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Volikogu materjale
15.septembri volikogus
Volikogu otsustas
võõrandada:
1. Kristi Retsep’ale Vinni alevikus Tiigi tn 5 katastriüksusel
(katastritunnus 90002:002:0039
sihtotstarbega elamumaa, pindala 2259m²) paiknevas korruselamus asuv korteriomand,
korter nr 9, kinnistu registriosa
nr 4258531, müügihinnaga kuus
tuhat eurot.
2. Heikki Karp’ile kinnistu,
millel asub majandushoone
registriosa nr 3659550, (katastritunnus 90001:001:0814) asukohaga Vetiku külas lähiaadressil
Järve tn 11a, pindala 243 m²,
sihtotstarve elamumaa. Kinnistu
müügihinnaks kinnitas volikogu
300 eurot.
3. Rein Õiso’le Kadila külas
Männi tn 2 katastriüksusel (katastritunnus 90001:003:0057 sihtotstarbega elamumaa, pindala
2623m²) paiknevas korruselamus
asuv korteriomand, korter nr 1,
kinnistu registriosa nr 5013131
müügihinnaga 1500 eurot.

25.augusti volikogus
Volikogu andis nõusoleku
OÜ-le Sisek maavara kaevandamisloa väljastamiseks Koeravere külas Triigi
metskond 13 (katastritunnus
90001:001:0643) katastriüksusel.
OÜ Sisek planeerib Inju-Meriküla II dolokivikarjääris toota
pikema toimeajaga lubiväetist,
viimistluskivi ja täitepinnast.
Pikema toimeajaga väetise fraktsioon on 0-4 mm ning seda saab
toota kasutades tavalisi kivimi
purustamise ning sõelumise
masinaid. Maavara kaevandamine on planeeritud 25 aastaks
ning maavara kaevandamise
keskmine aastamäär on 10 000
m³ aastas.

Mäeeraldise pindala on 4,96
ha ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala on 8,01ha. Mäeeraldis
asub Suurekivi hoiuala läheduses, samuti Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul
ja kaitsmata põhjaveega alal.
Keskkonnaameti poolt teostatud
eelhinnangu analüüsis selgus,
et maavara kaevandamisega
Inju-Meriküla II dolokivikarjääris
ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Volikogus läbis esimese lugemise Rägavere, Laekvere ja
Vinni valla ühinemisleping
ning see suunatakse edaspidiseks aruteluks komisjonidesse.
Vallavanem Toomas Väinaste
selgitas volikoguliikmetele, et
meil toimub liitumisprotsess, mis
on ühinemise üks alaliike. Seadusandja nimetab lepingut ühinemislepinguks ja sellepärast on
ka meie lepingu pealkiri ühinemisleping. Lepingus sätestatu on
kolme valla vahel juhtkomisjonis
läbi räägitud. Hetkel on ümbersõnastamisel punktid 6.10 ja 6.11,
mis puudutavad huvitegevust ja
huviharidust. Põhimõtteline kokkulepe on olemas, et kellelegi ei
või tingimused halvemaks minna. Samuti on veel fikseerimata
igas vallas 2017.aastal võetavad
kohustused (punkt 5.7).
Rägavere valla ja Laekvere valla liitumise tulemusel suureneb
Vinni valla haldusüksus. Vinni
vald jääb alles, liidetakse teised
vallad. Sümboolika sätestatakse
uues põhimääruses. Kokku on
lepitud, et kuni uue põhimääruse
kehtestamiseni kasutatakse Vinni
valla sümboolikat.

Vinni valla infoleht

Volikogu valis
valimiskogusse presidenti
valima Rauno Võrno

Vinni vallavolikogu valis
15. septembril presidendi
valimiseks loodavasse valimiskogusse kahe ülesseatud
kandidaadi seast valijameheks Keskerakonda kuuluva Vinni volikogu esimehe
Rauno Võrno.
Volikogus esitati salajasele
hääletamisele kaks valijamehe
kandidaati: Rauno Võrno, kelle poolt hääletas 12 volikogu
liiget, ja Kaido Klaats (IRL),
kes sai 3 poolthäält.
„Tänan volikogu liikmeid
mulle antud usalduse eest, andes mulle vabaduse kasutada

oma põhiseaduslikke õigusi
valida Eestile 24. septembril
parim president," ütles Rauno
Võrno. Võrno lisas, et volikogu andis talle kaasa soovituse
valida naisterahvas, kelle eesnimi algaks M-tähega.
Vinni volikogu valijameeste
valimisel osales 15 vallavolikogu liiget.
Varasematel aastatel on
Vinni vallavolikogu valinud
presidendi valimiskogusse
viimati 2006.aastal Meelis
Maine, 2001.aastal Riho Mäe ja
1996.aastal Toomas Väinaste.
Hilje Pakkanen

Meie erilised
esimesed klassid

Ühinemislepingu tööversiooni
jt. haldusrefomi materjalidega
saab tutvuda Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/
haldusreform.

www.vinnivald.ee
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Aitäh õpetaja!
Õpetaja ameti kohta on öeldud,
et õpetajas peab olema geoloogide uurivat visadust, inseneri
loovat mõistust, helilooja tundlikku hinge, tuletõrjuja kiiret
reageerimisvõimet, graafiku
peenetundelist täpsust, aedniku suurt kannatlikkust, kirurgi
kindlat kätt, vetelpäästja tähelepanelikkust ja tohutul hulgal
mõistvat, head inimhinge. Hea
õpetaja tahakski seda kõike olla
ja suuta. Hea õpetaja ongi seda.
Healt õpetajalt ootame, et ta
armastaks lapsi ja oma ainet.
Oleks tark ja õpetaks õpilasele
aine selgeks. Oleks õiglane, hea
ja hooliv. Toetaks, julgustaks,
innustaks õpilasi. Oleks positiivne ja lahke, kui vaja, siis
range. Usuks oma õpilastesse
ka siis, kui õpilane ise on usku
enda võimetesse kaotamas…
Seda ootuste rida võiks
pikalt jätkata. Omad ootused
õpetajatele on lapsevanematel,
koolipidajatel ja koolielu korraldajatel, ühiskonnal.
Õpilastelgi on koolile kõrged nõudmised. Arukad õpilased tunnetavad aja nõudeid.
Neil on ka valmisolek koos
õpetajaga pingutada parema
tulemuse saavutamiseks. Neid
ei ole vaja õppima sundida.
Nad teavad, et haridus on
muutunud tänapäeva infoajastul aina tähtsamaks.
Nii on ka õpetaja roll on
ajas järjest kasvanud. Mõelgem
tagasi või oma esivanemate
tagusesse aega – ammu enam
ei piisa paariklassilisest haridusest.
Paraku tuleb meil tõdeda
sedagi, et paljud lapsevanemad
on töö ja muredega niivõrd

hõivatud, et osa lapsi näeb oma
ema ja isa harvemini kui oma
õpetajat. Nii võib juhtuda, et
just õpetaja on laste jaoks tema
maailmapildi looja ja eluhoiakute kujundaja.
Pole saladus, et leidub lapsevanemaid, kes ootavad, et õpetaja nende eest lapsi kasvataks.
Nii juhutbki, et kui õpilane on
laisk, ei viitsi õppida ega koolis
käia, siis on selles süüdi kkka
õpetaja. Tegelikult on õnn,
kui õpetaja mõistab teda ning
annab oma parima, sest ta ta
tunnetab vastutust järeltuleva
põlvkonna ees.
Ja kuigi vahel tunnevad
meie lapsed, et õpetaja nende
vabadust tüütult piirab, muutub neis aastate lisandudes
arusaam oma õpetajast. Ühel
päeval ta mõistab, et heast
õpetajast saab ühel päeval talle
mõttekaaslane.
Head Vinni valla õpetajad,
kasvatajad, huvi- ja ringijuhid,
tugispetsialistid, treenerid ja
kõik teised, kes te ühel või
teisel moel laste arengusse
oma panuse annate. Te olete
kõik õpetajad, sest just teie
kujundate oma tööga õpilaste
mõtlemist ja sisemaailma. Aitäh teile, et olete meil olemas!
Õnnitlen teid kõiki rahvusvahelise õpetajate päeva puhul
ja soovin, et teie vaim ei väsiks
ega hoog raugeks. Jätkugu teil
tahtmist, mõistmist ja kannatlikku meelt ning soojust
südamesse, tehes üht raskemat
tööd - kasvatades ja õpetades
inimest.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Roela kooli esimeses klassis
õpib seitse õpilast ja kõik nad
on poisid. Klassijuhataja Hille
Supperi sõnul on tema poisid
nagu poisid ikka - elavad,
tahavad joosta ja ringi liikuda.

Poiste endi arvates pole neil
veel seepärast igav, et nende
klassis tüdrukuid pole. Nad
on jõudnud juba oma klassiga
metsas matkamas käia ja lõkkes
küpsetatud vorste süüa.

Vald jätkab uuest aastast
osavaldade asemel
teeninduskeskustega
Vinni vallavolikogu otsustas
uuest aastast jätkata Roela,
Tudu ja Viru-Jaagupi osavalla
asemel teeninduskeskustega.
„Kohaliku elaniku jaoks ei
muutu midagi, sisuliselt on tegemist nimemuutmisega. Vald
jätkab seniste teenuste osutamist ka edaspidi,“ ütles Vinni

vallavanem Toomas Väinaste.
Vallavanema sõnul on kohapeal aastatega välja kujunenud
kindlad teenused, jätkub elanike vastuvõtt kord nädalas ja
teiste kohapealsete küsimuste
lahendamine.
Hilje Pakkanen

Vinnis saab õues lauatennist
mängida

Septembris paigaldati Vinni staadioni parklaalale avalik lauatennise laud. Lauatenniselaud läks maksma kahe tuhande euro
ringis ja selle soetamist toetas KÜSK, taotles MTÜ Vinni Tammed. Fotol Gustav Saar ja Uno Muruvee avaliku ping-pongilaua
headust proovimas. Hilje Pakkaneni foto.

Sel aastal alustas Vinni vallas
kooliteed 56 esimese klassi
õpilast. Kõigis valla koolides
on esimesed klassid tänavu
erilised. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassis õpib korraga
koguni kolm paari kaksikuid!
Neist tüdrukud Emma Mirell
ja Selena Mariete Tiiter on
omavahel äravahetamiseni
sarnased. Kaksikutest poistepaaril Mardil ja Martin Kändil

teevad kaaslased vahet sellega,
et Mardil on heledad ja Martinil tumedad juuksed ja Martin
on kasvult pikem. Kolmandal
kaksikutepaaril Aleksandria
ja Andrias Mäeksil on vahetegemine lihtne. Õpetaja Malle
Mageri klassis on varemgi
olnud korraga kahed kaksikud
ja tema sõnul võttis tükk aega,
enne kui ta õppis neil vahet
tegema.

Eriline esimene
klass on ka Tudu
koolis, kus esimesse klassi läks
ainult üks õpilane – Elise Teedla.
Eriline esimene
klass ühe õpilasega ka tema klassijuhataja Eve Liivi
jaoks. See on eliitkool, kus õpetaja
on õpilase päralt
terve päev!
Üksinda klassis ta koos õpetajaga siiski olema ei pea. Võib hoopis
juhtuda, et Elise saab liitklassis teise ja kolmanda klassi õpilaste
tunde kuulates kiiresti palju targemaks.
Koolipere võttis värske õpilase oma perre vastu tema jaoks
kujundatud kauni plakatiga koridori seinal.
Elise klassijuhataja on Eve Liiv.

Head kooliteed!
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
1.a klass: Alari Avarlaid,
Stiven-Marcus Daitš, Kerli
Habakuk, Ken-Marti Kalames, Marie Kukner,Rasmus
Kulp, Mart Känd, Martin
Känd, Karlis Kütt, Aleksandria Mäeks, Andrias Mäeks,
Eliise Pärl Mänd, Martti
Männapuu, Gerlin Müür,
Maria-Elisabeth Ojamäe,
Mya-Liisa Pohlak, Sander
Puusepp, Helen Põder, Karina Rjabtšikova, Emma Mirell
Tiiter, Selena Mariete Tiiter,
Marten Vene, Kristo Värno.
1.b klass: Adeele Aart,
Karl Gregor Alamaa, Marit
Belov, Daisy Ehasalu, Sandra

Hahndorf, Emma Jürgenson,
Sander Kalaus, Rainer Kriisa,
Romet Lehtme, Melissa-Mai
Lichtfeldt, Eleri Eliko Lill,
Karoliine Ljubimova, Sven
Läsa, Mirek Matikainen,
Kätlin Moosel, Kirill Nehoroškov, Hanna-Lisete Pedo,
Mona-Lisa Pikat, Marten
Saar, Lisete Zavarina, Egert
Valliste, Kairo Veskis, Anni
Villers, Marta Võrno.
Tudu Kool: Elise Teedla.
F.von Wrangelli nim. Roela
Lasteaed-Põhikool: Sander
Lillimägi, Uku-Mihkel Maalman, Viktor Pilve, Rainis
Pitirimov, Indrek Puusepp,
Kevin Sööt, Marko Veiman.
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Kaunis koduaed metsa sees,
kivide ja kitsede keskel

Konkursi ”Lääne-Virumaa Kaunis kodu” tunnistati eramute
kategoorias võitjaks perek. Švetersi kaunis koduaed. Tiina
Šveters võtab vastu vallavanem Toomas Väinaste õnnitlused. Hilje Pakkaneni foto.

Sügis. Õunu, tõrusid ja kastaneid potsatab murule. Aianurgas
õitseb üksik sügislill. Vahtrad
näitavad aasta kauneimaid värve... Kas ühel kauni koduaia
pererahval on mahti selga sirutada ja vaadata, millist ilu nad
igapäevase usina töö ja suure armastusega enda ümber loovad?
Või näevad nende silmad aina
tegemist vajavaid töid? Eks ole
sedagi, kuid enamasti on aiapidajad oma kätega loodud ilust ja
rohekeskkonnast vabatahtlikus
sõltuvuses.
On öeldud, et kõige tervislikumat hasartmängu mängitakse
labida ja seemnepakiga. See palju
higi ja kanget selga nõudev mäng
toimub parima panuse peale - et
kodu oleks koht, kus oleks hea
elada.
Tänavused kaunimad kodud
on selgunud. Lõppenud on nii
üleriigiline, maakondlik kui ka
Vinni valla kauni kodu konkruss.
Sel aastal pälvis igas mainitud
astmes tunnustuse meie vallast
Piiral elav perekond Švetersite
kaunis koduaed. Kauni koduaia
tiitlil käisid nad „järel“ augustis
vabariigi presidendi vastuvõtul
Moostes ning septembris maakondlikul tunnustusüritusel
Loobus Pihlamäe talus. Valla
kauni kodu konkrusi parimate
tunnustamine toimub vabariigi
aastapäeval veebruaris.
Švetersite kodu asub Piira
külas, linna külje all. Nende aeda
nähes seda ei usukski. Pigem, et
oled keset metsa kaunile aasale
sattunud. Vaikus, rahu, ilu. Kui
kauem aias nokitseda, võid näha
mõnd metsaloomagi aia taga

uudishimutsemas.
Perenaine Tiina räägib oma
kodu saamisloost: „Otsime nelja
hektari suuruse Lauluvälja kinnistu aastaid tagasi Ülo Ülesoo
käest. Krunt oli sel ajal väga padrikuks kasvanud. Pidime kurja
vaeva nägema selle puhastami-

Perek. Švetersi kaunis koduaed Piiral. Foto: Hilje Pakkanen.

sega. Alguses jätsime ikka suuri
kuuski ka maja ümber kasvama,
kuid suurtele tuultele nad vastu
ei pidanud ja murdusid tormis.
Ime, et kuused maja peale ei kukkunud! Vanasti oli olnud selles
kohas karjamaa, kuuskede juured olid loomade poolt kahjustada saanud.“ Võsa seest ilmus
välja paras mäeküngas, millele
plaaniti ehitada palkmaja. Maja
tellis pere Tudust tuttavatelt
Tender Ehituse meestelt, projekti
tegi Meelis Suvi. Algselt plaaniti
ehitada maja ühekordsena, aga
mäeküngast ära kasutades sai
maja eest hoopis kahekordne ja
mäe poolt ühekordne.

Vinni valla kaunimad
koduaiad on selgunud

Perekond Reissaare kaunis talutüüpi maakodu Mõdriku külas.
Hilje Pakkaneni foto.

Vinni valla tänavusel heakorrakonkursil tunnustatakse tänukirja ja kinkekaardiga elamute
kategoorias perekond Švetersit
Mäetaguse külas, perekond
Kalmu Piiral ja perekond Undresti Kakumäe külas kauni
koduaia eest.
Talutüüpi maakodude kate-

Haljastusega hakkas pererahvas kohe koos majaehitamisega
pihta. Aiakujunduse mõtles välja
perenaine. Ideid andis ka huvitav
maastik, kuhu mida võiks rajada.
„Taimede istutamisega näen seni
palju vaeva, sest pinnas on paene
ja mullapind õhuke. Vahel tuleb
istikule korraliku augu saamiseks isegi raudkang appi võtta.
Aiakujundus on pidevas muutumises, sest taimed „otsivad“
endale sobivamat kasvukohta
ja nii ma neid „manööverdan“
ühest kohast teise.“
Tänaseks on pere aeda kujundanud seitse aastat. Välja on kujunenud tööjaotus: peremehele
jääb murumiitmine, perenaisele
peenarde korrashoid.
Švetersite koduaias on veel üks
omapärane detail – söödasõim.
See sai pandud selleks, et kitsed
jätaksid igatalvise tegevuse –
istutatud elupuude piiramise.
Vahel maiustavad kitsed ka
lilledega. Hommikuti nad tervitavad pererahvast, kui sauna
tagant oma magamisasemetelt
ärkavad. Talviti on nad aga aias
sagedased külalised.
Mõned nädalad tagasi tuli üks
sokuke sissesõiduteele ja vaatas
Maariusega tõtt. Mehe hirmutamise peale sokk ei reageerinud,
vaid astus ühe männiga puskle-

goorias tunnustatakse perekond
Reissaart Mõdriku külas, perekond Maasikut Küti külas ning
perekond Eerikut Kulina külas
kauni taluaia eest.
Ärihoonete ja asutuste kategoorias tunnustab vallavalitsus
Küti külas asuvat Toivo Voodma
ettevõtet Töömõnu OÜ ning

ma, et seejärel rahunenult tagasi
metsa sammuda. Pererahvas
on maja juures näinud ka teisi
loomi: rebaseid, jäneseid, põtru,
oravaid. Kui nende koerustükid
aias kõrvale jätta, siis on idüll
missugune!
Švetersite aias on palju kive.
Raudkivid on Tiina suured lemmikud. Kividega on piiratud
mäekünkad ja kaetud maja alumise korruse sein. Suured kivitööd on tellitud kivimeistritelt.
„Igal kivil aias on oma lugu – nii
kui kusagil üht ilusat raudkivi
näen, toon koju!“
Hilje Pakkanen

Lääne-Virumaa
konkursi
"Lääne-Virumaa
kaunis kodu
2016"

Eramute kategoorias perek. Šveters kodu Piiral
Vinni vallas - hoonete ja
maastiku oskusliku sobitamise ja kauni aia kujundamise eest.
Regionaalhaldusministri tunnustus
mastivimplid:
perek. Kalm,
perek. Reissaar,
perek. Šveters,
perek. Undrest.
Kulina lasteaeda.
Külade kategoorias tunnustatakse Võhu küla (külavanem
Aimar Põldme).
Vallavalitsus tunnustab tänukirjaga Anne Halliku Vissaku
talu Karkuse külas ja perek.
Rootsmaa talu Piira külas.

VPG: edukas kooliaasta on
seljataga, huvitav ootab ees
2015/16.õ-a: riigieksamitulemused üle maakonna ja
Eesti keskmise, auhinnalisi kohti saadi üleriigilistelt ja
maakondlikelt mõõduvõtmistelt. Õppetööd rikastasid
projektitegevused ja -päevad.
2016/17.õ-a: veerandite asemel õpitakse trimestrite
kaupa. Kool kaasab lapsevanemad arendustegevusse.
Jätkuvad kõik senised head tegevused. Külla tulevad
sõbrad Plöni gümnaasiumist.
Möödunud õppeaasta on olnud
koolile väga edukas. Õpilased on
võtnud osa erinevatest olümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest. Maakonnas ja vabariigis on
õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi: maakonnas 19
esimest, 23 teist ja 23 kolmandat
kohta, vabariigis saavutati 1 esimene, 1 kolmas ja 1 kuues koht
ning mitmeid kohti, kus anti välja
eripreemiaid. Aktiivselt võeti osa
pranglimise (peastarvutamise)
võistlusest, kus meie õpilased
olid järjekordselt väga tublid. Ka
eksamitel näitasid õpilased head
taset: kõigis kolmes riigieksamis
olid tulemused üle maakonna ja
vabariigi keskmise.
Õppeaasta jooksul toimus
kaks projektipäeva: oktoobris ja
märtsis veerandi viimasel koolipäeval. Projektipäeva sisustavad
erinevad töötoad, kus õpilased
saavad tegutseda mitmesugustes
valdkondades. Õpi- ja töötubade
teemaring on väga lai: on spordimänge, leiutamist, käsitööd,
kohtumisi erinevate inimestega,
väljasõite jm. Mõte sai alguse kaks aastat tagasi sellest, et
tahtsime pakkuda õpilastele
tavalise koolipäeva asemel veidi
vaheldust. Ideesse on kaasatud
enamus meie õpetajatest ning
mitmeid külalisi. Projektipäevade
eesmärgiks on õpilaste õpimotivatsiooni suurendamine, õpihuvi
ja silmaringi laiendamine.

Projektipäevad ehk koostööpäevad on meil ka valla lasteaedadega. Eesmärgiks on näidata
suure kooli tegemisi ja julgustada
kooli tulema. Koostööpäev lõpeb
kooli ja lasteaia ühise lõunaga.
Peale koostööpäeva on nii mitmedki lapsed öelnud, et tahavad
kohe kooli tulla.
Traditsiooniks on saanud kaks
aastat tagasi korraldatud abiturientide jõululõuna, millest võtsid
osa kõik abituriendid ja õpetajad,
kes on neid õpetanud.
Õppeaasta jooksul toimus
koolis palju erinevaid üritusi:
Vinni tehnikapäev, uurimistööde
konverents, simulatsioonimäng
„Euroopa Parlament“, Andrus
Kivirähkile Vilde kirjanduspreemia üleandmistseremoonia kooli
saalis, kus 7. klassi õpilased
etendasid katkeid võiduraamatust, 11.klassi õpilase Lisette
Rosenbergi monoetendus, TLÜ
sümfooniaorkestri väikese koosseisu kontsert, Võru Põhikooli
lastekoori kontsert, maakonna
tehnoloogiaolümpiaad „Sepapoisid“, jõulunäitus käsitöödest
„Villapai“, emadepäeva näitused
kunstis ja käsitöös, filmikoolitus
„Ületa (oma) müür“, mitmed
teatrietendused jm.
Võeti osa erinevatest huvitavatest projektidest: KIK-i loodushariduslikust keskkonnaprojektist
Kohtla-Järvel, TÜ loodushariduskeskuse Jäätisemasina projektist,

õppepäevast Sagadi looduskoolis
10.klassile, rattamatkast Ojaäärsele 9.-11.klassile, projektist "Liiklusvanker", tervisenädalal toimus
tervislike salatite konkurss 4.-12.
klassile, plakativõistlusest „Ei
suitsule“ 5.-9.klassile ning Prügivahetunni projektist.
Toimusid erinevad viktoriinid:
RMK veeviktoriin 8.-9.klassile,
keemiaviktoriin 8.-9.klassile,
22.Virumaa matemaatikavõistlus
8.-12.klassile ja matmaatikavõistlus Känguru 1.-12.klassile.
Korraldati Vinni valla spordipäevi, millest võtsid osa VPG,
Roela ja Tudu kooli ning Muuga kooli õpilased naabervallast
Laekverest.
Käes on uus õppeaasta.
2016/2017. õppeaastast rakendame põhikooli osas seniste
veerandite asemel trimestrite
süsteemi. Trimestrite eesmärk
on hajutada laste õpikoormust ja
sellest tulenevat pinget seni neljal
korral aastas toimunud kokkuvõtlike hinnete väljapanekul. Trimestrite süsteem annab suurema
võimaluse keskenduda eelkõige
õppeprotsessile ja õppimisele.
See annab õpetajale suurema
vabaduse tuua sisse uusi õpikäsitlusi ning rikastada õppetööd ja
vältida kokkuvõtvatele hinnetele
keskendumist koolivaheaja eel.
Aprilli lõpus viibisid Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilased ja
kaks õpetajat õpilasvahetuse
raames Saksamaal, et kinnitada
1990. aastal alguse saanud sõprussuhteid. Septembris tulevad
Saksamaa õpilased koos õpetajatega meile külla.
Käesolev õppeaasta üheks
eesmärgiks on kaasata lastevanemaid kooli arendustegevustesse.
Täname õpetajaid, õpilasi ja
lastevanemaid koostöö eest!
Soovime kõigile teguderohket
õppeaastat!
Viivi Treier
VPG õppejuht

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi looduslaste
seiklusrikas väljasõit väliõppele Läänemaale

5. septembri varahommikul
alustasid VPG gümnasistidest
loodushuvilised koos õpetajate
Rutt Nurga ja Anneli Vahesaluga
bussisõitu Silma õpikotta Läänemaale. Noored osalesid KIKprojekti „VPG keskkonnalaager“
raames loodushariduslikus õppeprogrammis.
Kohale saabudes anti õpilastele
natukene aega, et leida meeldivad magamistoad ja juba mindigi
esimesi ülesandeid lahendama.
Jalaotsa pandi kummikud ja siirduti rannaniidule, et
seal juba otsustada karjatamise
tõhususe üle. Noored teadlased
jagati gruppidesse ja nad pidid
uurima väikestes ruutudes liigirikkust ning määrama pilliroo katvust. Samuti tuli mõõta
ära pika puu abil vee sügavus.
Kohati ulatus see jalge all isegi
meetrini. Õpilased pidid üksteisele palju toeks olema, et keegi ei
komistaks ega märjaks saaks.
Kui väljas olid tööd
tehtud, tuli minna ja näidata oma
oskusi erinevate diagrammide
koostamisel ning asuti kogutud

andmeid arvutisse sisestama.
Samuti tehti ka lühikesed kokkuvõtted saadud andmetest.
Ülesanne ei olnud ainult nii
lihtne. Juurde anti lehekesed,
millel oli veel punkte, mida tuli
oma esitluses mainida. Räägiti
piirangutest kaitsevööndis ja
roostikes elavatest looduskaitse
all olevatest linnuliikidest. Samuti oli juttu Riimi merest ja selle
tekkimisest.
Peale õhtusööki tehti
jalutuskäik Silma looduskaitse
alal ja vaadeldi binokliga linde.
Tagasi looduskeskusesse jõudes
vaadati üheskoos loodusfilmi
ühe põllu aastaringist, joodi
sooja teed ja söödi küpsiseid.
Veel öösel pimedas otsustasid
10.klassi õpilased minna tagasi
niidule, kus vaadati ja pildistati
kauneid virmalisi. Nende õnneks
oli taevas selge ja virmalisi oli
kenasti näha.
Teisel päeval võeti
ette sõit ühele Eesti väikesele
saarele, kus õppekäigul tutvuti
klibuvallide ja alvaritega. Söögipausi järgselt nauditi saare

kauneid vaateid neid fotodele
jäädvustades. Saime näha kena
pankrannikut, mis on osa 1200
km pikkusest Balti klindist ja ulatub mitmeid meetreid vee alla.
Kui jõuti tagasi õppekäigu alguspunkti, istuti taas paatidesse
ja sõideti tagasi mandrile. See ei
olnud tavaline sõit. Päeva peale
oli tuul tõusnud ja lained kõrgemaks muutunud. Ühes paadis
olnud noored said 20-minutilise
sõidu ajal suure hulga soolast
vett kaela ja mandrile jõudes olid
neil riided täiesti läbimärjad. Teise paadiga tulnud olid aga näost
täiesti valged, sest paat loksus
väga hullult.
Õhtusel vabal ajal otsustas lõbus laagriliste seltskond
minna Haapsallu, kus oli kõigil
aega, et käia ja tutvuda linnaga.
Viimasel päeval toimus õpe Nõva looduskeskuses.
Käidi metsas kulgeval õpperajal, mille äärest said õpilased
ka marju korjata, nii et lõpuks
olid näpud mustikatest lillad.
Külastati lähedal asuvat väikest
koolimaja, kus õpib ainult 19
õpilast. Käidi ka Nõva kirikus
ning viimase käiguna suures
liivakarjääris, kus tehti grupipilt
enne kojusõitu.
10. klassi õpilane Brita
Tõnne, kes oli loodusharu välipraktikumil esimest korda, rääkis, et reis oli väga õpetlik ja sai
teada palju uut ning huvitavat.
„Seltskond oli vahva, kõik olid
väga abivalmid ja sõbralikud.
Selline väljasõit ja praktilised
ülesanded õpetavad kindlasti
rohkem, kui klassis tuupimine.“
Liis Tammekand,
VPG Meediapesa
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Kogu meie abielu on
möödnud suure töö tähe all
9. septembril tehti Rakvere Kolmainu koguduses sügav kummardus kahekümne ühele Lääne-Virumaa abielupaarile, kes
pikkade aastate kestel abieluväärtust hoidnud ja tähistavad
tänavu kuldpulma või viieaastase sammuga kuldpulmadele
järgnevat pulma-aastapäeva. Üks neist kuldsetest paaridest,
kelle auks Rakvere kirikus kaunil sügispäeval mängis Mendelssohni „Pulmamarss“, olid Elvi ja Tauno Lavonen Kehala külast.

Kuldset paari Elvi ja Tauno Lavoneni õnnitleb maavanem
Marko Torm. Foto: Ain Liiva

Kahe Küti küla noore inimese
Elvi ja Tauno abielu registreeriti
21.mail 1966 Kiviõli perekonnaseisubüroos, kuna Tauno oli
sinnna sisse kirjutatud. Pulmapidu peeti samas Küti mõisas
Küti klubis koos vanemate,
sugulaste ja külarahvaga. Ilm
oli pulmapäeva hommikul väga
sajune, kuid Kiviõlist ära tulles
läks ilusaks.
Taunol on pulmadest meeles,
et sovhoosi loomaarst Sarapuu

Rasket maatööd kompenseeris
vilgas seltsielu
Maaelu oli sovhoosis väga raske,
kuid sellest hoolimata käis Kütis
vägev seltsi- ja kultuurielu. Meil
oli Küti mõisas vägev klubi,
isegi oma orkester oli, nädalalõppudel peeti tantsupidu, käidi
kinos-teatris.
Elvi hakkas pärast Kulina
kooli lõpetamist vasikatalitajaks.
Töötas nii hoolega, et tema pilt oli
isegi Rakveres rajooni autahvlil.
Õppis sovhoosi suunamiskirjaga
Türi põllumajandustehnikumis
zootehnikuks. Õpinguid saatis
pillimäng sealses mandoliiniorkestris.
Kütis parktikal olles andis sovhoos praktikantidele kolmetoalise korteri. Pärast abiellumist sai
noorpaar Küti sovhoosi direktorilt Soosalult kahetoalise korteri.
Ilus elu sai Küti aga otsa, kui
Vinni NST direktor Kallaste meid
käsukorras Viru-Jaagupisse üle
viis. “Kohalikud zootehnikud
meie ja sovhoosidirektori otsuse
peale hea pilguga ei vaadanud,

Helmet tahtis tema pruudi ära
varastada. Ettenägelik peig ajas
tema mootorratta ära ja pruut
jäi alles.
Kokku said Elvi ja Tauno aga
Kütis, kus Kütist pärit Kiviõli
25.autobaasi autojuht-brigadir
Tauno kohtus karjabrigadiri
ametit pidanud Kännastiku
külast pärit Elviga. Elvi oli küll
aravõitu neiu, kuid simmanitel
tantsimas käia ja ise pidusid
organiseerida talle meeldis. Särt-sakas noorik jäi Taunole silma.

aga mis teha,” meenutab Elvi,
“Kallaste käsk oli seaduseks.”
Kogu elu on möödunud
suure töö tähe all
Peale majandis töötamise tuli
kodus veel talitada enda lehmad,
lambad, sead, kanad.
Loomapidamisest saadud raha
eest ehitas pere endale Kehalasse
maja. 1977.aasta jõulude paiku
sai juba majja kolida. Mööblit
poes saada polnud, Tauno tõi
Kiviõlist tutvusi kasutades tol
ajal defitsiidse Võru magamistoa
komplekti. Seni magasid lapsed
öösel kuivatis soojade tekkide
peal.
Majaehitamiseks tuli kirjutada
avaldus külanõukogusse, kust
saadi luba ja näidati kätte tulevase maja asukoht. Hiljem selgus,
et maja ehitamiseks lubatud
maatükk oli kunagi kuulunud
Tõnnele ja sellest tuli hiljem tükk
tüli ja sekeldamist. Mahajäetud
ja räämas kohta tuli enne palju
koristada ja korda teha, kui
sellest lõpuks asja sai. Elati seegi
aeg üle.

Loomapidamisest jagus küll
maja ehitamiseks, aga selle remondiks ja uuendamiseks enam
jaksu ei ole. Seitse aastat tagasi
pandi majja lõpuks veesüsteem,
mis päästis igapäevasest vee
tuppa tassimisest. Vett tuli võtta
madalast salvkaevust, mis suviti
ära kuivas. Kaev oli madal aga
seetõttu, et selle täitmiseks oli
sovhoosiajal kaevu kive loobitud.
Istutasime maja ümber 40
marjapõõsast. Veinivabrik oli
siinsamas, sinna sai marju viidud.
Nüüd pole nende põõsastega
enam midagi peale hakata, aga
välja juurida ka ei raatsi. Tänavu
jäigi osa marju põõsa külge.
„Olen teinud 30 liitrit punase
sõstra, 30 liitrit tikri- ja 20 liitrit
arooniamahla – kes neid ära
jõuab juua, möödunudaastased
moosid-mahladki alles,“ loetleb
Elvi tänavusi talvevarusid. Noored neist ei lugu pea, ehkki kõik
on puhas keemiavaba kraam.
Pere on pidanud ka mesilasi,
aga põldude mürgitamine mõjus
mesilastele surmavalt.
Elu on Elvit-Taunot karastanud.
Ingerisoomlasena on Tauno pidanud jagama oma rahvuse keerulist saatust, kus tuli võimude eest
alatasa ühest kohast teise kolida
või ajasid võimud neid kodust
üldse minema. Tema pere on saadetud Eestist Soome ja sealt jälle
tagasi. „Ega me, represseeritud,
polnud oodatud, oma kodukohta
meil tagasi ei lubatud minna,“ tõdeb Tauno. Elu on niiviisi läinud
ja teda kõvasti karastanud. Tuleb
end mitte heidutada lasta.
Töö sisuks loomad ja autod
Elvi on terve elu tegelnud loomadega, töötanud zootehnikuna.
Suur osa tööajast kulus temalgi
loomade vedamise peale, aga ta
oleks tahtnud rohkem tegelda
loomade selektsiooni ja aretustööga. Loomadega puutus tihti
kokku ka Vinni NST autojuht
Tauno, kelle põhitööks oli loomadele jahuvedamine ja hiljem
loomade vedu mööda lautadesse
või lihakombinaati. Enne vedu
tuli Kallastelt kontorist saatekirjale allkiri võtta. Kallaste uhkesse
kabinetti võis sisendeda vaid puhaste kummikutega. Taunol olid
sussid kummikute sisse pandud,
et allkiri kiiresti võetud saaks.
Elvi läbi elu aktiivne tegija
Juba Kulina koolist saati on
Elivile meeldinud isetegevus.
Pillimäng, tants ja pidude organiseerimine on talle maast madalast meeldinud. Elvi oli üks neist
Kehala klubi kangeist tantsijaist,
kes Aino Kalme juhendamisel
humoorikaid karaktertantse
esitasid.
Kakskümmend aastat käis Elvi
sansalgas, algul Küti, hiljem Viru-Jaagupi rühmas. Arstid käisid
sansalganaisi õpetamas, sellest
tarkusest on igapäevaelus palju
abi olnud. „Praegugi on nii, et kui
näen abivajajat, torman pikemalt
mõtlemata teada aitama.“
Palju rõõmu lastelastest
Praegu pensionipõlves tunnevad
vanavanemad Elvi ja Tauno
suurt rõõmu neljast lapselapsest. 20-aastane Mariette elab
Soomes, õpib juuksuriks. Kõige
vanem lapselaps, 28-aastane
Aiko on tisler. Alari on olnud
kõva jalgpallur, nüüd pärast
Mereakadeemia lõpetamist on ta
tüürimees kaubalaeval, millega
on läbi sõitnud Euroopa ja Aafrika rannikud. Noorim lapselaps
Kaisa õpib praegu Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
Kooselu saladuse retsept
„Pead arvestama teineteist.
Vaidlema peab, et tõde selguks,
kuid on vaja õigel ajal järele
anda,“ sõnastab Elvi pool sajandit
kestnud kooselu retsepti. „Mis
seal muud! Kui oleme siiamaani
läbi saanud, saame ka edasi!“
nõustub kaasaga Tauno.
Hilje Pakkanen

Ilmar Tomusk õpetas lastele
homse eilses asju ette nägema

Vinni-Pajusti Gümnaasumi õpilased Ilmar Tomuskilt autogramme küsimas. Hilje Pakkaneni foto

Lastekirjanik Ilmar Tomusk
alustas septembri algul Vinni
päevakeskuses toimunud kohtumist Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
viiendate klasside õpilastega tõdemusest, et tal on raske mõista
inimesi, kes raamatuid ei loe.
„Mul on palju tööd, aga kui üks
päev möödub ilma raamatut lugemata, siis on midagi puudu.“
Tema arvates polegi tähtis, kas
on see on eriala-, ilukirjandus või
luule. „Lugemine ise on tähtis.
Inimese aju on nagu sulepea –
kui sa sinna sisse midagi ei pane,
siis on ta tühi. Loeb päris lugemine.“ Lugeda on vaja selleks, et
teiste inimestega rääkida ja hästi
kirjutada. Nii peab ajuämbris
peab olema teadmisi, millest
kirjutada.
„See oli üks põhjus, miks ma
Maunost („Mauno saladuslik kadumine“.Toim.) raamatu
kirjutasin.“ Algul soovis Ilmar
Tomusk kirjutada raamatu internetti kaduvatest lastest kahasse
teise lastekirjaniku Mika Keräisega, kuid et Mikal polnud aega,
kirjutas ta raamatu lõpuks ise
ühel nädalalõpul valmis. Raamat
räägib Maunost, kes pole pärast
kooli lõpetamist ühtegi raamatut
lugenud ja arvab, et ta ei peagi
enam raamatuid lugema.
Muu töö kõrval annab Ilmar Tomusk ka 12. klassile kirjanduse ja
eesti keele tunde. „Õpilased on
klassis, aga tegelikult neid pole
kohal, sest nad on internetis.
Käin metsas jooksmas. Mulle tuleb jooksjaid vastu mobiiiltelefon
käes, nad on Facebookis. Linnud
laulavad, lilled õitsevad - miks
peab metsas olema internetis?“
Väiksena tahtis Ilmar Tomusk
saada Pipi Pikksukaks. „Kui selgus, et Pipi on tüdruk, siis tahtsin

saada eesti keele õpetajaks. Koolilõpukirjandi sain aga kolme ja
otsustasin õppida kehalise kasvatuse õpetajaks. Hiljem õppisin
ikkagi eesti keele ja kirjanduse
õpetajaks. Kirjanikul, kes igapäevaelus on Keeleinspektsiooni
peadirektor ja kirjanduse õpetaja,
on meeles ka oma õpetaja ütlus,
et Ilmar, sinust ei saa kunagi
mitte midagi.…
Kirjaniku sõnul tuli tal ühel
päeval juhuslikult mõte kirjutada
üks lastearaamat. Ta ei teadnud
siis, kellest, millest või kuidas
peaks kirjutama. „Oma lastele
olen raamatuid ette lugenud
ja ise neile lugusid jutustanud.
Neid minu udujutte meeldis
neile vägagi kuulata.“
Ühel lõunapausil tuli mõte
kirjutada üks lugu. Tulevane
kirjanik oli parajasti lõunatamas
Adavere tuulikus. Võttis sülearvuti välja hakkas kirjutama
lugu oma kõge nooremast pojast
– vigurivändast Vollist. Noorem
poeg oli paras tegelane, eriti üksi
jäädes - kui aga võimalus avanes,
hakkas ta masinaid lahti võtma,
et teda saada, mis on videomaki
sees või äkki leiab ta tolmuimeja
mootorist elektrone... Kui lugu
valmis sai, andis ta selle ka Vollile lugeda.
Järgmine kord Tallinnast Tartusse sõites pidas kirjanik taas
Aadavere tuuliku juures kinni
ja sel lõunapausil sündis teine
Volli lugu, sest vahepeal oli
Volliga jälle üht-teist juhtunud.
Näitas sedagi lugu Vollille, Volli omakorda klassikaaslastele.
Neile meeldis. Edasi saatis Ilmar
Tomusk oma lood ühele lasteajakirjale avaldamiseks, kuid
selle toimetus leidis lood olevat
lastele sobimatud. Edasi leidis

autor teisegi lasteajakirja, Leelo
Tungla toimetatud ajakirja „Hea
laps“. Tuntud lastekirjanik Leelo
Tunglale Volli lood meeldisid
ja ta soovis neile lisa. Tomusk
lubaski kirjutada. Nii sündisid
lood Vollist ja lugudest raamatud Vollist.
Kirjanikust isa leidis ühel
päeval, et kui Volli kord vanaisa
on, siis tal on temast kirjutatud
raamat, aga vanemal pojal Johannesel mitte ning kirjutas ka oma
vanemast pojast ühe raamatu.
Ilmar Tomusk peab oma kõige
lemmikumaks raamatut „Suvepuhkus Parakatkus“, mis räägib
tema pere suvitamiskohast paksu metsa sees, mutukate-putukate, karude keskel.
Pärast kolme trükki jõudnud
raamatut tundus kirjanikule, et
ta oskab kirjutada küll.
Edasi tulid „Inglid 6.b-st“,
„Lõpuaktus“, kriminalistikasari
3.b-st. Lapsed küsisid, mis kriminalistidega järgmistes klassides
juhtub, kuni sinna välja, mis neist
täiskasvanutena edasi saab. Suureks saades tuli neist kiminaalne
pangapresident!
Hiljuti ilmus kirjanikult teaduslikust fantastikast rääkiv
„Algaja ajaränduri seiklused“.
Peategelased on kaks 8. klassi
tüdrukut, kes peavad end kaheks
lillekeseks maailmas. Teised
klassikaaslased ja õpetajad on
nõmedad, eriti füüsikaõpetaja
hüüdnimega „Heeringas“.
Ühel päeval saavad tüdrukud
võime ajas tagasi rännata. Ajas
liikumine tähendab seda, et
kustutad mõne varem juhtunud
asja ära, näiteks Titanicu huku.
Kui kapten poleks sel päeval oma
laevaga merele läinud, siis poleks
laevaõnnetust juhtunud.
Õpilased mõtlevad, kui saaks
ajas tagasi minna ja oma keemiakontrolltöö kahe ära kustutada.
„Aga sa saad ka mõelda, et reisid
ajas homse eilsesse ja õpid täna
ära, siis tänase homses seda kahte ei tulegi!“
Lapsi huvitas, kust kirjaniku
päeva ikkagi nii pöörased mõtted
tulevad. „Mul on selline tunne,et
kuskil on selline pank ja sealt
need mõtted lihtsalt tulevad.
Mõtted on tulnud trollis sõites,
joostes kaheksanda kilomeetri
posti juures. Ühe raamatu sisu
nägin unes. Panin kirja ja raamat
oligi sündinud.“
Hilje Pakkanen

Muusikapäeva kontsert Pajusti klubis
pühendatakse valla pedagoogidele
Laupäeval, 1.oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mis täidab kogu
Eestimaa kaunite helidega.
Muusikapäeval on kavas üle
150 lühikontserdi, kus professionaalsed interpreedid esinevad bussipeatustes, haiglates,
spordisaalides, lautades, aga
ka traditsioonilisemalt kultuurikeskustes, kirikutes ning
kontserdimajades üle kogu
maa. Ükski maakond pole
jäänud kõrvale. Eriliseks teeb
päeva veel tõik, et kõik muusikud esinevad hea tahte alusel,
tasu saamata ja eranditult kõik
kontserdid on kuulajale tasuta.
Rahvusvahelise muusikapäevaga on ühinenud ka Vinni
vallavalitsus, kes pühendab
kauni muusikaga kontserdi
oma praegustele ja endistele
pedagoogidele ning tähistab
ühtlasi lähenevat õpetajate päeva. Kell 15 annab Pajusti Klubis

kontserdi auväärne Tallinna
Klaveriduo koosseisus Nata-Ly
Sakkos ja Toivo Peäske. Möödunud aastal täitus duol 40. musitseerimisaasta. Selline aukartust
äratav kogemustepagas on puhas professionaalsuse garantii.
Olgugi et klaveriduol on kogemusi pikki aastaid, ei maksa
karta muistsehõngulist esitust.
Nata-Ly Sakkos on oma särtsakuses armastatud pianist ja
pedagoog, keda meistrikursuste andmine ja kontserttegevus
on lennutanud mainekatesse
saalidesse üle Euroopa. Sakkos
on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammeransambli
dotsent ning Tallinna Muusikakeskkooli kammeransambli
osakonna juhataja.
Ka hinnatud pianist Toivo
Peäske jagab end interpreedija pedagoogitöö vahel. Nii on
Rakvere Muusikakooli direktor ning on esinenud näiteks

Venemaal, Saksamaal, Rootsis
ja Soomes. Teda seob koostöö
paljude armastatud muusikutega, näiteks Heli Veskuse, Pille
Lille, Mati Turi, Triin Ruubeli ja
mitmete teistega. Möödunud
vabariigi aastapäeval esines
Toivo Peäske Roelas.
Kontserdil pakuvad lisaks
ülamainituile muusikalist külakosti Urmas Põldma (tenor),
Margit Saulep (sopran) ja Ülla
Millistfer (klaver) Estonia Teatrist.
Head pedagoogid, olete
oodatud 1.oktoobril Pajuisti
klubisse, tähistama ühiselt nii
rahvusvahelist muusika- ja
õpetajate päeva. Liikumise
hõlbustamiseks on käigus vallabuss. Oma sõidusoovist palume
teada anda Margit Diitsu tel
325 8655 või e-posti aadressil
margit.diits@vinnivald.ee.
Nele Volbrück,
Hilje Pakkanen
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SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

Klubides ja rahvamajades
PAJUSTI KLUBIS:
1.oktoobril 15 rahvusvaheline muuusika- ja õpetajate päev,
esinevad Tallinna Klaveriduo Nata-Ly Sakkos-Toivo Peäske,
Urmas Põldma, Margit Saulep, Ülle Millistfer. Tänatakse õpetajaid. Kutsetega.
11.oktoobril kell 14 avatud vestlustuba vanemaealistele vaba
aja veetmiseks.
18.oktoobril kell 13 klubi eakate seltsingu Mõttelõng pidu.

2.novembril kella 10.00-st
VINNI VALLAMAJAS
Silmade kontroll maksab 15 eurot.
Prillitellijale on kontroll 8 eurot.
Lastele silmade kontroll 10 eurot.
Prillitellijale lapsele 5 eurot.
INFO ja ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

VIRU-JAAGUPIS:

11.oktoobril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark hooaja
avapidu. Sünnipäevade tähistamine. Hoidiste konkurss. Mängib
kapell Reilender. Info Anu Soon, tel 53733603

ROELA RAHVAMAJAS:

26.oktoobril kell 13.00 Remmelga klubi kohvilõuna.

Sport ja vaba aeg

VINNIS:

9.oktoobril kell 11 Vinni valla laste Vinni-Pajusti rattasõit 2016.
Distantsid distantsid 1,3-4 km kulgevad Vinni-Pajusti gümnaasiumi ja Vinni perekodu territooriumil. Kell 11 registreerimine
ja numbrite väljastamine, kell 12 stardid.
2.oktoobril kell 11-14 Vinni Hostelis aianduskoolitus taimedest, kes armastavad suvel õues olla. Koolitaja koolitaja Maia
Simkin räägib, kuidas neid ohutult välisõhuga harjutada ja
suve lõpus tuppa tagasi tuua, samuti tuleb juttu agrotehnikast
ja aiastiilidest.
Koolituseele oodatud kõik huvilised, ka varem mittekäinud. Hind
liikmetele 1, mitteliikmetele 4 eurot.
Registr. 30. sept. ainult e-posti teel rattakirimty@gmail.com.

Virudent OÜ Vinni hambaravikabinetis
(Sõpruse 5) vastuvõtt oktoobris:
Dr. Kristi Põldma:
Esmaspäev, 3., 17., 24., 31. oktoober kell 9.00-16.00
Teisipäev, 11. oktoober kell 9.00-16.00
Kolmapäev, 19.oktoober kell 9.00-16.00
Neljapäev, 6., 27.oktoober kell 9.00-16.00
Reede, 21.oktoober kell 9.00-16.00.
Dr. Oleksandra Fedyna:
Neljapäev, 13., 30.oktoober kell 9.00-16.00
Suuhügienist Brigitta Kulberg:
Reede, 14. oktoober kell 9.00-16.00

NÄ� DALAVAHETUSTEL OLEME AVATUD RAKVERES
INFO JA REGISTREERIMINE TEL. 324 4449

Taasavati Roela laululava

Vinni päevakeskuses
Teisipäeviti kell 10.00 eakate võimlemine Vaike Altvälja
juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 11.00 käsitöö (lõikame, kleebime, õmbleme jmt).
Neljapäeviti kell 11.00–15.00 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisel tel 53915231).
Reedeti (30.sept., 14. ja 28. okt) kell 10.30–12.00 eakate mälutreening
Anu Joonuksi juhendamisel.
Reedeti (17., 21. okt.) kell 10.30–11.30 eakate võimlemine Maie
Tamme juhendamisel.

30.septembril kell 12 eakate päeva tähistamine.
5.oktoobril väljasõit eakate festivalile Salme kultuurikeskusesse.
10. oktoobril kasutatud riiete müük (Jane).
Olete oodatud päevakeskusesse T-R 10-15. Info 3257 360
või 5099565, või paevakeskus@vinnivald.ee

93 Marta Olt
93 Atilje Roosiväli
93 Rosalie Saar
92 Alize-Elvine Pugovkina
92 Viktor Lutus
90 Marta Lutus
90 Helju Aas
90 Herbert Urbanik
89 Erna Lume
89 Vilma Adama
88 Helmi Reks
87 Matti Merede
87 Anete Laaspere
87 Heiner-Markvart Moor

86 Heli Oksanen
85 Paavo Laigo
85 Milvi Pehk
84 Vilma-Laine Värv
84 Elda Pihlak
82 Eha Kabanov
81 Laine Rannamägi
81 Laine Kurves
81 Ilme Dõnne
81 Leonora Perand
80 Anna Tolbuzova
75 Helvi-Rosalie Pender
70 Anne Soodla
70 Milvi Rahkema

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

Sündis inimene!

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kuulutused
Pühapäeval, 18.septembril "avasid" Roela rahvamaja taidlejad pärast remonti oma kodukandi sümboli - Roela laululava meeleoluka kontserdi ja piknikuga. Sümboolse lindi
lõikasid läbi vallavanem Toomas Väinaste ja Roela rahvamaja juhataja Tarmo Alavere. Nüüd on 30-aastasest Roela
laululavast saanud kõige paremas korras olev vabaõhulava
Lääne-Virumaal. Fotod: Hilje Pakkanen

Koolides ja lasteaedades
22.-30. sept. Vinni-Pajusti gümnaasiumil külas Plöni gümnaasiumi
õpilasgrupp Saksamaalt.
26. sept. sügisnäitus Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
26.-29. sept. Vinni lasteaia jalgrattamatkade nädal.
27. septe. kell 9.30 Lasteteatri Rõõmulill etendus „Pipi läheb kooli“
Roela kooli aulas. Pilet 2.50 eurot.
27. sept. kell 9.15-14.00 Tudu kooli keskkonnahariduse õppepäev
Käsmus. Aardejaht.
26.-30. sept. eesti toidu nädal Roela lasteaias-koolis.
29. sept. kell 9.15 mihklipäeva tähistamine Pajusti lasteaias.
29. sept. kell 11.15 Anne Velli lastešhow „Kübarapidu“ Vinni lasteaia
saalis. Pilet 2.50 eurot.
1. okt. kell 15.00 rahvusvahelise muusika- ja õpetajate päeva tähistamine Pajusti klubis. Külakosti pakuvad Tallinna Kalveriduo
Nata-Ly Sakkos-Toivo Peäske ja Estonia Teatri operetisolistid.
3.-10. okt. Vinni lasteaia sünnipäevanädal. Toimub pildistamine.
5. okt. kell 15.30 Vinni lasteaia sünnipäeva mängupidu lasteaia
saalis.
6. okt. kell 8.15 Lepatriinu lasteteatri etendus “Heategu“ 1.-4.
klassile Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Pilet 2.20 eurot.
6. okt. kell 9.30 Lepatriinu lasteteatri etendus“ Heategu“ Vinni
lasteaia saalis.
7. okt. kell 12.00 sünnipäeva pidulik lõunasöök Vinni lasteaia saalis.
4. okt. kell 10.30-12.00 Tudu lasteaia sügismatk.
5. okt. õpetajate päeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
5. okt. 8. ja 9.klassi ettevõtluspäev Roela koolis.
5. okt. Pajusti lasteaia „Mesimummude“ rühma sügismatk.
5. okt. kell 8.30-12.10 õpetajate päeva tähistamine Tudu koolimajas.
7. okt. õpetajate päeva tähistamine Roela koolis.
10. okt. leivanädal Pajusti lasteaia „Mesimummude“ ja „Mõmmikute“ rühmas.
10.-14. okt. leivanädal Kulina lasteaias.
11.-20. okt. klasside pildistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
11. okt. pildistamine Roela koolis.
12. okt. Vinni lasteaia „Jänkupere“, „Mõmmi“ ja „Oravapere“
rühma väljasõit Altjale Sagadi looduskooli. Tund „Meie lasteaia
looduspäev“.
13. okt. kell 9.00 Onu Ervini lasteteatri etendus „Marta ja karu“
Pajusti lasteaia saalis.
13. okt. kell 15.00 Onu Ervini lasteteatri etendus "Marta ja karu"
Kulina lasteaias.
14. okt. kell 10.40 liikluspsüholoog Gunnar Meinhardi riskikäitumiskoolitus „Selge pilt…” Vinni-Pajusti gümnaasiumi 12.klassile.
20. okt. kell 10.00-11.05 minu lemmikraamat. Ettelugemine Tudu
koolimajas.
21. okt. - treener ja toitumisnõustaja Erik Orgu koolitus „Tervislik
toit“ Roela kooli lastevanematele ja õpetajatele.
21. okt. - projektipäev Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Veerandilõpuaktused.

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

Kristine Kalev - 10. augustil
Ralf Reimann - 11. augustil
Emily Bürkland - 6. septembril

Iganädalased tegevused:

Üritused:

Palju õnne,
oktoobrikuu
sünnipäevalapsed!

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal
lokaalne veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel. 32 58
668, 513 3380, Ade Murumägi
tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Õ� ie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete vastu oma ateljees
Pajustis Vinni vallamaja I korrusel. Info tel 5343 2225.

Alates septembrist pakun Vinni Spordikompleksis
KOSMEETIKUTEENUSEID. Maris (mob) 58603114.

KÜTI
SAEVESKI

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

saeveski.toomonu.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Lea Basarov		
Ella Jõemägi		
Aino Nõlvak		
Leonhard Vakker		

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

14.02.1925 – 04.09.2016
24.01.1927 – 05.09.2016
12.12.1931 – 09.09.2016
27.08.1933 - 21.09.2016

Sügav kaastunne omastele

Omniva Vinni postipunkt avatud E-R 9-13 ja 16-18, L,P suletud. Info
tel 6616616, 51974707. Postipunkt asub apteegi kõrval Sõpruse 1a.
Terviseakadeemia õpilane pakub
oktoobris neljapäeviti kell 11-14
Vinni päevakeskuses refleksoloogi
teenust ja Tai refleksoloogilist jalamassazi.
Info ja registreerimine
telefonil 5258333 Kaire.

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 9. oktoobriks.

