetega Inimeste Koja projektis“ Märka meid“.
13. märtsil Meelejahutaja lasteteater Kulina
lasteaias.
14. märtsil kell 9.45 Pajusti lasteaia „Mesimummud“ õppekäigul Vinni-Pajusti raamatukogus.
14. märtsil emakeelepäev Roela koolis.
14.märtsil kell 11.25 emakeelepäeva viktoriin Tudu koolis.
14. märtsil veerandilõpuaktused koolides.
21.märtsil kell 10 Sagadi Looduskooli programm Pajusti lasteaia „Mesimummude“ ja
„Mõmmikute“ rühmas.
22. märtsil Roela kooli poisteansambel esineb meesansamblite laulupäeval Roela rahvamajas.
24.-28. märtsil teatrinädal. Vinni lasteaia õpetajate näidend lastele „Iiahi sünnipäev”.
25. märtsil kell 15.15 teater Pajusti lasteaias
„Väikevend ja Karlsson katuselt“.
27.märtsil kell 12.30 maakondlik pranglimine
VPGs.
2.aprillil kell 9.50 fotolood Vildest (fotoromaanide konkurss) VPGs.
9.aprillil kell 10 ülevallaline Vilde-aasta mälumäng VPGs, kell 12 Samuel Golombi
postmarginäituse avamine.

Sündmuste kalender
Kadila Seltsimajas:
1.märtsil kell 12.00 vastlakuu perepäev - algul laat, kell 14 hobuse ja
reega sõit, spordivõistused lumes
ja trall lastele, hernesupp ja vastlakuklid, õhtul ühine arutelu seltsimajas külaelu üle.
16. märtsil Kadila naisseltsi väljasõit.
20.märtsil kell 15.00 viltimise käsitöötund ˉKadila Seltsimajas.
22.märtsil kell 10 aiandusteemalise projekti “Uued mõtted meie koduaedades”, viies projektipäev õunapuude lõikamine Koeravere
küla Veskimäe talus.
30.märtsil kell 13.00 II külateatrite
kokkutulek Kadila Seltsimajas.
Pajusti klubis:
4.märtsil kell 13.30 Mõttelõnga seltsinguvastlapäeva tähistamine.
8. märtsil kell 13.00 VIII maakondlik
huumoripäev “Aadama küljeluu" teemal "Nõukaaegne huumor ja satiir".
Info: tel.555 72413 (Ülle Rajamart) või
325 7401 Pajusti klubi.
12. märtsil Pajusti klubi 54. sünnipäev.
Klubi avatud kell 11-19 kõigile huvilistele, astuge läbi!
22. märtsil Paljusti klubi meesansambel
esineb Roelas meesansamblite päeval.
23. märtsil kell 13.00 märtsiküüditamise
65. aaastapäeva mälestusüritus klubis:
sõnavõtud, kontsert, näitused. Käigus
valla buss.
25. märtsil kell 13.00 Mõttelõnga seltsingul on külas perearst, kuu sünnipäevade tähistamine.
29. märtsil kell 18.00 teatriõhtu: Rakvere Harrastusteater Karakter mängib soome autori Aapeli näidendit "Õnnistatud
hullumeelsus". Lavastaja Tiit Alte. Pää-

se 5 eurot. Piletid eelmüügis.
Roela Rahva Majas:
4.märtsil kell 12 suur vastlatrall.
15.märtsil kl 11 kõhutantsustuudio
“Alima” koolituspäev. Info: Epp Kaljos
5563 8128
15.märtsil kell 13-17 Roela segakoor
laulupeo maakondlikul üldproovil ja
ettelaulmisel Haljalas.
15.märtsil kell 18.30 kvartett "Sära"
kontsert Väike-Maarjas XVI õpetajate
rahvatantsurühmade vabariiklikul tantsufestivalil-simmanil.
22.märtsil kell 12 üleriigiline meesansamblite kontsert Kevadtervitus. Meie
vallast osalevad Pajusti klubi, Roela
Rahva Maja mees-ja Roela kooli poisteansambel.
Sport:
Vinni Spordikompleksis - vesiaeroobika treeningud alates 3.
veebruarist kell 19.00.
1. märts - VPG matkaring kutsub
matkama Söeaugult Vainupeale,
matka pikkus on u. 12 km. Buss
võtab soovijad peale Vinni spordikompleksi võimla ees kell 9.00 ja
Rakveres Pihlaka parklas kell 9.15.
Kaasa söök-jook, 6 eurot bussisõidu eest. Osalemissoovid Maiu
Vahkalile tel 522 1565.
1.-2. märts - Vinni vald osaleb u. 30
sportlasega Eestimaa valdade talimängudel Jõhvis. Osa võetakse
kõigil kavas olevatel aladel, v.a.
kabes. Info Uno Muruvee, tel
5273874
5. märts (sobivate ilmaolude korral) - IV valla koolide suusavõistlused Roelas. Info Uno Muruvee,
tel 5273874

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
81 Veera Virolainen
91 Hilja Kaasik
81 Laine Rembel
90 Aino-Ludmilla Pähkel
81 Helve Kirss
89 Helgi Proosa
81 Lia Pikka
86 Meeta Jürgenson
81 Lembit Põder
85 Alma Petrova
80 Aino-Amalie Rohtla
85 Helja-Melaine Veerg
80 Erich Karro
85 Maimu Aan
80 Ida Uigru
85 Endla Käkk
75 Maimo-Koidula Nutonen
84 Helju Keva
75 Anu Jaago
82 Reiginald Leede
75 Malle Onga
82 Jaan Lust
70 Endel Paaver
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Nõukaaegne huumoripäev
“Aadama küljeluu” kutsub
Pajusti klubi huumori-satiiritrupp tähistab
sellel aastal oma 13. tegutsemisaastat ja korraldab Pajusti klubis 8.märtsil algusega kell
13 kaheksanda maakondliku huumoripäeva „Aadama küljeluu”, kus üheks alateemaks on nõukogude aeg ning selleaegsed
pere- ja armusuhted läbi huumoriprisma.
Külla on lubanud oma estraadisketsidega
tulla Laekvere külateater „Eedi”, Kadila

Seltsimaja näitering, Muuga näiteselts ja
mitmed teised kollektiivid. Muhedadi vahepalu esitavad üksikesinejad-anekdoodirääkijad.
Ülle Rajamardi sõnul on oodata publikut
Kadrinast ja Roela-kandist lausa bussidega
kohale tulemas, nagu nõukaajal ja nüüdki
maarahvas teatritükke vaatamas käib. Huumoripäeval on oodata ka üllatusi.

Rakvere Harrastusteater Karakter
annab etenduse Pajustis
29. märtsil kell 18 on Pajusti klubis teatriõhtu: Rakvere Harrastusteater "Karakter"
mängib soome autori Aapeli näidendit
"Õnnistatud hullumeelsus". Tegemist on
rahvaliku ja humoorika näidendiga kahes vaatuses.
Lavastaja Tiit Alte tutvustab oma teatrit
nii: “Näitetrupp Ka Rak Ter tuli esimest
korda kokku 2. märtsil 2013. aastal. Enne
seda oli Alina Klimova minuga ühendust
võtnud ja uurinud, kas ma oleksin nõus
truppi vedama. Olin nõus, sest Viljandi
näide, kus teatrilinnas tekkis harrastustrupp
ja osutus väga jõuliseks kollektiiviks, oli
julgustav. Nüüd võib julgelt öelda, et
Rakveres läks samamoodi. Tekkis tore
trupp, inimesed on erinevad ja eri vanustes, kuid neid ühendab armastus teatri
vastu ja tegutseda tahtmine. Trupiga liitus ka Tiina Kippel, kelle abi lavastuse
valmimisel on olnud hindamatu. Oleme
jõudnud oma esimese etenduseni. Aapeli
„Õnnistatud hullumeelsus“ on sümboolselt näitetrupi tegemiste väljendus. Asusime ju meiegi, vennaste Rummukaiste
kombel teele, teadmata, mis meid ees
ootab. Kindlasti kohtume paljude inimestega ja kindlasti ootab meidki ees mehistumine, nii nagu Elmerit, noorimat ven-

dade seas. Saagu siis trupp tuult tiibadesse ja järgnegu palju huvitavaid teatritegemisi, sest nagu vennastele vast teekonnal selgeks sai, inimeste hullused on
erinevad ja mitmekesised, igaühel on
oma kiiks - see aga on lõputu materjal
teatritegemisteks.”
Autorist. Aapeli, kodanikunimega Simo
Tapio Puupponen (23.oktoober 1915 10.oktoober 1967), oli Soome kirjanik
ja toimetaja. Puupponen tegutses pikka
aega Kuopios ilmuvate ajalehtede Põhja-Savo ja Savo Sõnumid toimetaja ja
fõljetonistina. Tema peamiseks tegevusalaks oli siiski savo huumori ja rahvatarkustega vürtsitatud romaanide kirjutamine. Tema peateoseks peetakse “Väikese
Peetri õue”, mille ta kirjutas 1958. aastal.
Aapeli tekstide järgi on tehtud mitmeid
filme ja teatrietendusi. Teisi teoseid: “Õnnistatud hullumeelsus” 1954, “Üle linna
Vinski” 1954 , “Vinski ja Vincent” 1956,
Pekko, poeedi poeg” 1965.
NB! Etendusel võib mängimas näha ka
Pajusti klubi satiiri- ja huumoritrupi liikmeid.
Teatrikuu märts on Vinni vallas teatrit täis
(vt sündmsute kalendrit). Olge usinad osa
saama!

Huumoripäeval saab nautida ka Väätsalt üleriigilistelt rahvamajade näitetruppide huumoripäevadelt korduvalt peaauhindu noppinud Pajusti klubi estraadi- ja satiiritruppi,
keda juhendab Ülle Rajamart. Hilje Pakkaneni foto.

Suitsuandur on vajalik ja kohustuslik
Suitsuandur päästab elu – see ei ole tühipaljas
sõnakõlks. See on nii ja seda näitavad ka
viimased juhtunud sündmused üle Eesti.
Suitsuandur on varakult tulekahjust teada
andnud ning päästnud mitmeid elusid.
Varakult avastatud põlengu saab pererahvas
ise kustutatud ja päästjate abi pole tarviski.
16 tulekahjus hukkunut kahe kuu jooksul
on palju ja kurb selle juures on fakt, et ühelgi
juhul ei olnud elupaigas töökorras suitsuandurit, mis oleks tulekahjust varakult teada
andnud. Enamikel juhtudel olid tulekahju
tekkimise ajal naabrid kodus, nad oleksid
suitsuanduri häält kuulnud ning saanud
varakult abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest on
räägitud aastaid ja vastav seadusesäte

jõustus 2009. aastal. Seadus kohustab
omanikku paigaldama igasse elupaika
suitsuanduri. Päästjad soovitavad suitsuandurit kontrollida igal pühapäeval ja aeg
ajalt puhastada tolmust. Patarei vahetuse
vajadusest annab suitsuandur Sulle ise
märku. Kui Sul endal ei ole võimalik patareid
vahetada, palu oma lähedasi või naabrit.
Suitsuanduri puudumisel või kui suitsuandur pole töökorras võib omanikku või
üürnikku karistada rahatrahviga kuni 1200
eurot.
Täiendavat infot leiab Päästeameti
kodulehelt www.rescue.ee või päästeala
infotelefonilt 1524.
Lili Lillepea,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Eha Õunap
Olev Vabaorg
Erika Karrus
Ever Vissor
Aleksandr Prohorov
Aleksandr Jegorov

06.10.1930 19.10.1941 24.05.1920 02.02.1973 01.09.1937 03.09.1935 -

23.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
26.01.2014
01.02.2014
09.02.2014

Vabandus. Ekslikult sattus jaanuarikuu lehte vale nimi. Õige on: Raido Kirsipuu 22.10.1990 - 29.12.2013. Rahvastikuregistripidaja vabandab perekond Kirsipuu ees.

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58657,
5565 9396, 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 15. märtsiks.

