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Vinni valla kodulehel: http://www.vinnivald.ee/lehed

Vinni aleviku elanikud
saavad toasooja
kohalikest kütustest
Vinni valla suurima Vinni aleviku elanikud saavad oma toasooja kohalikest, taastuvatest kütustest, mis säästavad loodust ja võimaldavad saada soodsa hinnaga
soojusenergiat.
Lisaks juba töötavale Vinni biogaasitehasele, mis kasutab soojusenergia tootmiseks biojäätmeid, hakkas käesoleva aasta algul Vinni tööle keskkonnasõbralik biokütusel toimiv katlamaja.
Uus katlamaja on võimeline katma ligikaudu poole Vinni elanike soojuse vajadusest.
Kohaliku ettevõtte Rapsak
Grupp OÜ poolt rajatud katlamajas on võimalik toota aastas kuni
4000 MWh soojust. Kogu toodetud energia müüakse soojusettevõttele Askoterm, kes müüb soojust Vinni-Pajusti piirkonna elanikele ja ettevõtetele. Tänu katlamaja rajamisele hakkas tarbijatele kehtima ka uus ja madalam
soojuse hind - 64,36 eurot Mwh
eest.
Katlamaja igapäevane opereerimine usaldati Eesti ühe suurima
soojuse tootja Adven Eesti kätte.
Rapsak Grupi juhi Alar Kulbi sõnul tagab professionaalne opereerimismeeskond varustuskindluse. “Adven Eesti on end tõestanud ka näiteks Rakvere Koostootmisjaama opereerimisel.
Kaasasime Advenit kogemuse
tõttu juba ka ehitusfaasis, et välistada sel moel erinevad probleemid, mis hiljem ilmneda võivad,”
rääkis Kulp.
Adven Eesti juhatuse liikme

Sõnumid

Mati Tatari sõnul said kohalikud
elanikud tänu koosöös sündinud
projektile soodsama soojuse hinna. “Üha sagedamini on energiaettevõte ise see, kes katlamaja
ehitust rahastab. Vinni katlamaja puhul oli aga kohalikul ettevõttel huvi investeering oma õlule
võtta. Koostöös tehtud pingutuse tulemusel saavad piirkonna
elanikud juba lõppenud aastal
osa ka soodsamast soojuse hinnast, mis võib sõltuvalt biomassi
hinnast tulevikus veelgi langeda,” sõnas Tatar.
Uus katlamaja kasutab kohalikku toorainet hakkepuitu, mis on
ühtlasi rakendus raiejäätmetele.
Vinni biogaasitehas kasutab biojäätmeid: loomasõnnikut, põllumajandusjäätmeid ja põllumajandusettevõtetes tekkivad biojäätmeid jmt. „Tulemuseks on
mõistlik hind ja parem varustuskindlus, kuna kasutatakse keskkonnasõbralikke kohalikke energiaallikaid, mida erinevalt maagaasist ja naftast ei osteta välismaalt sisse ostma,“ ütles vallavanem Toomas Väinaste.
Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte. Adven
pakub tööstuslikke soojuse-, külmaja jahutuslahendusi, varustades
energiaga nii tööstus-, kaubandus-,
avalik- ja teenindussektorit, kohalikke omavalitsusi kui ka elanikkonda.
Lisaks tegeleb Adven ka maagaasi
jaotamise ja müügiga.
Mati Tatar
Adven Eesti juhatuse liige

Õendus-hoolduskeskus Loojang
hakkab Vinnis koduhooldust
pakkuma

MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojangu maja, kus hakatakse vallarahvale pakkuma koduhooldusteenust.
1. veebruarist hakkab MTÜ
Õendus-hoolduskeskus Loojang osutama Vinnis endises
Vinni arstipunkti majas koduhooldusteenust.
Koduhooldusteenus hõlmab
kodu korrashoidu, pesu pesemist
ja triikimist, eaka inimese eest
hoolitsemist, kaupluses sisseostude tegemist, abistamist toidu
valmistamisel ja sömisel.
Koduhooldusteenus on teenus,
mida osutatakse eakatele ja abivajava inimestele kodustes tingimustes, et aidata neil harjumispärases keskkonnas toime tulla.
MTÜ Õendus-hoolduskeskus
osutab teenust Vinni vallas ja tunnipõhiselt.
“MTÜ Õendus-hoolduskeskus

tegevusala põhineb soovil aidata eakaid inimesi, kes soovivad
elada neile omases, harjumispärases keskkonnas, kus eakas või
abivajav inimene tunneb end
mugavalt ja kaitstult - enda kodus. Aitame eakatel toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem
vabadust lähedastele,” ütles
MTÜ Õendus-hoolduskeskus
Loojang juhatuse liige Riina Sinisoo.
Selleks, et hoolduskeskus saaks
osutada just teile vajalikku abi,
tuleks saata e-kiri riinasinisoo
@hot.ee või helistada E-R kl 1316ni telefonil 52 26338.
Teenus ja hind kujunevada vastavalt teie vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.

Aasta algus tõi Vinni Perekodule
Euroopa sotsiaalteenuste
kvaliteedimärgi

Vinni vallas elab 4757
elanikku
Vinni vallas elab rahvastikuregistri 1.jaanuari seisuga 4757
elanikku. Valla elanikkond vähenes aasta jooksul 63 inimese
võrra.
Aastal 2015 sündis 47 last ja
suri 64 inimest. Võrreldes
ülemöödnud aastag sündide arv
pisut kasvas ning surmade arv
vähenes.
Valda saabus 154 ja lahkus 199
inimest. 91 inimest liikus valla
siseselt. Kõige rohkem lahkujaid
oli Tallinna (46), Rakvere linna
(38) ja välisriikidesse (35).
Vallas elab 2427 naist (keskmine vanus 45,7) ja 2330 meest

(keskmine vanus 40,4).
Keskmine vallaelanik on 43,1aastane, mullu veidi noorem,
42,9-aastane.
Valla eakaim naine on 98-aastane ja eakaim mees on 94-aastane.
11 last said kahest nimest koosneva eesnime. Kahel korral pandi eesnimeks Kevin. Sündis üks
paar kaksikud (segapaar).
11 asulas vallaelanike arv kasvas, 9 jäi samaks ning ülejäänud
külades ja alevikes vähenes. Kõige enam (-27) vähenes elanike arv
Pajusti alevikus.
Kaja Inno,
rahvastikuregistripidaja

Lumetõrje teostajad vallas
Piirkond

Teenusepakkuja

1. Piira keskus,
Piira-Karkuse
2. Vinni alevik,
Mõdriku kergtee
3. Pajusti alevik, Inju
4. Vetiku-Mõdriku

Piira Talu OÜ
ER Toode OÜ
OÜ Olt & KO
OÜ Vinimex

5. Piira-PajustiKakumäe kergtee
Olt & KO
6. Kadila-Koeravere
Olt & KO
7. Viru-Jaagupi alevik, OÜ Voore Farm
Aruküla
8. Allika-Võhu
OÜ Voore Farm
9. Ristiküla, Rünga,
FIE Kalno Vaarmets
Roela alevik
10. Puka-Obja
FIE Kalno Vaarmets
11. Tudu alevik,
FIE Jaan Salin
Anguse-Palasi
12. Allika-Soonuka
Fixum Service OÜ

Vastutav isik
Telefon
Eha Kokareva
5253341
Raivo Eliste
5057596
Ilmar Olt, 5021752
Toomas Riiberg
5054188
Ilmar Olt 5021752
Ilmar Olt 5021752
Margus Lepp
5203971
Margus Lepp
Kalno Vaarmets
5201163
Kalno Vaarmets
Jaan Salin
5256087
Maario Maalman
5172410

Aasta algus tõi Vinni Perekodule Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi
EQUASS-i
(European Quality in Social
Services).
Vinni Perekodu hinnati Euroopa
sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise
süsteemi
EQUASS
Assurance’i põhimõtetele vastavaks ning perekodu sai vastava
sertifikaadi. Vinni Perekodu on
ainus sotsiaalhoolekandeasutus
Lääne-Virumaal, kes omab
Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärki.
Esmakordselt tunnustati Vinni
Perekodu tööd Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiga
2013.aastal. Sertifikaadi uuendamiseks viisid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse EQUASSi
Eesti esinduse audiitorid perekodus läbi auditi.
Vinni Perekodu juhataja Urve
Saare sõnul tuleb kvaliteedimärgi saamiseks pidevat arendustööd teha ja auditis leiti, et perekodu on eelmises raportis esitatud soovitused täitnud ning oma
teenust veelgi edasi arendanud.
„Meie töös tõsteti eriti esile, et

oleme aidanud perekodu lastel ja
noortel luua oma esinduse, mis
aitab neid rohkem kaasata kõiki
perekodu lapsi ja noori puudutavates küsimustes ja otsustes.
Lapsed kinnitasid auditi läbiviijatele, et nad saavad alati kasvatajatelt abi küsida,” ütles Urve
Saar.
Veel toodi auditis välja Vinni
Perekodus rakendatav kvaliteedikäsiraamat, milles on kirjeldatud teenuse osutamise peamised
protsessid ja personalipoliitika.
Sellest raamatust on saanud perekodu personali jaoks praktiline abimees igapäevatöös.
„Vinni Perekodus on avatud
õhkkond ning hea koostöö laste,
kasvataja ning juhataja vahel, on
kirjas meie kohta auditis,“ lisas
Urve Saar.
Saare sõnul korraldab perekodu regulaarselt infopäevi, kus ta
annab ülevaateid eelmise aasta sisehindamisest, küsib tagasidet
tehtule ning planeerib uusi tegevusi.
Vinni vallas asuv Vinni Perekodu pakub asenduskoduteenust
40 lapsele 33 spetsialisti abil.
Hilje Pakkanen

Kaitseväe 1. jalaväebrigaad teavitab kompaniisuuruse üksuse väljaõppe läbiviimisest Väike-Maarja ja
Vinni valla territooriumil, Rohu raketibaasi piirkonnas 21.-23.veebruaril 2016.a.
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Vallavanema veerg
Aasta algul hakkas Vinni alevikus tööle uus, kohalikul toormel
töötav Alar Kulbile kuuluv Rapsak Grupp OÜ katlamaja, mis
võimaldab hoida toasooja hinna elanikele madalal. Vinnis pakutav toasoe toodetakse kohalikest energiaallikatest: puidugraanulitest, biogaasist, hakkepuidust. Hakkepuit on kohalikku päritolu, mis kaudselt tähendab ka töökohti piirkonnas. Korrastamisel on Vinni-Pajusti tammiku Pajusti poolne osa, kus
tekkinud raiejäätmed köetakse
samuti ära vastavatud katlamajas.
Kohe aasta algul võisime rõõmu tunda Vinni Perekodu üle,
kes eelmisel aastal taotles
Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgile pikendust ja uue
aasta post perekodule selle ka
tõi. Seni on Vinni Perekodu
ainus sotsiaalhoolekandeasutus
Lääne-Virumaal, kes sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi on saanud.
Vahetult enne jõule käis Vinni
mail saadet tegemas Tallinna TV
saate “Kodupaik” võttegrupp.
See on esmakordselt valla ajaloos, kus saade on tervenisti
meie vallast. Saate pikkus 25
minutit seadis oma piirid ja nii
sai valik tehtud suuremate ja lähemate keskuste vahel. Siinkohal kõigile palju tänu, kes jõulueelsel kiirel ajal leidsid aega
saate lindistamise jaoks.
Veebruaris hakkab MTÜ
Õendus-hoolduskeskus Loojang pakkuma vallaelanikele koduhooldusteenust. Riina Sinisoole kuuluv koduhoolduskeskus pakub eakatele, puudega ja
erivajadustega inimestele võimaluse elada inimväärset ja turvalist elu oma kodus. Et keskuse näol on tegemist vallarahva
jaoks olulise sotsiaalteenusega,
siis pani loodava koduhoolduskeskusele toetava õla alla ka
Vinni vald. Muuhulgas on leidnud üks vana ja hea auraga
maja, kus olnud kunagi lasteaed
ja arstipunkt, taas kasutamist.
20. veebruaril tähistame Roela

rahvamajas koos Eesti Vabariigi aastapäevaga ka Vinni valla
25. aastapäeva. Juba sügisel, kui
meie vallal täitus 25 aastat ja
juba ühe korra valla aastapäeva
tähistasime, sai lubatud, et üks
pidu tuleb veel, veebruaris. Meie
vald on suur ja rahvast palju,
seega läheb vaja suurimaid ruume, mida meil selleks on kasutada – Roela rahvamaja. Aastapäeva pidu algab kell 16, käigus
on valla buss, paneme välja ka
kuulutused ürituse kohta. Aastapäeval esinevad valla taidlejad, külakosti toovad Estonia
teatri operetilauljad. Sünnipäevale kohaselt pakutakse sünnipäevatorti. Täname tublisid vallakodanikke. Naudime esinejaid. Tunneme rõõmu üksteisest
ja oma vallast.
Seekordsel vastuvõtul tunnustame teise tublide seas ka valla
edukaid sportlasi ja treenerid.
Sportlastel seisab ees valla au
kaitsmine Eestimaa valdade talimängudel Põlvas. Ühine kokkusaamine enne talimänge liidab sportlasi ühtse võistkonnana veelgi valla eest pingutama.
Tunneme heameelt Epp Mäe
üle, kelle Eesti rahvas valis 2015.
aasta sportlaseks ja Lääne-Virumaa rahvas aasta tegijaks. Jaanuaris tunnustas maakonna
spordiliit Targas Majas LääneVirumaa parimaid. Parim naissportlane teadagi, oli Epp Mäe,
kes valmistub praegu Ameerikas oma tähtsaks hooajaks.
Maaspordiliit Jõud tunnustas
kohaliku spordielu edendaja
tiitli
vääriliseks
meie
sumotreeneri Riho Rannikmaa.
Andrus Lein oma jooksjatega
trotsib külma ilma, andes Vinni-Rakvere talvejooksusarjaga
meie kergliiklusteedele võistluslikku sisu talvelgi.
Ja kõige lõpuks on kohal ka
kauaoodatud talv imeilusate talveilmadega ja lumega. Suusasõbrad võivad rõõmustada.
Lund on palju ja suusarajad sisse lükatud.
Toomas Väinaste
vallavanem

Vinni vallavalitsus tunnustab
teenetemärgiga teenekaid
inimesi
Vinni vallavalitsus ootab juriidilistelt ja füsiliselt isikutelt
10. veebruariks taotlusi teenekate inimeste tunnustamiseks
Vinni valla aumärgiga neile
austuse avaldamiseks.
Teenetemärk antakse inimesele, kelle aastatepikkune tö ja tegevus on positiivselt mõjutanud
Vinni valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis
on toonud au ja tunnustust vallale.

Põhjendatud taotlusi teenetemärgi andmiseks võivad esitada
nii füsilised kui ka juriidilised
isikud. Taotlus peab sisaldama
kandidaadi andmeid ning põhjendust, miks kandidaat võiks
saada teenetemärgi kavaleriks.
Teenetemärgi andmise otsustab vallavalitsus. Teenetemärk
antakse üle 20.veebruaril Roela
rahvamajas toimuval pidul üritusel.

Vinni Vallavolikogu
17. detsembri istungi materjale
Volikogu kehtestas 2016.a maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär,
mis on sel aastal 1,9 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäär jäi 2015.aastaga samale tasmele.
Volikogu määras Vinni vallas
Piira külas asuva katastriüksuse
jagamise tulemusena tekkivatele

uutele katastriüksustele sihtotstarbed.
Volikogu otsustas võõrandada
kinnistute vahetamise korras
OÜ-le Küti Mõis Vinni vallale
kuuluvad Allika külas Mäeallika
katastriüksusel paiknevas kasutuskõlbmatuks muutunud elamus asuvad korteriomandid.
Vinni valla 2016. aasta eelarve
läbis esimese lugemise.
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Koolieelikud tutvusid
oma tulevase kooliga

Lasteaialapsed koolipoiste valmistatud seebikarbi-sõidukeid uurimas.
20. jaanuari hommikul läksid Vinni valla kolme lasteaia koolieelikud
hommikul Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, tutvuma oma tulevase
kooli ja koolikaaslastega. Vinni,
Pajusti ja Kulina vanemate rühmade lapsi võtsid vastu gümnaasiumi esimeste klasside õpilased, kes
olid ühiseks koostööpäevaks ette
valmistanud koos õpetajatega nukuteatri, muinasjututoa, robootikamängu, spordivõistlusi, laulu- ja
ringmänge, hulgaliselt meisterdamist jpm huvitavat. Üheksanda

klassi õpilased olid tehnoloogiaklassi koolieelikutele valmistanud
puidust mänguautokered, millele
lapsed rattad ja rooli külge monteerisid. Päeva lõpetas ühine lõuna
kooli sööklas.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õppejuhi Viivi Treieri sõnul on koostööpäev hea võimalus tutvustada
sügisel kooli tulevatele lastele tulevast koolimaja, õpetajaid ja koolikaaslasi.
Kooli ja lasteadede ühist koostööpäeva korraldati tänavu teist aastat.

Valla lasteaiad said
VIROLi toel helkurvestid

VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi annab helkurvestid üle Vinni
lasteia direktorile Siivi Ebberile. Hilje Pakkaneni foto
12. jaanuaril andis VIROL
tegevdirektor Sven Hõbemägi
Vinni lasteaias üle Vinni, Pajusti
ja Kulina lasteaiale 126
helkurvesti, et lapsed oleksid
teedel liigeldes rohkem nähtavad.
Helkurvestid hankis Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit ME3 rallitiimi ja
Eesti Autospordiliidu kaasabil.
Lapsed olid uutest helkurvestidest
väga huvitatud, helkurvestide ja
helkurite kandmise vajalikkusest
teadlikud.

Helkurvestide saamiseks
omavalitsuste liidult pidid
lasteaiad ise soovi avaldama.
Selgus, et Vinni valla lasteaiad
olidki siin kõige agaramad - meie
valla noos osutus suurimaks.
Sven Hõbemägi sõnul on
VIROLi eesmärk, et kõikidel
maakonna lasteaedadel oleks
olemas vajalik kogus veste ning
et meie kõige pisemad liiklejad
oleksid teedel ja tänavatel
liikudes hästi nähtavad.

Ameerika sõdurid tõid perekodu
lastele jõulukinke

Vinni Perekodus käisid perekodu perele jõulude ajal kingitusi toomas Ämari lennuväljaga seotud NATO USA sõdurid, kes kinkisid
igale lapsele individuaalse, südamega valitud kingituse. Foto: Urve
Saar.

Istuda kuldpulmapäeval oma armastatud
abikaasa kõrval on elu imelisim õnn!
Detsembris toimus Rakvere
Kolmainu kirikus Lääne-Virumaa väärikate abielupaaride
austamine, kel seljataga 50 või
enam aastat abielu. Vinni vallast
osales pidulikul ja südamlikul
paaride austamisel hiljuti Lasila
mõisas oma kuldpulmapäeva tähistanud Vilma ja Uno Neelokse.
Vilma ja Uno abiellusid laupäeval, 13. novembril 1965. aastal Rakveres perekonnaseisuaktide büroos, mis sel ajal asus täitevkomitee ehk praeguses maavalitsuse majas. „Öeldakse küll,
et 13 on ebaõnne märk, aga meile on see päev olnud õnnelik,“
on Vilma veendunud.
Vilma oli abielludes 24-, Uno
32-aastane. Enne abiellumist
olid nad tuttavad viis aastat.
Pulmapäevast on meenutada
mõndagi. Uno oli oma tubli tööga võitnud Roela sovhoosi direktori Taimo Uuetalu lugupidamise, nii et direktor isiklikult sõidutas pruutpaari oma uhke Volgaga Rakvere perbüroosse. Istmetele oli laotatud valged linad.
Kas hoiti nendega pruudi lumivalget kleiti või lisas see päevale veelgi pidulikkust juurde, kes
seda enam täpselt teab, aga nii
see oli.
Abielu registreerimine oleks
peaaegu ära jäänud, sest pruut
oli passi maha unustanud. Kogenud registreerija halastas aga
pruutpaari ja tema külaliste peale, andes neile siiski abielutunnistuse. Selle pidid nad büroost
lahkudes siiski tagastama, et
järgmisel päeval korralikult täidetuna tagasi saada.
Nii Vilma kui Uno on siinmail
sündinud ja kasvanud. Vilma
elas Rasiveres ja tema koolitee
viis juba lapsena Lepiku külast
Neelokse talu õuest läbi - hetkekski aimamata, kui saatuslikuks see kujuneb hilisemas elus.
Vilma ja Uno käisid mõlemad
Tammiku koolis, Vilma esimeses, Uno samal ajal kuuendas
klassis. Uno oli juba siis pikk
poiss ja paistis teiste seast välja.
Nende esimesed kokkusaamised olid Tammiku rahvamajas,

kus külanoored tantsimas käisid. Vanasti tantsiti pärast iga
pidu ja kinoseanssi. Külades oli
tollal ka palju lapsi. Enamasti
abiellutigi kas oma või naaberküla noorega. Noormees Uno ei
olnud eriline tantsuline, ilmselt
käis ta peol kauni Lauri Vilma
pärast. “Kindel kojusaatja oli ta
küll!” meenutab Vilma.
Vilma lõpetas Rakveres keskkooli ja tuli Roela kauplusse
müüjaõpilaseks. Uno oli juba siis
majandis autojuht. „Kui ta poodi tuli, siis käis ikka minu käest
kalleid komme ostmas!“ Hiljem
kinkis need Vilmale. Uno kinkis
Vilmale kalleid komme ka siis
teele kaasa, kui Vilma Tallinnast
koolist koju käima tuli. Kaht
noort ei lahutanud ei pikad vahemaad, linna virvatuled ega lahusoldud aeg. Kooli lõpetamisel
nõudis Vilma suunamiskomisjonilt, et teda kodukanti tööle suunataks. Ta saigi oma tahtmise.
Pärast abiellumist elas paar
aastaid Neeloksel. Sündisid lapsed Jaan ja Liina. Neeloksel oli
küll tore, aga kusagil südames
oli igatsus oma kodu järele. Ka
lastel oli Neelokselt 7 km kaugusel Roelas koolis käia kehva
bussiühenduse pärast. Paar hakkas mõtlema oma maja ehitamise peale Roelasse. Maja ehitamine käis pikkamööda, nii, kuidas
jõudu ja aega oli ning materjali
õnnestus saada. Maja vundamendi jaoks käis Uno pärast
tööd paasi autoga toomas Kundast. Kui majandis tööpäev läbi
sai, siis läks ta Tudu metsapunkti
metsa vedama, et maja ehitamiseks raha teenida. Tol ajal käis
metsapunktis töö kolmes vahetuses. Sovhoos aitas palju, sealt
sai palju ehitusmaterjali osta.
Uno varustas ja juhatas tööd tegemisi maja juurest, sest tal endal ei olnud aega ehitada.
Algul elati poolioleva maja
ühes toas ja köögis. 1976.a jõuludeks kolis paar lõpuks Roelasse Roosi tänavale ja elab seal tänaseni.
Tööpäevadel sõitis Uno veoautoga koormaid vedades ringi

Käbi ei kuku kännust kaugele
Kaudselt Vinni juurtega (vanemad Ilmo ja Annika Jaanimägi
elavad Vinnis) pärit ja praegu
Tallinnas 32. Keskkoolis muusikaõpetuse õpetajana töötav
Leelo Jaanimägi pälvis Tallinna
2015.aasta õpetaja tiitli. Õnnitleme!
Leelo Jaanimägi on lisaks
muusikaõpetaja ametile oman-

danud ka rahvusvahelise joogatreeneri sertifikaadi.
Isa Ilmo Jaanimäge teavad
väga paljud õpilased kui väga
head inglise keele õpetajat Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Roela
koolipere mäletab teda kui kooli eest alati hea seisnud direktorit, kus ta enne pensionile siirdumist töötas.

Kuhu kaob vesi?
Vähesest vihmast ja lumevaestest talvedest tingitud veetaseme alanemine on jätnud paljud
Eesti kaevud kuivaks.
Kuigi ka 2015.a sügist peeti väga
kuivaks, siis läinud aasta oktoober tõi uue rekordi. Sajuhulga
vähesuse poolest pretendeeris
oktoobrikuu läbi aegade esikohale, kus Eesti keskmine sajuhulk
oli 11 millimeetrit, mis on vaid
kõigest 15% oodatud sademetehulgast. Võrdluseks on toodud
paljuaastane keskmine, milleks
on 74 millimeetrit.
Sajuhulga mõõtmist on teostatud 1961. aastast alates. Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Tiia Pedusaar on tõdenud, et vähesest sademetehulgast tulenevalt on veetase meil
praegu erakordselt madal. Kolme
kuu – juuli, augusti ja septembri
– jooksul jõudsid väga vähesed
Eesti siseveekogud kuu keskmise tasemeni. õed, isegi allikad
kuivavad, järved vähenevad ja
praamiühenduski oli madala

mere pärast häiritud. Aga see on
väike mure, võrreldes sellega, et
inimestel hakkab madalamates
kaevudes nappima.
Kolm viimast aastat on Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna andmetel olnud
põhjaveevarude täienemiseks sademete arvelt ebasoodsad. Lumevett kevadel polnud, suvi oli küll
pilvine, aga siiski erilise vihmata,
sügis on täiesti kuiv olnud. Seega
on põhjavee puhul tegemist juba
mitmeaastase toitumisvõlaga ja
kui lõpuks ka sadama hakkab, siis
kulub veevarude taastumiseks
pikem aeg. Sademete tulek lumena ei ole põhjavee toitumises
määrava tähtsusega, pigem on
oluline, et maapind sügavalt ei
külmuks ja sademete vesi saaks
maapõue imbuda.
Veetaseme kõikumine Eesti eri
piirkondades on olnud erinev.
Olenevalt põhjavee sügavusest ja
pinnase geoloogilisest ehitusest,
on veetase alanenud 0,1–1,2 meetri võrra. Suurim veetaseme lan-

Vilma ja Uno Neelokse Lääne-Virumaa väärikate abielupaaride ausja tihtipeale olid lapsed isaga
kaasas. Kes teab, äkki sealt ongi
Jaanil alguse saanud suur tehnikahuvi sõidukite vastu. Teinekord tuli lastel istuda ema juures kaupluses rahakapi otsas ja
vaadata, kuidas ema poes kaupa müüs.
Uno ütleb, et ta on oma elu
jooksul kaks last üles kasvatanud, maja ehitanud ja kaks autot
ostnud. Kõik ilma laenude ja liisinguteta, tööga teenitud.
„Ma arvan, et me sobisime,
meil on ühised huvid. Meile
meeldib metsas käia, aastavahetusel süütasime metsakuusel
küünld, viisime metsloomadele
heinu ja porgandeid,” räägib
Vilma. Igale poole, kuhu mindi,
võtsid nad lapsed kaasa, ehkki
vanasti seda kommet ei olnud.
Tütrele meeldib praegugi metsas käia. Ühine loomapidamine,
ühine heinategemine, ühine majaehitamine, ühine töö on paari
kokku kasvatanud.
Mis on abieluõnne saladus?

Teineteise mõistmine ja hoolimine. Mõlemale peab hingamisruumi ka jääma. Usaldus peab
olema. “Pole meiegi kogu aeg
meepotis elanud, aga asjad tuleb kohe selgeks rääkida, enne
kui nad üle pea kasvavad,” teab
Vilma.
Poolsada aastat pärast pulmapäeva ütleb Uno kindlal häälel,
et nad ei ole veel teineteist ära
tüüdanud. “Ja selles elus ei tüüta ka!” Vilma on veendunud, et
on leidnud endale õige mehe.
Õige inimese leidmine on ikka
saatus ja õnn. “Poole sajandiga
saab teisest inimesest sinu teine
pool igaveseks. Kui teinekord
oma mõttega välja tulen, siis
Uno ütleb, et tead, ma mõtlesin
täpselt sama asja peale!”
„Istuda kuldpulmapäeval oma
armastatud abikaasa kõrval, see
ongi suurem, kõige maisem ja
imelisem õnn, mis sai alguse 50
aastat tagasi ja mõned aastad
pealegi,“ arvavad Vilma ja Uno.
Paari jutul käis
Hilje Pakkanen

MTÜ Vinni Tammed korraldas
tehnikalaagri
KÜSK Kohaliku omaalgatuse
programmi toetuse abil korraldas MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed talvisel koolivaheajal
huvitegevusliku tehnikalaagri.
Nelja päeva jooksul koguneti
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
keldrikorruse ruumidesse, et
harida end robootikas, kihutada võidu autode juhtrajal, teha
vigursõitu Väike-Maarja mudelihallis, ehitada paberlennukeid
ja rakette, navigeerida droonide
ja kopteritega.
Kohalike tehnikahuvilistega
liitus paariks päevaks grupp
huvilisi Hiiumaalt, sealsest mu-

gus ehk 4,3 meetrit esines ühes
Pandivere piirkonna keskkonnaseire põhjaveekogumi vaatluskaevus. Keskmiselt on siiski Pandivere kõrgustikul veetase meetri võrra madalam kui mullu. Ülemistes veekihtides kõigub veetase rohkem, kui sügavamates põhjaveekihtides. Seega hakkabki
madalamates kaevudes vett nappima. Sellist olukorda pole aastaid nähtud.
Käesoleval ajal on rohkem
probleeme just Lõuna-Eestis.
Olukord on tõsine ikka päris paljudes Võrumaa talukohtades.
Laste ja loomadega pole niiviisi
lihtne ja kõik see tekitab
lisakulusid. tuleb osta poest või
tuua tuttavatelt. Virumaal asi nii
hull pole ja ka Vinni vald saab elanikke omalt poolt ajutiselt aidata, vedades vett paakautoga, kuid
see on ikkagi vaid tarbevesi, mida
keetmata juua ei tohi. Kahjuks
vett külmal ajal tsisternautoga
transportida pole aga võimalik.
Üks lahendustest oleks sügavam
kaev puurida. Koheselt uusi kaevusid puurida ei ole aga paljudel
majanduslikult võimalik. Samas
tuleb ka tõdeda, et valla ja riigi

deliklubist. Tegevusi juhendasid
Mai Pitsner, Mart Pitsner, Andres Laanejõe ja Bruno Vaher, kes
välistemperatuuri tublile miinusele vastandina lõid tegevuskeskkonna soojalt särisema.
KÜSK Kohaliku omaalgatuse
programmi, Vinni Vallavalitsuse ja MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed ühine koostöö vormus
päris põnevaks ja kasulikuks
vaba aja veetmiseks koolivaheajal noori köitvatel tehnilistel
huvialadel.
Gustav Saar
MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed juhatuse liige

abi, Hajaasustuse programmi raames kaevude puurimiseks, on
2016. aastal piiratud.
Vahel on madalate salv- ehk
sahtkaevude probleemiks ka liiga vähene vee tarbimine (nt suvekodud). Kus pole pidevat vee
kasutust, võivad veesooned setetega ummistuda. Loomulikult ei
tohi unustada asjaolu, et ka kaevud nõuavad hooldust ja kaevupõhjad puhastamist. Vesi peab liikuma, siis veesooned töötavad ja
nii kergesti ei ummistu. Kui kaev
ära puhastada, pääsebki vesi
uuesti liikuma. Puhastada võiks
neid asjatundjate kinnitusel vähemalt iga viie aasta tagant.
Arvan, et neil, kellel vaid käesoleval ajal vett napib, ei tuleks uue
kaevu rajamisega kiirustada. Saab
see nö „põuaperiood“ läbi, küll
siis ka kaevuvee tase ajapikku
taastub. Eestit küll veepuudus
veel ei ähvarda, kuid peame siiski mõistma, et vesi on ressurss,
mida tuleb säästlikult kasutada.
Seniks aga olgem üksteise suhtes
mõistvad ja aidakem võimalusel
veehädas naabrit.
Peeter Kalvet
majandusnõunik
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Tõnisepäeval kõlas Roelas
mehine meestelaul

Roela meesansambel kodulaval esinemas. Hilje Pakkaneni foto.
Tõnisepäeval, 17.jaanuaril andis
kolmeseks saav Roela rahvamaja meesansambel koos Rakvere
meesansambliga Roela rahvamajas Sõbrad mehise kontserdi.
Roela meesansambli sünnipäeval
pakkus külakosti 14-meheline
Rakvere meesansambel Sõbrad
Anneli Riimi juhendamisel.
Meesansamblid tundusid teineteisele sobivat. Mitte ainult punaste kikilipsude pärast, mis
Roela ja Rakvere laulumehi ehtis
- ühe ansambli laul täiendas kenasti teist.
Roela meesansambli hing Toomas Väinaste rääkis, et tema soov
oli kunagi, kui ta pensionile jääb,
teha meesansambel. Oma mõttest rääkis ta bassi laulvale Peeter Põllule, kellele ta telefonis viisijupi laulust „Vändra metsast
Pärnumaal“ ette laulis. Ansamblis peavad ju hääled tasakaalus ja
kooskõlas olema. Peeter oli nõus
ja ansambli mõte läkski käima.
Mehi hakkas juhendama Reet
Alavere. Algusest peale on Roela
meesansamblis laulmas seitse
meest: Maido Roots, Toomas
Väinaste, Avo Loik, Hannes Põllu, Alari Reissaar, Tõnis Nurk ja
Peeter Põllu.
Umbes samal ajal helistas Anneli Riimile praegune Rakvere
meesansambli hing Mart Kuusk
ja ütles, et kaheksa meest tulid
meeskoorist ära, sest laulupeole
nad vanuse pärast enam ei ihanud, kuid laulda siiski soovisid.
Otsisid Anneli üles ja lubasid kas-

või kuus korra võiks koos käia,
et aga laulda saaks. Saidki Anneli nõusse, Rakvere kiriku noortemajas leiti tasuta ruumid, kus senini proovis käiakse. „Sellega ma
nõus ei olnud, et kord kuus laulame, sest sellega ei õpi midagi,
ja tase, mis olnud, kaob väga ruttu ära.“
Mehed panid pundile nimeks
ansambel Sõbrad ja õige ruttu
lasksid teha endale punased kikilipsud. Esimesed laulud olidki
neljahäälsed ansamblilaulud.
Kohe oli Roelas tulemas esimene
meestelaulupäev, mis sundis neid
tublimalt harjutama. Selleks ajaks
oli ansambel neli kuud harjutanud. Edasi oli tulemas Rakvere
meeskoori 65.aastapäev, mille
korraldamise meesansambel
enda kanda võttis. Harjutas usinalt repertuaari ja lõpuks uhke
peogi korraldas. Sellest ajast on
Rakvere meesansambel laulnud
jõukohasemat meeskoori repertuaari. „Mehi on juurde tulnud
ka, kuid ühe esimese tenori võtaks veel hea meelega juurde. Saime ka hea klaverisaatja Tõnu
Klomanni enda kampa, sest paljud laulud on ikkagi klaveriga.”
Kõige vanem mees Sõprade ansamblis on 81-aastane, põhiosa
mehi on ikkagi 75 või natuke vanemad. Keskmine vanus tuleb 70
ligi.
Rakvere meesansamblis laulab
lõõtsamängija Kalle Pentel ja võimaldab tema pilli saatel laulda ka
rahvalikumat repertuaari. Suvel

esineti Põlvamaal Valgjärve Lõõtsapeol.
Roela meesansamblist tegi ülevaate päevajuht Kärt Põllu, kelle
ülevaate kohaselt on ansambel
liikmete koguvanuselt 427-aastane, 13,47 meetrit pikk, kaalub 745
kg ja kannab kingi jalanumbriga
305 ehk keskmine eesti mees: 61aastane 178 cm pikk ja 106,4 kg
raske mees jalanumbriga 43,6.
Suurtele numbritele vaatamata
laulumehed ei vanane – öeldakse, et sel ajal, kui mees laulab, ta
ei vanane! Enamjaolt kõik mehed
on laulmisega tegelnud aastakümneid.
Roela meesansambel laulab
Tarmo Alavere tehtud demode
järgi. Kiitust hästi seatud saatemuusika eest jagus tallegi.
Roela meesansambli juures
meeldis Anneli Riimile see, et nad
on laval loovad ja mängulised
oma vilkuvate lipsude ja õllekannudega ega seisa laval nagu postid. „Nende liigutused ja kehakeel mõjuvad hästi loomulikena
ja olen kindel, et iga kord on need
natuke erinevad, olenevalt hetke
meeleolust, publikust jne. See on
tore, sest harrastusansamblite
puhul ongi minu arvates kõige
tähtsam just emotsioon, mis saali tuleb.“
Emotsioon, mis meestelt saali
kandus, oligi vägev. Valdavalt
naistest koosnev publik elas
meeste laulmisele igati kaasa.
Kontsert lõpetati tugeva aplausiga püsti seistes.
Hilje Pakkanen

Noored kirjandushuvilised ei ole kuhugi kadunud
Vinni-Pajusti Gümnaaasiumi
õpilased on viimastel aastatel jälle näidanud, et noorte huvi kirjanduse ja teatritegemise vastu ei
ole kadunud. Kevadel lõpetasid
meie kooli Linda Freienthal ja
Madis Joosep Toomel, kes esinesid edukalt etluskonkurssidel ja
koolilaval.
Praeguses gümnaasiumis on
huvi etlemise ja teatritegemise
vastu järjest kasvamas. Lisette
Rosenberg, kes õpib 11. klassis,
võitis eelmisel aastal vabariiklikul etluskonkursil “Koidulauliku valgel“ teise koha ning Koidula muuseumi eripreemia, samuti eripreemia Juhan Liivi luuletuse parima esitamise eest aprillikuus Alatskivil.
Käesoleval õppeaastal suutis 10.
klassi õpilane Laura Lillepuu
Lisettele n-ö kannale astuda, sest
võitis Pärnus 12. detsembril L.
Koidula muuseumis toimunud
etluskonkursil esikoha. Laural on
nüüd mälestuseks koos Merle
Jäägeriga (luuletajanimega Merca) tehtud foto, sest käesoleval

aastal loeti Koidula kõrval just
tema loomingut. Koos Lauraga
käis Pärnus kaasas teda toetamas
Anett Triebstock, kelle koht samal konkursil maakonnas oli kolmas.
Noored plaanivad osaleda ka
Eesti õpilasetelejate riigikonkursil 2. veebruaril Rakvere Reaalgümnaasiumis ning Lisette valmistub osalema 1. märtsil Narva
Kolledþis peetaval proosalugemisel “Hansenist Tammsaareni“.
Teatavasti sai Tammsaare oma
gümnaasiumi lõputunnistuse
just Narvast, sellest ka lugemisvooru korraldamise mõte IdaVirumaal. Aprillis toimub aga
iga-aastane traditsiooniline Juhan
ja Jakob Liivi loomingu esitamine.
Igal esmaspäeval võib koolipäeva lõpus kümmet Vinni kooli
gümnaasiuminoort leida aulast,
kus püütakse oma rolli kaudu
otsida vastust elulistele küsimustele. Kevadel peaks siis kõik huvilised koolilaval nägema etendust “Räägime armastusest“.

Üldehitus Katused Fassaadid Siseviimistlus
Müüritööd Renoveerimine Lammutustööd
Korvtõstuki rent (Dino 180T)
Tel: 51 82 29 40 borkholmehitus@gmail.com

Lugu on kokku pandud erinevatest kirjanduslikest tekstidest: on
luulet ja proosat. Kuidas see kõik
kokku sobib, jäägu professionaalide kritiseerida, noorte jaoks on
põhiline, et seda tükki on tore
teha.
Esmakordselt on ka üks neiu võtnud endale ülesandeks esineda
väikese monolooga: oma kohustusliku 11. klassi uurimusliku või
praktilise töö raames näeme
Lisette Rosenbergi laval üksinda.
Kas ta lava ka ära täidab, nagu
teatrikeeles öeldakse, näitab aeg.
Kevadeni on igatahes aega. Siis
saab lugu valmis, Lisette saab
hinde ja loodetavasti koolikaaslaste heatahtliku suhtumise.
Hiljuti esinesid Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi laval ka sellised
noored, kes seda varem kunagi
teinud ei olnud. Ja nii mõnigi
neist ei osanud veel mõni aeg tagasi ettegi kujutada, et ta seda
teha võiks. Aga kes ei proovi, ei
saagi teada. Meil proovitakse. Ja
on neid, kellele hakkabki meeldima.
Marge Guljavin
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
emakeele õpetaja

Vinni Roboring teenis First Lego League’lt
Hindajate karika ja pääsu finaali
16. jaanuaril Tallinnas toimunud robootikavõistluse First
Lego League (FLL) piirkonnavoorul esinesid hästi VinniPajusti Gümnaasiumi (VPG) 3.4. klasside noored ja tõid koju
Hindajate karika ning võistlesid
end finaali.
Varahommikul sõitu alustanud
Vinni Roboring, kuhu kuulusid
Kristjan Pobbul, Roberta Jürna,
Kaspar Merivald, Marten Pitsner,
Caspar Kõrts ja Mario Maoma
koos fännklubiga jõudis Energia
Avastuskeskusesse ennelõunaks.
Avarongkäigus liitus võistkonnaga ka kooli maskott Vinni Puhh.
Õpilaste ideeks, mis tuli pähe
ühe ühise autosõidu ajal, oli teha
helkur, mille sees on riidest poekott. Mitte ükski mõistusega inimene ei lähe välja ilma helkurita, aga paljud unustavad poodi
minnes poekoti kaasa võtta ja seetõttu ostavad kilekotte aina juur-

de ning sellega ei säästa nad loodust. Seekordne võistlus oli suunatud prügile ja kandis nime Prügi Rännak - kuidas tekitada vähem prügi ja olla keskkonda
säästvad.
Õpilased valisid võistkonna
nimeks Vinni Beoeeslid.
Beoeeslid läksid zürii ette oma
projektiga kõige esimesena. Sealt
tulles arvasid nad, et neil läks
hästi. Edasi suunduti juba harjutusväljakule, kus sai proovida
ülesannete läbimist enda programmeeritud ja tehtud robotiga.
Aega selleks oli 20 minutit, et
mõelda välja kõige lihtsam viis
oma ülesanded täita. Peale harjutamist mindi uuesti zürii ette,
et näidata neile oma robotit, mille nad olid teinud. Zürii hindas
roboti ehitust, andureid ja koppasid, millega tuleb üleanded täita. Mänguaega oli ette nähtud 2,5
minutit, mille jooksul tuli täita

harjutusväljakul proovitud ülesandeid. Mängu hinnati punktides. Õpilased ei tundnud, et neil
seal hästi läks. Teises voorus läks
õpilastel lausa väga hästi, just sellest voorust said nad kõige rohkem punkte. Ka kolmandas voorus läks hästi. FLL piirkonna
võistlus lõpetati karikate ja medalite jagamisega.
Oktoobrist alanud ettevalmistus tasus igati ära. Vinni Roboring
sai eelmise aasta Ägedaima
Meeskonnaala karikale lisa ning
pääsesid märtsikuus toimuvasse
finaali.
FIRST LEGO League (FLL) on 916 aasta vanustele õpilastele suunatud programm, mille eesmärgiks on
teaduse ja tehnoloogia populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste
ja oskuste andmine. FLL-l osaleb
õpilasi rohkem kui 80 riigist.
Liis Tammekand
VPG Meediapesa

Valla arendusnõunik Gustav Saar
tutvustas õpilastele oma tööd
Meie koolis käis Vinni Valla arendusnõunik Gustav Saar ning me
küsitlesime teda, sellest saategi
allpool lähemalt lugeda.
Tere, te töötate Vinni Valla arendusnõunikuna juba 10 aastat.
Kuidas te just siia valda tööle
sattusite ja kust tuli üldse mõte
maakohta tööle minna, mitte
linna? Ma elan Pajustis. Töötan
1988. aastast siinmail. Esmalt
Ed.Vilde nim kolhoosis ökonomistina ning põllumajandusreformi perioodil Pajusti Varahoidja direktorina. 2005.a sügisel
kutsuti mind sellele ametikohale, eelmine töötaja oli ära läinud.
Kas teil on olnud mõtteid ka teisel kohal töötada, kasvõi näiteks
vallavanemana?
Kui inimese esmased vajadused
on kaetud (leib laual, katus peakohal, turvatunne olemas) ja tegutsemistahe olemas, on eneseteostuseks mitmeid võimalusi,
kaasaarvatud ka juhtimisroll.
Mina sain selles rollis olla Pajusti
Varahoidjat juhtides.
Kas olete terve elu soovinud sellel kohal töötada? Ega nii päris
öelda ei saa. Kui tööle asusin, siis
võis konstateerida, et käin elukaare teist poolt.
Te olete kirjutanud valla elu
parandamiseks palju projekte,
mis on rahalist tuge saanud:
Mõdriku allikatiikide ja Vetiku
järvede puhastamine, Vinni
staadioni ehitamine, kergliiklusteede rajamine, hulgaliselt
projekte ka meie koolile, viimane oli VPG õpilaste keskkonnalaager Ida-Virumaal.
Kust teil tulevad sellised mõtted erinevate projektide jaoks?
Esmane allikas on kas mõni piirkond või inimgrupp, kel/kust
pärineb idee või lahendamist vajav probleem ja teisalt olemasolevad või pakutavad rahalised võimalused. Et kas meie taotlus kvalifitseerub ja on piisavalt atraktiivne toetusraha saamiseks. Igal
rahastamisallikal on omad mängureeglid. Ideed ja mõtted tuleb
esmalt läbi arutada, et kas on
teostatule kasutajaid ja oleme
suutelised hooldama ning kasutuskorras hoidma. Konkreetselt
Vinni-Pajusti Gümnaasiumist
rääkides, on hea koostöö õpetaja Rein Leichteri ja õpetaja Mart
Pitsneriga, kel erinevad ideed just
tehnika- ja tehnoloogiaalase huvitegevuse valdkonnas. Koolivaheajal toimuski 4-päevane tehnikalaager Vinnis, kus tegutseti
robootikas, droonide ja viskelennukitega, juhiti automudeleid
ning ehitati rakette, et saluteerida sellealasele huvitegevusele.
Kui on õpetajaid või õpilasi, kel
omast käest mõni tema arvates

Gustav Saar Vinni tehniklaagriliste mudelrakette värvimas
realiseerimist vääriv algatus, võtku ühendust ja saab kaaluda, kas
on võimalik aidata ning neid
mõtteid ellu viia.
Milline teie projektidest on olnud teie lemmik? Esmalt muidugi Vinni staadion ja seda ümbritsev rekreatsiooniala koos VinniPajusti tammiku terviseradadega. Staadion ise sai valla rahadega ehitatud, kuid teenindushoone, tribüünid, liivakattega rannajalgpalli ja -võrkpalli ala ning
välitrenazöörid, need kõik on rajatud projektirahadega (PRIA
meede). Toetuse taotlejaks ja toetuse saajaks oli MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed, mille juhatuse
liige ma olen. Staadion ja üldse
liikumisharrastuslik tegevus on
tähelepanu keskpunktis ka seetõttu, et mõlemad pojad, Mihkel
ja Kaarel Saar, kes on VPG vilistlased, tegelevad spordiga päris
kõrgel tasemel. Nad mängivad
jalgpalli Eesti meistrivõistlustel
seni esiliigas, kuid uuel hooajal
kõrgliigas osaleva Rakvere Tarva
võistkonnas. Rohujuure tasand
on olnud Vinni-Pajusti platsid ja
hiljem staadioni jalgpallimuru. Ei
saa mainimata jätta, et Vinni
Tammed jalgpallivõistkond on
viimasel tosinal aastal enamasti
kandnud maakonnameistri tiitlit,
viimati võideti karikas 2015. aastal.
Meeldejääv (ja senini kestlik) oli
ka Roela Noortemaja rekonstrueerimise juhtimine (Innove
meede), kus oli meeldiv ja tulemuslik koostöö Roela Noortemaja juhataja Maire Eigi, ehitaja (OÜ
Restaure) ja omanikujärelevalve

teostajaga.
Samuti olete öelnud, et staadionil on veel palju pisiasju muuta. Praeguseks on staadion juba
pikalt olnud kasutuses. Mida te
nüüd sellest arvate? Traditsiooniliste spordialade harrastamise
kõrvale on kerkinud uued või siis
seni vähem kasutamist leidnud
alad. Pean silmas discgolfi ehk
kettagolfi, petanki, MOBO orienteerumist, parkouri või välilauatennist. Kergejõustikualadega tegelejaid on üpris väheseks jäänud. Isegi võrkpalliplatsi kasutamine oli sel aastal varjusurmas,
kuigi varasemalt kaks kahe vastu võrgumäng võrgutas mängijaid suvi läbi. Vahel tundub, et
tegevus virtuaalmaailmas paelub
rohkem, kui tegevus reaalmaailmas. Võib-olla uute alade ja tegevuste pakkumine toob rahva
aktiivsemalt välja.
Kas teil on mõni huvitav hetk
rääkida, mis on eriti eredalt
meelde jäänud? Üks oli selline,
kui me Mõdriku allikatiike puhastasime, siis ühel tiigikaldal
kasvas 4 ilusat paju ja jäi jutt, et
need jäävad sinna kasvama ning
neid maha ei võeta. Ühel päeval
tuli mulle kõne Keskkonnaametist, kuhu oli kaevatud, et puud
on maha võetud. Läksime kohale ja mis selgus- puude kallal oli
kobras käinud ning hammastele
tööd andnud. No mis sa talle
teed. Tuli lihtsalt tema järelt koristada.
Aitäh ja edu edaspidiseks!
Brita Tõnne
VPG Meediapesa
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Klubides, rahvamajades
PAJUSTI KLUBIS:
6. veebruaril klubi satiiri- ja huumoritrupp esineb Simuna rahvamajas naisseltsi peol estraadikavaga. Info Ülle Rajamart, tel 32
96102.
7. veebruaril kell 17 idamaise kalendri ahvi aasta alguse tähistamine lõbusate mängude ja multifilmidega. Korraldab Pajusti VAK
ja Pajusti klubi.
9.veebruaril Pajusti klubi eakate seltsing Mõttelõng tähistab Eesti
Vabariigi aastapäeva, vastlaid ja kuu sünnipäevi.
EELTEATED:
6. märtsil kl 13 toimub Pajusti klubis X huumoripäev Aadama Küljeluu. Esinevad huumorit viljelevad taidlusringid ja üksikesinejad.
Pubiku seast ootame anekdoodivestjaid. Jälgige erireklaami!
23. aprillil kl 16 kolhoosipidu Pajusti klubis: kõned, meenutused,
eeskava, loterii. Menüü mahe ja maalähedane. Tantsuks mängib ja
laulab Toomas Anni. Sissepääs 10 eurot. Piletid müügil Pajusti klubis. Kiirustage piletite ostmisega, kohtade arv piiratud. Ootame peole
kõiki huvilisi: kunagisi kolhoositöötajaid, ümbruskonna elanikke ja
ka pärast kolhoosiaega sündinuid. Info: Inge Arula, tel 5057645.
VALLAMAJAS:
21. veebr. kl 12 - lusikapidu Vinni vallas 2015.a sündinud beebidele - vallakodanikele Vinni vallamaja saalis Pajustis. Korraldab
Vinni Vallavalitsus, Info Margit Diits, tel 3258655
ROELA RAHVAMAJAS:
9.veebr. kl 12-13 vastlatrall Roela rahvamajas koos lasteaia ja kooliga. Info Tarmo Alavere, tel 5273878.
20. veebr. kl 16 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva ja Vinni valla 25.
aastapäeva tähistamine Roela rahvamajas. Käigus valla buss. Info
Tarmo Alavere, tel 5273878, Hilje Pakkanen, tel 5565 9396.
21.veebr. kl 15 Roela rahvamaja kvartett "Sära" kontsert Rakveres.
27.veebr. kl 17 raamatu "Minu kodu lugu” V osa esitlus Roela
rahvamajas.

Vinni vald osaleb Eestimaa
valdade talimängudel kuuel alal
Vinni valla spordiesindus osaleb ka tänavu Eestimaa valdade
talimängudel 27.-28.veebruaril
kokku kuuel alal: murdmaa- ja
mäesuusatamises, lumelauasõidus, korvpallis, males ja juhtide
võistlusel.
Võistlused toimuvad Mammaste Tervisespordikeskuses,
Kuutsemäe Puhkekeskuses ja
Põlvas.
Jaanuari keskel Vokas alanud
korvpalli alagrupimängudel sai
Vinni valla korvpallmeeskond
kolm võitu ja ühe kaotuse ning
pääses edasi. Vinni võitis Toila
valda: 46:24, Iisaku valda: 46:41 ja
Saku valda 44:41 ning pidi alla
vanduma Urvastele 23:46. Vinni
valla korvpallivõistkonnas võist-

lesid kapten Karel Kutser, Ragnar
Heek, Roman Konotsuk, Elvis
Efert, Kristjan Kokorev, Edgar
Lan, Veljo Mägi ja Kristo Mullamaa. Ehk valdavalt Vinni Tammede spordiklubi korvpallurid,
kel seisab nüüd ees finaalturniir,
et võidelda 16 parema seas võimalikult kõrge koht.
Eelmistel talimängudel Jõulumäel saavutas Vinni vald 56 osalenud valla seas kokkuvõttes 16.
koha.
Soovin kõigile sportlastele vastupidavust oma vormi lihvimisel
ning edukat võistlemist Põlvas.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo- ja sporditöö spetsialist, tel 5273874

Vinni noored sumotorid naasid
Ungarist nelja medaliga

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

Gregor Ehasalu - 30. novembril 2015
Anette Stella Einberg - 3. detsembril 2015
Andres Oskin - 11. detsembril 2015
Emma Soon - 21. detsembril 2015
Hans Markus Heinsaar - 30. detsembril 2015
Laur Haav - 12. jaanuaril 2016
Heiko Hudilainen - 12. jaanuaril 2016

Sport:
14. veebr. IV Vinni-Rakvere talvejooksusarja II etapp Vinni valla kergliiklusteedel, Rakvere terviseradadel ja tänavatel. Distantsid 10 km ja maraton. Maratoni start kell 10 Rakvere staadionilt ja
finish samuti Rakvere staadionil. 10 km jooksjad stardivad kell 12
Vinni Spordikompleksi juurest ja lõpetavad Rakvere staadionil.
Talvejooksusarja korraldab MTÜ Vinni Terviserajad, toetavad Vinni vald, Rakvere linn, Rakvere KJK ViKe, Eesti Kultuurkapital.
Jooksusarja 3.etapp toimub 6. märtsil. Vt ka http://
www.marathon100.com/. Info: Andrus Lein. Tel.5660 3585
27.-28.veebr. Vinni valla spordiesindus Põlvas Eestimaa talimängudel. Info Uno Muruvee, tel 5273874

Koolides, lasteaedades:
Kuni 29.jaan. - kabeturniir Tudu Koolis.
25.-29.jaan. stiilinädal Kulina lasteaias.
29.jaan. kl 10.30-12.00 karneval Kulina lasteaias.
26.-28.jaan. - Vinni-Pajusti gümnaasiumi 4.-12.kl. teadmiste
teatejooks.
28.jaan. kl 10 „Talvetrall“ Vinni lasteaia õuealal.
29.jaan.”Kaitse end ja aita teist” loeng raudteeohutusest Roela
kooli 4.-6.klassile.
8.veebr. kl 10.30 vastlapäeva tähistamine Vinni lasteaias.
8. veebr. kl 10.30 Pajusti lasteaed tammikus vastlapäeva tähistamas.
8.-12. veebr. sõbranädal Roela lasteaias-koolis.
9.veebr. Roela lasteaia-kooli vastlapäev koos Roela rahvamajaga.
9.veebr. vastlapäev Kulina lasteaias.
9.veebr. kl 11-15 Tudu kool tähistab vastlapäeva Mäetaguse
valla Tagavälja talus.
10.veebr. teatrietendus „Vembud haldjametsas“ Pajusti lasteaias,
osaleb ka Kulina lasteaed.
10.veebr. kl 11.15 teatrietendus „Vembud haldjametsas“ Vinni
lasteaias.
10. veebr. kl 9.15 teater "Nipitiri" etendus Pajusti lasteaias.
11. veebr. kl 17 Pajusti lasteaia "Lepatriinu" rühma sõbrapäeva
üritus.
15. veebr. kl 10 Pajusti ja Vinni lasteaia sõpruskohtumine Vinni
spordikompleksis.
15.veebr. kl 11.25-12.30 sõbrapidu Tudu koolimajas.
16.veebr. Kulina ja Roela lasteaedade ühine sõbrapäev, väljasõit
Rakverre batuudikeskusesse.
17.veebr. kl 9.30 sõbrapäeva karneval Vinni lasteaias saalis.
19. veebr. valla koolidevaheline suusavõistlus Roelas.
21.veebr. kl 12 lusikapidu 2015.a sündinud lastele Vinni
vallamajas.
23.veebr. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik
aktus Roela koolis.
23.veebr. kl 9.30 Eesti Vabariigi aastapäeva üritus „Reis mööda
Eestimaad“ Vinni lasteaias.
23.veebr. kl 11.25 Eesti Vabariigi 98.aastapäeva pidulik aktus
Tudu koolimajas.
25.veebr. - Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Kulina
lasteaias.
23.veebr. kl 9.30 vabariigi aastapäeva aktus Pajusti lasteaia saalis

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
82 Sirje Nõmm
98 Aliide Pukk
81 Helve Idavain
91 Lea Basarov
81 Elsa Aunapuu
87 Eva Kompost
81 Silvia Jalak
87 Vilhelmine Parts
80 Anna Põldma
86 Lehte Raja
86 Valentyna Lubiagova 80 Hille Errapart
80 Eevi Güppenen
86 Virve Sepp
80 Antonina Kukushkina
85 Meedi Talvis
75 Luule Ehamaa
85 Lembit Villemson
75 Elvi Puu
83 Helje Laud
75 Ants Matt
82 Maret Halanurm
70 Liivi Nulk

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

VIRU-JAAGUPIS:
9.veebr. kl 13 eakate seltsing Elutark pidu end. Viru-Jaagupi koolimajas. Kavas tervishoiuteemaline loeng, loodustoodete tutvustus.
Info Anu Soon, tel 53733603.

30. jaan. kl 9 Võhu jäärajasõit. Info ja registreerimine Andres
Põldme, tel 5069386, andresp6ldme@gmail.com

Õnnitleme
veebruarikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Budapesti eeslinnas Érd toimunud traditsiooniliselt uusaasta
sumoturniirilt ÉRD CUP 2016
tõid Vinni alevikus elavad noored sakuralased Karmen Kukk
ja Toomas Braun kahe peale
kokku koju neli medalit.
Eriti tubli oli Karmen Kukk, kes
teenis hõbedase autasu naiste
U21 vanuseklassi kehakaalus
kuni 55kg. Neidude vanuseklassides U16 ja U18 jäid tema saagiks pronksmedalid.

Toomas Braun sai pronksmedali meeste vanuseklassi U21 raskekaalus (üle 115kg)
Võistlustel osas 249 sportlast
seitsmest riigist: Azerbadzaanist, Egiptusest, Itaaliast,
Ungarist, Poolast, Ukrainast ja
Eestist.
Suur tänu Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupile, kes
võistlusreisi toetas!
Riho Rannikmaa

Vinni Päevakeskuses veebruaris
T kell 10.00 võimlemine Vaike Altväljaga
K kell 10.30 nööpidest kaelakee valmistamine
N kell 10.30 – 11.30 võimlemine (Eve)
N kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisega)
R (5.02; 19.02) kell 10.30 – 12.00 Anu Joonuksi mälutreening.
R (12.02, 26.02) kell 10.30 – 11.30 võimlemine Maie Tammega
Veebruaris külas valla sotsiaalnõunik Mirjam Selli. Kuupäev täpsustamisel
Päevakeskus avatud T-R 11-16. Kontakt: tel 32 57 300 või 509 9565,
e-post: paevakeskus@vinnivald.ee.

Müügilolevad valla korteriomandid
Korteri asukoht: 2-toaline kõigi
mugavustega korter üldpind 48,9
m² Roela alevikus Veskikaare tn
3-11.
Korteri asukoht: Leparea, Lepiku
küla, üldpind 69,2m², 3-toaline ridaelamu boks, ahiküte, majal lo-

kaalne veevarustus puurkaevust,
kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel.
516 5572, Anu Are tel. 32 58 668, 513
3380. Müüdava varaga tutvumiseks helistage Ade Murumägi tel.
5259 924.

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

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

Otsime koju hooldajat-koduabilist positiivsele kliendile
Sõmeru vallas, Rakverest 15
km. Vajalik transpordi kasutamise võimalus. Kirjuta: karplisa@ gmail.com või helista
5177422.

harjutamas
käinud
Ralf
Tribuntsov valiti aasta meessportlaseks. Aasta veteransportlaseks valiti Ago Veilberg, kes on
Tudu triatlonil igal aastal kohal
ja ikka auhinnalistel kohtadel.
EMSL Jõud 2015.a parima kohaliku spordielu edendaja tiitli
pälvis treener Riho Rannikmaa.
Spordirahvast rõõmustas tänuõhtul teiste esinejate seas
Pajusti klubi Faziyah’i tantsurühma hoogsad tantsud.
Palju õnne kõikidele võitjatele
ja aitäh ka teistele tublidele maakonna sportlastele, nende treeneritele ja taustajõududele!

Mälestuskivi Vinni sovhoosile ootab
lahkeid annetajaid
Mälestuskivi on plaanis paigaldada Vinni spordikompleksi
esisele haljasalale. Kivile paigaldatakse plaat tekstiga: „Vinni
Sovhoos 1940-1995, direktor
Heino Kallaste (1959-1990)“.
Plaani teostamiseks vajalik raha
kogutakse annetustest. Annetu-

si saab teha vastavalt võimalustele MTÜ Vinni Valla Noored arveldusarvele
EE542200 221040729670. Makse
selgitusse lisada: „Vinni mälestuskivi“. Annetada saab ka sularahas Vinni päevakeskuses (TR 14-19).

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

KÜTI SAEVESKI

Parimate sportlaste tunnustamiselt
tuli kulda-karda meilegi
13.jaanuaril tunnustas Lääne-Virumaa Spordiliit Rakvere Targas
Majas Lääne-Virumaa 2015.a parimaid sportlasi, kus tunnustust
jagus meiegi vallast pärit sportlastele.
Aasta naissportlase tiitli pälvis
Tudust pärit ja nüüd juba Eesti
aasta naissportlase tiitli pälvinud
Epp Mäe. Et Epp Mäe harjutab
praegu Ameerikas, siis eest käis
auhinda üle võtmas tema isa Riho
Mäe. Kui maakonna parimaid nö lähemalt vaadata, siis 2015. a
nooreks meessportlaseks valiti
Vinnist sporditeed alustanud Sander Moldau. Sageli Vinni ujulas

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

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

müüb saematerjali, voodri- ja
põrandalauda (ka kojuvedu),
osutab palgisaagimise teenust (al. 16 €/tm), nelikanthööveldust, metsamaterjali
transporti metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti juurest paremale.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Astra Vaher
Veera Virolainen
Malle Suder
Osvald Kerb
Helbe Väära
Ülo Kupp
Kalju Liis
Aili Kärtner

02.01.1925 – 11.12.2015
01.03.1933 – 13.12.2015
24.10.1938 – 17.12.2015
08.07.1939 – 20.12.2015
24.05.1943 – 23.12.2015
03.10.1956 – 26.12.2015
10.07.1951 – 27.12.2015
26.04.1940 – 01.01.2016

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni
Vallavalitsus
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! Teie
uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 6. veebruariks.

