Koduvalla
Vinni valla infoleht

Prügi äraveost
Veebruaris toimusid Vinni vallas
muudatused prügi äraveos. Jäätmeveo korraldamine läks üle
Lääne-Viru Jäätmekeskusele ning
tööde teostajaks sai OÜ Ekovir.
Üleminekuraskustele vaatamata
on jäätmevedu taas käima lükatud ning üldiselt Ida-Virumaal tegutsev OÜ Ekovir tunneb juba
paremini Vinni valla territooriumi.
Segaduste vältimiseks oleks
parem, kui konteineriomanikud kinnitaksid oma mahutite külge sildi kinnistu aadressiga. Väljaostetud konteineritele võib aadressi kirjutada ka püsivärviga.
Jaanuaris oli Vinni vallas vabaturu olukord, korraldatud jäät-

mevedu ei toimunud ning mõned täis konteinerid tuli tühjendada kiiremas korras ja graafikuväliselt. Seega võtab veograafikute paikaloksumine üksikutel
juhtudel aega. Kui on tegemist
taolise erijuhtumiga ning tühjenduspäev saabub graafikus ettenähtud ajast varem või ka hiljem,
võtab Jäätmekeskus konteineri
omanikuga jõudumööda kindlasti ühendust.
Lääne-Viru Jäätmekeskus tänab
kõiki mõistvalt olukorda suhtunud kliente, vabandab segadusttekitanud olukordade pärast ning
annab endast parima, et tagada
kvaliteetne korraldatud jäätmevedu.
Lääne-Viru Jäätmekeskus

2015. aasta suuremad investeeringud on vee- kanalisatsiooni projekti raames Vinni purgla
renoveerimine, mida toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA, Kulina lasteaia renoveerimine Ettevõtluse Arendamise SA toetusel ning õpilasvedude korraldamiseks uue bussi
soetamine. Investeeringute katteks võtab vald laenu 150 tuhat
eurot.
Eelarvega saab tutvuda valla
kodulehel:
http://
www.vinnivald.ee/eelarve.
Inna Arula
pearaamatupidaja
Vinni Vallavalitsus

Vinnis ja Pajustis langeb
aprillist toasooja hind
Vastavalt OÜ Askoterm taotlusele Konkurentsiametile on Vinni-Pajusti kaugkütte piirkonnas
kehtestatud alates 1.aprillist soojusenergia piirhind 64,36 eurot
Mwh, millele lisandub 20% käi-

bemaks.
Hinnalangus võrreldes senikehtivaga on 13 protsenti ja see
on Askoterm OÜ juhataja Rafik
Asadovi sõnul seotud uute kütuste kasutuselevõtuga.

Eesti ja USA õhuvägede
ühisõppus Eesti õhuruumis
19. märtsist kuni 17. aprillini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja
USA õhuvägede ühisõppus, mis
on Eesti ja USA lähedaste liitlassuhete demonstratsiooniks ning
mis annab olulise panuse meie
julgeoleku tugevdamisesse. USA
õhuväe poolt osaleb õppusel 510.
hävitajate eskadrill, mis baseerub
alaliselt Aviano lennubaasis Itaalias ja mille 14 hävitajat F-16 on
õppuse ajaks asunud ajutiselt
Ämari lennubaasi.
Osa harjutusi toimub mitme kilomeetri kõrgusel Eesti õhuruumis ja on seega maapealsele vaatlejale nähtamatud, osa toimub
aga madalatel kõrgustel Kaitseväe

Keskpolügooni kohal. Sellega seoses sooritavad hävitajad mõningates Eesti piirkondades tavalisest
rohkem lende, sh ka madallende.
Eriti võib lende märgata õhuruumis, mis ulatub Aegviidust Kiviõlini, ning Tamsalust mereni. Vältimaks korduvaid ülelende püüab
õhuvägi hajutada madallendude
lennumarsruute. Madallennud
toimuvad mitte madalamal kui 152
meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt
asustatud punktidest eemal. Madallennu harjutused on kooskõlas Eesti seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel Lennuameti
ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.

112 – kiirabi, pääste, politsei
läksid üle ühele numbrile
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad
kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval,
11.02. üle ühele hädaabinumbrile
112. Alates 11. veebruarist saab
ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd
ka politseid. Üks hädaabinumber
112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja
pidada üht numbrit 112 ning krii-
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Vallavolikogu kinnitas
vallaeelarve
Vinni vallavolikogu kinnitas
26. veebruaril toimunud istungil Vinni valla 2015. aasta eelarve mahuga 5,7 miljonit
eurot.
Suuremad laekumised on:
maksud 2,6 miljonit eurot, s.o
on 49% eelarve mahust ja toetused 1,8 miljonit eurot ehk 33%
eelarvest.
Kulutustest enim kulub haridusele - 2,6 miljonit eurot ehk
52% eelarvest, sotsiaalvaldkonnale 1,0 miljonit ehk 19% ,
majandusle 0,7 miljonit eurot
ehk 14% eelarvest ja vaba aja ja
kultuuritegevusele 0,3 tuhat
eurot ehk 6% eelarvest.

Sõnumid

tilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt
numbrilt kutsuda. Inimestele jääb
pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile
110 helistajad numbrile 112 ning
keegi ei jää abita. Number 110
kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus
on jõudnud miinimumini.
Jaana Padrik
Häirekeskuse
avalike suhete juht

Roela Kodukant esitles
kolmandat raamatut
“Minu kodu lugu”
4.märtsil jõudis huviliste lugejateni MTÜ Roela Kodukant
eestvedamisel „Minu kodu
lugu“ kolmas raamat, mida
esitleti sel puhul Roela Rahva
Majas toimunud toetajate tänuõhtul.
Et koduloolise raamatu esitlus langes kokku E.
Vilde 150. sünniaastapäevaga,
siis süütasid kokkutulnud
küünla kirjaniku mälestuseks
ning Valve Nõlvak tegi kokkuvõtte tema elust ja tegevusest.
Õhtu üllatuskülalisteks oli
Roela rahvamaja näitering kolme miniettekandega.
„Minu kodu lugu“ III
raamat kannab alapealkirja
„Kooli lood“ ja on pühendatud
Roela koolile. Kogumik sisaldab
kodu-uurimuslikke töid kooli
lähiminevikust. Märkimisväärselt on tehtud uurimistööd
ning sõlmitud kontakte seoses
koolile F. von Wrangelli nime
andmise ja ka nime väärika edasikandmisega. Roela kool kannab kuulsa meresõitja ja Artikauurija Ferdinand von Wrangelli
nime 1999.aastast.
Roela Koolist on sirgunud ka tublisid rahuvalvajaid, kellest on juttu Laura Siku
töös. Huvipakkuv on 1985. aastal valminud Liina Neelokse
uurimistöö töökasvatusest
Roela koolis 1960- 1970-ndatel,
mil kooli juhtis direktor Ervin
Kukk. Raamatusse mahub veel
Roela lasteaia lugu, uurimus erivajadustega lastest tavakoolis,
kokku kuus kodu-uurimuslikku tööd.
Raamatute sünni taga
on ühtepidi Roela koduloouurija Maret Tralla poole sajandi pikkune elutöö Roela Koolis, mille
tulemusena valmis 38 uurimus-

Suvine töö- ja puhkelaager Vinni valla lastele alates 13. eluaastast toimub
8.-22. juunil 2015.a.
Laagripäev kestab kella 813-ni. Tehakse heakorratöid
Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis ja
Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd,
mänge ja lõunasööki. Laagri lõpus toimub ekskursioon.

Vallavalitsus ootab avaldusi 26. maiks 2015. Avalduse blankett asub Vinni valla
kodulehel
www.
vinnivald.ee/hariduse-ja
noorsootööalased blanketid, töö-ja puhkelaagri avaldus.
Kontaktisik: Uno Muruvee, Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist
Tel. 5273874; 3258664
uno.muruvee@vinnivald.ee

PÕLVKONDADE KOKKUTULEK
6. juunil 2015.a tähistab Ferdinand von Wrangelli
nim. Roela Lasteaed-Põhikool Roela Lasteaia
40. ja koolihoone 35. sünnipäeva
VILISTLASTE KOKKUTULEKUGA.
tööd, millest kuus tööd on
koondatud äsja ilmnud raamatusse. 300 tiraaziga raamatu väljaandmist toetas kokku 72 inimest. Tänusõnad meie suurtoetajatele: kohaliku omaalgatuse
programmile ning Vinni Vallavallavalitsusele kui programmis
osalejale, Ülle Allikale (MTÜ Johanna), Tiit Kuusmikule (OÜ
Rakvere Põllumajandustehnika), MTÜ-le Roela Kodukant,
Indrek Klammerile (OÜ Voore
Farm), Mare Altosaarele, Eevi
Eerikule, Marek Haibale, Avo
Kiilile, Reet Maadlale, Maario
Maalmanile, Toomas Moorile,
Kaire Pihlakule, Marleen Taremaale, Leo Uigrule.
Roela Kodukandil on
plaanis välja anda neljas kodulooline raamat alapealkirjaga
„Reformide ajastud“. Raamatus
käsitletakse reforme, muudatusi, ümberkorraldusi, mis toimusid nii põllumajanduses, ettevõtluses kui omavalitsussüsteemis.
Kärt Põllu
MTÜ Roela Kodukant liige

Suur aitäh valda
esindanud sportlastele
Aitäh kõigile Vinni valla sportlastele, kes kaitsesid meie valla spordiau valdade talimängudel Pärnumaal!
Aitäh, Helerin Lokutsevski,
Malle Rohtla, Kevin Mõttus,
Ragnar Piirjõe, Margus Rõuk,
Argo Maasikmäe, Andrus
Lein, Eino Vaher, Vambo
Laud, Andra Toom, Kaur
Teiva, Silvia Kuusik ja volikogu esimees Rauno Võrno.
Korvpallis esindas Ahjas valda „Vinni Tammede“ võist-

Vinni valla laste töö- ja
puhkelaager ootab kirja panema

kond. Suur tänu Väino
Kondojale, Meeme Järvile ja
Mare Akelile, kes olid abiks
võistkondade komplekteerimisel.
Kui eelmisel aastal oli Vinni
vald talimängudel Jõhvis kokkuvõttes 25. kohal siis sellel
aastal saavutamise 19. koha!
Püüame ka edaspidi näidata
Vinni valla sportlikku sisu ja
seda juba 10.-12. juulil Saaremaal Eestimaa valdade suvemängudel.
Uno Muruvee

Oodatud on kõik Roelas kooliharidust saanud
õpilased ja endised õpetajad!
Osavõtumaks 10 eurot tasuda Vinni Vallavalitsuse arvelduskontole Swedbank: EE532200001120121871 või SEB pank
EE501010502016846005 märksõna “Roela kool”.
Lisainfo: www.roela.edu.ee või tel 3297150.
Eelregistreerimine: e-postiga roela.kool@vinnivald.ee või
telefonil 3297 150.

Pajusti klubi tänab
14. märtsil oli suur pidupäev
Pajusti klubis.Tähistasime
oma 55. aastapäeva. Kohale
olid saabunud nii kutsutud
külalised kui ka pileti lunastanud ümbruskonna inimesed. Maja oli rahvast tulvil ja
see üllatas meeldivalt. Oleks
iga ürituse puhul nii! Tänan
südamest kõiki! Tänu teile
jääb suur pidupäev kauaks
meelde.
Aitäh kaunite lillede, kinkide ja soovide eest! Tänan
sponsoreid, kelle toetus oli
väga suur: Vinni Vallavalitsust eesotsas vallavanem hr.
Toomas Väinastega, Eesti
Kultuurkapitali maakondlikku
ekspertgruppi ja hr. Vello
Tafenaud. Suur aitäh MTÜ
Pajusti VAK juhatusele, kelle

toel saime ruumid korda,
lauad, toolid paika ja kes peojärgsel päeval kõik taas korda sättisid.
Aitäh endistele klubi töötajatele, kes kutsele vastasid ja
peole ruttasid! Tänan häid
õnnitlejaid Roela Rahva Majast ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumist. Tänan abi eest
Kadila Seltsimaja ja Vinni
Vallavalitsuse töömehi. Peole andsid meeleolu ja pidulikkust kõik esinejad: külalistena hr. Jüri Homenja ja Kalev bänd ning oma klubi taidluskollektiivid - tantsijad, lauljad ja huumori satiiriring.
Pidu läks kenasti korda tänu
kõikidele kohalviibinutele.
Tänades Inge Arula,
Pajusti Klubi juhataja

Hakkas kehtima tuleohtlik aeg
Viimase nädala ajaga väga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis
on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määrati tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil
20. märts 2015.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse
lõkkekohti, nende asukohad

leiab interneti-lehelt www.
rmk.ee.
Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja Rait
Puki sõnul on viimase nädala
ajaga hüppeliselt kasvanud
maastikutulekahjude arv suures osas olnud seotud hooletusega. „Paljudel juhtudel ongi just
ulatuslikud maastikupõlengud alguse saanud hooletust lõkke tegemisest. Selle tulemusena on
kahjuks tulle jäänud juba ka hooned ja muu inimeste isiklik vara,
mille hulgas on ka üks hoovis

seisnud laev,“ avaldas Rait Pukk
muret.
Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib
uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas,
maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.
Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida,
et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei tohi
jätta kunagi järelevalveta, vaid
tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada

näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Tuletame meelde, et
igasugune kulupõletamine on
Eestis aastaringselt keelatud ja
karistatav.
Sel aastal on päästjad kustutanud juba 326 metsa- ja maastikutulekahju.
Täpsemat infot tule tegemise
ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.
Liina Reinsaar
Päästeameti kommunikatsiooni-osakonna ekspert
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Pajusti klubi 55 aastat
Aasta siis oli 1960, kui Tallinnas avati kaubamaja, toimus
esimene laulupidu praeguse
laulukaare all. Rakvere rajoonileht kajastas Kunda tsemenditehase, üleliidulise lööktööobjekti ehituskäiku. Vilde kolhoosirahvas ootas aga pikisilmi kaasaegse kontor-klubi valmimist kolhoosikeskuses Pajustis iidse tammiku serva.
Maja uhke avamispidu peeti
17. märtsil 1960. Rahvast on kohale tulnud sedavõrd palju, et
kolhoosiesimees Augut Lepasaar lubas lähitulevikus 300-kohaga saalile rõdugi peale ehitada. Rõdu küll ei tulnud, kuid kultuurilembene kolhoosirahvas
sai moodsa kooskäimiskoha.
Avamispeost osavõtnud Pajusti klubi meesansambli liige Uno
Inno mäletab, et rahvas tuli kohale hobustega. Hobused seoti
seniks tammede külge, kui rahvas pidu pidas. Aasta siis oli ju
1960 ja autosid vähe.
Avamispeol tervitas pidulisi
teiste kõrgete külaliste hulgas
Ministrite Nõukogu esimehe
asetäitja Arnold Green. Green
oli ka see mees, kes pakkus välja
mõtte ehitada klubi ette 5 aastat hiljem Vildele ausammas,
kui selgus, et Tallinnas sellega
õigeks ajaks valmis ei jõuta.
Pajustis jõuti. Vilde 100.aastapäeva tähistamine oli vägev
nagu ka klubi avamispidu. Tänavu möödus 50 aastat Vildele
monumendi avamisest.
Tagasi avamispeole. Peo kontsertosas esineseid Eesti Raadio
suure estraadiorkestri saatel tollased kuumad nimed eesti estraaditaevas: Kalmer Tennosaar,
Heli Lääts, Artur Rinne, duo
Leida Sibul-Hilda Koni. Kohalikku taidlust pakkusid klubi segakoor ja rahvatantsurühmad.
Kolhoosi kontor muutus
kohe turismiobjektiks, mida
Rakveret väisavatele kõrgetele
külalistele kui üht rajooni vaatamisväärsust näidati. Oli,
mida näidata: kolhoosiesimehe
avar, moodsa sisustusega tööruum, eraldi kabinetid spetsialistidele, raamatupidamisele.
Puhtus, kord, vaibad maas,
kardinad ees, keskküte. Seda
ajal, mil paljudes teistes kolhoosides pidi kontorirahvas
läbi ajama töötamisega peadjalad koos ühes, tolmuses, sageli maani täissuitsetatud ruumis.
Kolhoosikontor oli majas
kuni 1989. aastani, mil valmis
kuusnurkne maja aleviku servas, kus 1995. aasta sügisest
asub Vinni vallamaja.
Klubi avamise järel hoogustus ringide tegevus. Segakoori
juhatas Elmar Kanter, hiljem
Märt Kongi, rahvatantsijaid
Veersalu ja Viires, lasterühmi
juhendas Maie Kongi, ansambleid Malle Kivimäe, hiljem Märt
Kongi. Klubitöö entusiastideks 60-ndatel olid Aino Värava, Lea Kulmet, Valli Järvemäe,
Liidia Kondel, Ilmar Bork, Maie
ja Märt Kongi.
Pikki aastaid kandis klubijuhataja koormat Linda Hein.
Linda Hein meenutas, et tollal
öeldi täitvkomitee kultuuriosakonnast talle sageli, et pole vaja
rahvatantsu ja koorilaulu,
kauaks seda eesti keelt ja meeltki. „Juba selline mõtlemine ärgitas meid veel rohkem rahvatantsu tantsima, käsitööd tegema, laulma ja nii eestlust hoidma.“ Aeg oli selline, kus rahvatants ja koorilaul võis olla,
aga kommunistlik näitagitatsioon ja sotsialistlik võistlus
pidi igas kultuuriasutuses olema.
Hoolitama manitsustest, oli
klubi rahva hulgas populaar-

ne. Tegutses puhkpilliorkester,
klubis oli oma tantsuorkester,
nais- ja meesansambel, rahvatantsijad, tegutses pereklubi
Vilpeko, vanemealiste klubi
Härmaline. 1982.a asus kolhoosi kultuuriosakonna etteotsa Valdur Liiv. Koos majandirahvaga asutati spetsialistide

tati klubis maakondlike ürituste
korraldamist. Sellest ajast peetakse klubis huumoripäeva, mida
nüüd „Aadama küljeluu“ nime all
tuntakse, etlejate, vokaalansamblite päeva.
Eakate kooskäimised toimusid
Pajustis Regina Seppiku ja Vinnis August Kondoja eestvedamisel. Siis aga leiti, et võiks ühise eakate klubi teha. Nii sündis

Pajusti klubi juhataja Inge Arula võtab vastu õnnesoovid
volikogu esimehelt Rauno Võrnolt ja vallavanem Toomas
Väinastelt. Hilje Pakkaneni foto.

klubi Hortus. Käis Vinni-Vilde
vaheline Mälu-heksel.
Uued tuuled tõid põllumajandusreformi, mis häiris tõsiselt ka klubi tööd. Juhatajad
vahetusid, rahvas võõrdus klubis käimast.
Kolhoosikorra lagunemise
järel läksid kontoriruumid rendile erakätesse, II korrusel on
asunud kauplus ja baar, ka klubi kõrvalruumis on tegutsenud baar. 2004. aastast tegutseb II korrusel rahvuslikke kudumeid tootev ja eksportiv firma Lõnga Liisu OÜ.
1990-ndate II pool oli klubidele keeruline aeg. Rakveres suleti KITI-klubi, Vinni klubi liideti Pajusti omaga. Pajusti klubi asus juhtima KITI-klubi
juhtinud Reet Aru. Kogemata
sattus ta lehest kuulutust lugema, et Pajusti klubisse otsitakse
juhatajat. Läks ja proovis. Tuli ja
jäi. Klubihoone oli remontimata, katus laskis vett läbi, WCd
haisesid. Klubis peeti põhiliselt
baari. Tegutses ainult üks ring,
naisansambel. Ega tollal rahvas klubis käinudki. Uus aeg
tõi igale ettevõtmisele hinnad.
Ürituste eest tuli hakata piletiraha maksma ja see oli algul
võõras. Aegki oli siis vaesem
kui praegu.
Reet Aru meenutab, et
Pajustisse tulles ta siin mitte
kedagi ei tundunud. See-eest
tundis Rakvere ja maakonna
taidlejaid, kustus siis neid Tarvanpääd, Solaret ja teisi
koore, orkestreid. Hakkaja naisena pani isegi ühe väikese ansambli kokku, kellega käis rahvakogunemistel ennast ja klubi tegemisi tutvustamas. 1998.
aastal kutsus ellu naiskoori Vikerkaar, kellega käidi kahel
korral Tallinnas laulupeol.
Pani käima beebikooli ja pereklubi. Pereklubi tegutses 2012.a
lõpuni.
Koolinoored käisid klubis
bändiproove tegemas, sest siin
oli helivõimendus ja ruumid.
Bändipoisid, tänaseks tuntud
muusikud Karl Gustav Kello,
Elvis Jakobson, Raivi Rohumets jätkavad koos musitseerimist tänaseni.
Vinni klubi sulgemise järel liitus Pajusti klubiga Inge Arula,
kes tõi Vinnist kaasa meesansambli, rahvatantsijad, jätkas
lasteringide ja kunstilise juhina.
Reet Aru eestvedamisel alus-

Mõttelõnga klubi. Eakad olid nii
hoogu täis, et said kokku lausa
kord nädalas. Toimusid kursused
ja õpitoad, kuulati külalisesinejaid ja tohtreid. Mõttelõnga on
juhtinud Regina Seppik, Ella
Rannamäe, Vilve Tombach ja
praegu Maie Kongi.
2003. aastal tuli seeniortants ja
tantsuõpetaja Ene Saaber. LääneVirumaal võib seeniortantsu
koduks pidadagi Pajusti klubi,
kelle eestvõttel toimuvad maakondlikud seeniortantsupeod ja
–päevad. Seeniortants on viinud
Pajusti „Särtsakate seenioride”
tantsijad külla naabritele, Eesti
kaugematesse paikadesse ja Lätti.
2000-ndate algul olid heas
hoos noored tantsijad, keda juhendas Jana Raju. 2004. aastal
jõudis Jana juhendatud Explode
Little Group Koolitants 10 ülevaatusel isegi finaalvooru. Noori tõmbas ka Jana superstaaride
tantsuvõistlus, mida ta pidas
seni, kuni Pajustist mujale elama
asus.
Siis tuli aeg, mil seltskonnas
käimine eeldas tantsuoskust.
Pajusti klubi pani käima peotantsukursused, kus rahvast käis
Rakverest ja kaugemaltki. Esimeseks juhendajaks oli Mati
Kärdi, tema järel Erki Õun, Mare
ja Vambola Veddel kasvatasid
kursusest seltskonnatantsu klubi. Peagi tulid uued tantsud, kõhutants Jane Paberiti eestvedamisel. Praegu on klubi kodusaaliks idamaiste tantsurühma
Faziyahi tantsijannadele ja ladina tantsude harrastajatele. Kui
mehed käivad sporti tegemas
jõusaalis ja palliplatsil, siis naiste pärusmaaks on klubi saalid jooga, pilates, line- ja zumba
tants. Nii on ka Pajustis.
Kui Reet Aru 2013. aastal klubi juhajatamise maha pani, asus
klubi juhtima Inge Arula.
Praegu tegutsevad Pajusti klubis seeniortantsijad „Särtsakad
seeniorid“, naisrahvatantsijad
Tantsu Triinud, kes pääsesid
mullusele üldtantsupeole, korduvalt „Maamees muigab“ huumoripäeval Eestimaa rahvamajade parimaks huumoritrupiks
pärjatud Pajusti huumori- ja satiiritrupp, Lääne-Virumaa vanim
meesansambel, laste laulu- ja näitering, tantstrupp Faziyah,
pilatese võimlemine, zumba-,
line- ja ladinatants. Kord kuus
käib koos eakate seltsing „Mõt-

Järg lk 4.

VPG läks koolivaheajale
projektipäevaga
Alates 2014. aastast toimuvad
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
kaks korda aastas arendavad
projektipäevad, enne sügisvaheaega ja enne märtsivaheaega.
Tavaliste koolitundide asemel
toimuvad sel päeval erinevad
töötoad. Töötubade teemadering on lai. Töötubade juhendajad olid peale oma õpetajate
ka väljastpoolt kooli juhendajad.
13. märtsil oli 19 töötuba:
line-tants (juh. Õnne Arba),
mängutuba (ring- ja laulumängud), ehete valmistamine (juh.
Maiu Hirtentreu), robootika
(juh. Mai Pitsner), Töötukassa
Lääne-Virumaa osakonna töötuba, traatimistehnikas kaunistuste valmistamine, emadepäeva kaardi meisterdamine, mälumäng „Kuldvillak“, mille valmistasid ette Maie Männiste ja
Ere Tammeorg Vinni-Pajusti
raamatukogust, arendavad
lauamängud, martsipanigalerii
Tallinnast, õppereis Mustjärvele, veel teinegi mälumäng.
Sportliku poole pealt: jalgpall
(Joonas Ljas), sumo (Riho Rannikmaa), saaliorienteerumine,

ujumine, lasketiir, ratsutamine,
kus õpilased said lähemat tutvust
teha kahe hobuse ja poniga (juh.
11.klassi õpilane Kerttu Kutsar ja
tema vanemad Siiri Stsjogoleva
ja Alari Kutsar), ilusalongid Eedeni Aed ja Beauty Stuudio Rakveres. 14 töötoas töötas grupp ühe
tunni ja vahetus seejärel. Õpilased said osaleda kolmes erinevas töötoas. Kahes töötoas töötas üks grupp kolm tundi, kuna
töö oli mahukas. Need olid ehete valmistamise ja traatimise töötoad, kus tehti huvitavaid kaunistusi. 9. ja 12 klasside tütarlapsed
käisid Rakveres Eedeni Aia ja
Beauty Stuudio ilusalongides,
kus asjatundjad jagasid nõuandeid ja soovitusi juuste hooldamiseks ja lihtsate soengute tegemiseks. Samuti anti ülevaade
ühe lõpumeigi tegemiseks algusest lõpuni ning tutvuti ripsmetehnika tööga. Rakvere salongi
Beauty Stuudio juuksur on ise
lõpetanud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ning oli rõõmuga
nõus näitama tüdrukutele,
mida vahvat ette võtta pikkade
juustega. Põhiline tegevus,
mida tüdrukud õppisid, oli pu-

numine ja lokkimine. „Meil oli
super tore päev enne vaheaega,“
võtsid tüdrukud selle päeva tegemised kokku. Üks grupp käis
õppereisil Mustjärvel.
Projektipäevade mõte
sai alguse mõttest pakkuda õpilastele tavalise koolipäeva asemel veidi vaheldust. Ideesse on
kaasatud meie enamus õpetajaist
ja päris mitmed juhendajad väljastpoolt kooli. Projekti eesmärgiks on õpilaste motivatsiooni ja
silmaringi laiendamine, kaasata
võimalikult palju õpilasi ja õpetajaid veerandi viimast päeva lõbusalt veetma, anda õpilastele
võimalus avastada midagi uut,
mida õppekavas pole.
Projektipäeval õpilased ei ole töötubades klassiti,
vaid sel päeval ollakse koos kaaslastega, kellega nad tavalisel
koolipäeval ühes klassis ei viibi. Integratsioon on nii klasside kui klassiastmete vahel. Õppimine toimub nii koostegemise kui suhtlemise kaudu.
Täname kõiki juhendajaid!
Viivi Treier
õppejuht
Vinni-Pajusti Gümnaasium

Tule matkama!
VPG mataring kutsub laupäeval, 18. aprillil matkama Purtse jõe tammi juurest läbi
Matka küla Erra külla. Erra lähedal on Uhaku karstiala. Matka lõpetame Lüganusel.
Väljasõit matkale Vinni spordikompleksi juurest kell 9.00 ja Rakverest Tsentrumi kõrvalt
9.15.Info ja registreerimine Maiu Vahkal, telefon 5221565 või maiu.vahkal@gmail.com.
Matka toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014"

Söögituba ühendab õpilaskodu lapsi
Roela õpilaskodu tegutesb 2008.
aastast, olles viiel päeval nädalas
lastele asenduskoduks. Õpilaskodu moodustab kaks viietoalist
korterit ühes korrusmajas. Õpilaskodus on kolm kolmest tuba, ülejäänud on kahesed toad, lisaks kasvatajate tuba, kaks WCd, vannituba.
Õpilaskodu on mõeldud 20 õpilasele, praegu on nimekirjas 14,
püsivalt elab 10-11 last. Õpilaskodul on kaks kasvatajat: öökasvataja Tiiu Kõrve, kes on laste juures kella 10st õhtul kuni hommikuni ja kella 14-st kuni 10-ni kasvataja Marje Sarina.
Õpilaskodus elavad nii oma
koduvallast pärit õpilased kui ka
naabervaldadest ja kaugemalt,
Tallinnast, Harjumaalt. Kuidas
teid üles leitakse? „Meid leiavad
üles sotsiaaltöötajad, kes õpilasi
meile saadavad,“ räägib õpilaskodu sotsiaaltöötaja Marje Sarina.
Suurematel õpilastel on tavaliselt
põhjuseks, miks nad siia satuvad,
puudulik järelevalve, pisematel
kodudes valitsev raske sotsiaalmajanduslik olukord. Siin on õpilasi suurtest koolidest, kelle jaoks
väiksem kollektiiv sobib paremini.
Kell on kolm pärastlõunal. Õpilaskodus valitseb vaikus, puhtus
ja kord. Lapsed on veel koolis.
Pisematel on tunnid juba läbi,
kuid nemad õpivad järgmiseks
päevaks pikapäevarühmas.
„Enne nelja nad tavaliselt tulevad,
siis koguneme söögituppa, joome
teed, räägime päeva muljeid.“
Enne söögituba sellist ühist kogenemist justkui polnudki. „Siin
me räägime kõik oma plaanid ära.
Kord nädalas on meil pannkoogipäev. Korjame selleks pisut raha,
toome poest piima, mune, jahu,
mina aitan neil tainast segada,“
tutvustab Marje elu õpilaskodus.
Suuremat kodutunnet tekitavad ka nimelised kruusid, mille
jõuluvana (Tiina Uueni meeskond) meile tõi. Aasta varem sai
igaüks nimelise saunalina.
Varem oli õpilaskodul oma ko-

ristaja, nüüd enam mitte. Koristaja ajal läksid lapsed väga mugavaks, enam ei võetud paberit ka
maast üles. Koristamist tuleb aga
samuti lastele õpetada. Söögitoa
korrajapidaja ja üldkorrapidaja on
üks õpilastest, tema vastutab, katab laua. Oma nõud peseb igaüks
ise. Enne söödi väikesel diivanilaua taga telekatoas. Aga seal kotttoolides istudes ei saa ju korralikult, noa ja kahvliga süüa. Ka seda
on vaja õppida.
Roela õpilaskodu on käinud
oma silmaga üle vaatamas Rae
valla ja Papaver OÜ töötajad, kes
imestasid meie hubast ja kodust
õpilaskodu nähes. On omavalitsusi, kes toovad ja viivad õpilase
oma autoga. Teised, kel nii häid
tingimusi laste transpordiks pakkuda ei ole, peavad kasutama
ühistransporti, et kohale jõuda
või siis peavad teiste tulijatega
koopereeruma. Näiteks tuleb lapsel sõita esmalt maalt linna ja sealt
siis tuuakse lapsed autoga Roelasse ja viiakse reedel tagasi. Just need
esmaspäevahommikused kella viiesed ärkamised on noortele varastele tõusjatele kõige raskemaks katsumuseks osutunud. Üks õpilaskodusse pealinnast elama asunud
noor ütleb, et kui ta sõbrad teada
said, kuhu ta läheb, siis maalisid talle koleda kasarmuelu pildi silme
ette. Roelasse tulles ta lausa kartis
ees ootavat, aga kodune ja hubane

õpilaskodu peletas kõik hirmud. Ka
koolis on mujalt tulnud õpilased
kenasti vastu võetud.
Marje on õpilaskodus töötanud
neli aastat. „Ma olen väga rahul
lastega, nad on kõik meie kodukorra hästi omaks võtnud.“ Kell
7.15 on äratus, siis järgneb kool,
kella neljast tagasi. 9.30-10 õhtul
algab öörahu. Reeglid on paigas,
usaldust ei kasutata kurjasti. Keegi ei ropenda kasvataja kuuldes.
Puudulike hinnete korral järgneb
trennikeeld. Roelas on head võimalused sporti teha ja seda kasutavad agaralt ka õpilaskodu lapsed. Peale kooli ootab noori noortemaja piljardi, arvutite ja teiste
omaealistega. Sellest aastast käib
õpilaskodu kord kuus koolibussiga Vinni ujulas ujumas. Õpilaskodus on laste kasutuses kaks telerit. Tüdrukute lemmiksaade on
„Kättemaksukontor“, poistel
„Meisterkokk“.
Iga päev on eriline, ükski päev
ei kordu. Heade päevade kõrval
tuleb ette ka pisaratega päevi, tülliminekuid, ega siingi vati sees elata. Aga tülidele järgneb leppimine, rõõmupäevad.
Väikesest pisiasjadest, kokkuhoidmisest, ühise peretunde kasvatamisest õpilaskodu laste jaoks
hubaseks muudabki. Paranevad
hindedki, töössesuhtumine.
Hilje Pakkanen
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Kirjandustund Livia Viitoliga
„1933. aasta lõpus elavate kirjast lahkunud Eduard Vilde
kuulub nende kirjanike hulka,
kelle kohta öeldakse: oli oma
ajast ees. Paljud Vilde teosed ja
tegelaskujud kannavad märgilist staatust ka tänapäeval.“ Nii
alustab kirjandusteadlane
Livia Viitol Eduard Vilde monograafiat, mis ilmus 2012. aastal. 2013. aastal sai Livia Viitol
oma sõnutsi üllatuslikult nimetatud teose eest Vilde kirjanduspreemia.
10. märtsil oli Vinni- Pajusti
Gümnaasiumi õpilastel võimalus kohtuda luuletaja, tõlkija ja
kirjandusteadlase
Livia
Viitoliga oma kooli aulas ja

kuulata jutustust Vildest kui
oma aja suurkujust. Monograafia 350 leheküljele on mahtunud E. Vilde ise, tema aeg ja
ajakaaslased - nii sõnastab
Viitol ise oma raamatu teema;
koolitunni 45 minutisse valis
autor oma äranägemise järgi
selle, mida ta pidas oluliseks
just õpilasteni viia. See oli köitev ja õpetlik, läbi tunnetatud
inimese poolt, kes on Vildet
põhjalikult uurinud. Niisiis
saab öelda, et Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi Vilde-aasta sai
paljude ürituste järel ilusa
punkti.
Livia Viitol tundis huvi ka
kooli tegemiste vastu, kiitis

meie koolitoitu ja talveaeda, oli
meeldiv suhtleja ja tore inimene. Meie kooli gümnasistid on
küll viisakad, kuid kindlasti ei
saa tähelepanelikku kuulamist
vaid viisakuse arvele kirjutada.
Vilde isik ja tema aeg muutusid õpilaste jaoks elulisemaks
ja selgemaks. Kõlama jäi mõte,
et Vilde oli kirjanik, kes võitles alati kurjuse ja ülekohtu
vastu, ning võibolla jäi paljudele meelde ka fakt, et Vilde oli
esimene kirjanik, kes maeti Tallinna Metsakalmistule.
Marge Guljavin
Vinni-Pajusti eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Vallavanem andis Vilde kirjandusauhinna Toomas Vindile üle Vilde
enda kodus

Anu Albert: Vinnist sirgunud
kalateadlane

Jätkame meie valla noorte inimeste tutvustamist, kes on siit
tuule tiibadesse saanud. Tuleviku tarvis ju pingutusi teemegi,
nii kodus kui tööl. Meie noored
on tegevad väga erinevates eluvaldkondades nii kodus kui võõrsil. Vinni valla aasta puhul on
paslik vaadata vallale laiemalt,
meie noorte silme läbi.

End ja oma tegemisi tutvustab Anu Albert.
Kus ja kellena töötate?
Kaitsesin 2007. aastal doktorikraadi ja sellest ajast töötan Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi Kalabioloogia ja
kalanduse osakonnas teadurina. Oma töös tegelen nii
Eesti kui ka Euroopa kalan-

duse küsimustega, samuti
olen seotud eelkõige Läänemerd asustavate kalade bioloogiat uurivate teadusprojektidega.
Kuidas te sellele tööle sattusite?
Et õppisin Tartu Ülikoolis hüdrobioloogia erialal, siis oli võimalik väitekirja tegemise juures mereinstituuti laborandina
tööle asuda. Nii jäingi ülikooliga seotuks.
Mis teid selles töös inspireerib, huvitab?
Nagu teadustöö ikka, on see
segu rutiinist ja uutest väljakutsetest ning avastusest. Tööga seotud inspiratsioon tuleb
paljuski kohtumistest teiste
sama eriala inimestega kogu
maailmast.
Milline on teie seos Vinni
vallaga?
Vinni alevik oli minu koduks
mu elu esimesed 15 aastat.
Praegu olen Vinni vallaga seotud oma vanemate elukoha
kaudu.
Mida tänuväärset saite kaasa kodust, kodukohast, mis
hilisemas elus kasuks on tulnud?
Selleks on eelkõige vanemate
poolt kaasa antud huvi looduse vastu ja harjumus märgata
seda enda ümber. Kodukoha
on oluline osa Vinni-Pajusti
tammikul, mis on Eesti kontekstis küllalt haruldane biotoop ja lapsepõlve mängumaana mind oluliselt mõjutanud.
Kuidas saaksite täna kodukoha/valla elu edenemisele
kaasa aidata?
Haridusvaldkond tuleb esimese meelde. Et vald ei piirne merega, on praktilistes küsimustes keerumine kaasa lüüa.

Kadilas oli ilusa naise päev
Märtsi esimesel laupäeval
toimus seltsimajas ilu- ja
terviseteemaline
üritus
Naiste Päev, kus kogu päeva jooksul said naised külastada kosmeetikut, juuksurit
ja osaleda mitmes õpitoas,
lõõgastuda joogatunnis.
Kõik päevaga seotud teenusepakkujad on meie kandiga suuremal või vähemal
määral seotud ja see oligi
korraldajatel üks eesmärke.
Näiteks kosmeetikuks õppinud Maris Rihm Kadilast
plaanib selle tööga ka edaspidi tegutsema hakata.
Nurmetu külast olid
vabatahtlikuna õpitubades
abiks toimetamas Vaike
Sursu ja Viivi-Ann Krause.
Vaike õpetas pärlipunumist ja
Viivi-Ann punus kaunid patsid kõigile soovijatele. Punutised meeldisid kohalikele

neidudele ja mitte ainult neidudele väga. Riina Veedler
oli väljas kaunite käsitöö
ehete karpidega. Suur aitäh!
Salongiõhtule kogunes väikesele kontserdile ja torti maiustama pea 40
naist. Leho Leisi juhendamisel olid mehed selgeks õppinud rahvatantsulise etteaste, mis pani naised saalis
toredalt särama ja kaasa
elama. Lisaks neile esines
meile eriti kaunites punastes esinemiskostüümides
Pajusti tantsutrupp Fazijah.
Seejärel sisustas õhtu Haljalast pärit äsja Superstaari
saates osalenud Kelly Vask.
Kelly mängis kitarri ja laulis
enda kirjutatud laule.
Saalis oli romantikahõngu, kohvilõhna ja Helge
Pardi valmistatud imemaitsev ja külluslik vaarikatort.

Enne peo lõppemist soovisime naistele õnne valgete
tulbiõitega.
Külaliste arvates
võiks sääraseid päevi seltsimajas edaspidigi korraldada. Kes
sai leevendust oma tusasele
meelele, kes keskealisena oma
esimese punupatsi või kes sai
oma mured kohvikus jutustades pooleks jagada.
Suur tänu abikätele
Karinile, Geale ja Anjale ning
Vinni Vallavalitsusele toetuse eest.
Märtsi
viimasel
reedel, teatripäeval on
Kadilas laval Tabivere Harrastusteater
näidendiga
„Jaam“. Etenduse algus kell
on 19 ja pileti hind 3 eurot.
Tulge meile külla!
Kaili Kõrgesaar,
Kadila Naisselts

Eduard Vilde 150. sünniaastapäeval, 4. märtsil andis
Eduard Vilde nim. kirjandusauhinna zürii esimees Vinni
vallavanem Toomas Väinaste
preemia laureaat Toomas Vindile üle Vilde enda kodus Tallinnas Kadriorus Vilde Muuseumis sel puhul toimunud
pidulikul õhtul. Zürii otsusega pälvis Toomas Vint kirjandusauhinna raamatu „Mõned
kummalised naised" eest.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste ütles, et tal on Vildekirjandusauhinna zürii esimehena suur au anda üle Eduard
Vilde nimelist Vinni valla kirjandusauhinda suure klassiku
Eduard Vilde enda kodus ja
veel tema enda sünniaastapäeval.
Zürii esimehe Toomas Väinaste sõnul peegeldab Toomas
Vindi raamat meie ühiskonda
läbi naiste elude. „Mõlemad, nii
Vilde kui Vint hindavad naise

sisemist ja välimist ilu, kirjeldavad maailma oma selgelt ja
neile avaneva „mätta otsast".
Palju aastaid hiljemgi saame
tema raamatute kaudu teada,
milline oli meie praegune aeg,
milline meie ühiskond."
Pajusti klubi ees asuv kiviVilde oli end sünniaastapäevaks 4. märtsil kenasti valge
lipsuga ära ehtinud. Lisaks
150.s.a.p. täitus ausambal esimene juubel, möödus 50 aastat avamisest. Kirjandustammikus põlesid küünlad kirjandusauhinna laureaatide puude all, nagu üle Eesti sel päeval Vildega seotud paikades.
Klubis võisid huvilised kuulata 50 aasta tagust raadiosaadet
ausamba avamiselt, Valdo Pandi intervjuud August Lepasaare, Rudolf Sirge, Jüri Veskimäe
jpt, vaadata ajaloolisest päevast säilinud vanu fotosid.
Eesti Post andis tähtsa päeva puhul välja uue postmar-

gi: Eduard Vilde 150 nominaalväärtusega 55 senti. Margi on
kujundanud Vladimir Taiger,
kunstnik, kes kujundas ka
Eesti paberkroonised rahatähed. Tuntud margikoguja
Samuel Golomb käis Pajusti
postkontoris sel puhul kohaletulnud VPG õpilastele markidest, uute markide väljaandmisega seonduvast rääkimas. Vinni vald oli päeva puhul kujundanud oma ümbriku, millel pilt
Vilde-ausambast, laureaadi tempel, mis lüüakse laureaatide raamatuisse ning kõige väärtuslikum - 4. märtsi kuupäevaga tempel. Valla kujundatud ümbriku
koos templitega kinkis vallavanem ka Vilde muuseumile.
Kohtumine värske laureaadi
Toomas Vindiga toimub
Pajusti klubis teisipäeval,
21.aprillil kell 13. Kõik huvilised on oodatud.
Hilje Pakkanen

Elutarga klubi kohtus
ajaloolase Anti Poolametsaga
17. märtsiks oli Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark kutsunud külaliseks Kulina
mõisa uue omaniku Anti
Poola-metsa. Kokkutulnute
hulgas oli palju endisi Kulina kooli õpilasi ning koolimaja saatus ja käekäik kõigil hinges.
Külalisel oli kaasas
vana koolialbum ja palju pilte
arvutis, millelt tundsid paljud
ära tuttavaid koolikaaslasi
ning õpetajaid - äratundmisrõõmu kui palju! Hr.
Poolamets kui ajaloolane tundis kõige vana vastu huvi ning
pani kirja aadresse ja telefoninumbreid, et hiljem materjale
ja mälestusi juurde koguda.
Kulina mõisa restaureerimine
käib vastavalt võimalustele pidevalt ja nõuka-aegsete värvikihtide alt paljastub aina uusi
ja üllatavaid seina- ning laeornamente. Mõisas plaanitakse
korraldada mitmesuguseid
kultuuriüritusi ning muuseumitoaks koguneb materjali pidevalt.
Koosviibimise esimene tund
möödus kui linnulennul nos-

talgia lainel. Vahepeal pisut
jalakeerutust kapelli Reilender pillide järgi ning järgnes
sõjafilmi “Surnupealuu sõdurid” vaatamine. Filmi idee
tuli Anti Poola-metsal, kui ta
kohtus teise eestlasest Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksiga. Filmis vaheldusid
õudust äratavad mängitud
sõjastseenid dokumentaal-

kaadrite ja Teisest maailmasõjast ning Vabadussõjast
osavõtnute mälestusi sisaldavate intervjuudega.
Kokkuvõttes on valda asunud elama huvitav inimene,
keda tasub külla kutsuda ja
kes on ka valla elust ja ajaloost
ise huvitatud.
Anu Soon, “Elutarga” klubi
president
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Vinni valla
haridusüritused aprillikuus
30.03.-02.04 Vinni Tõrukese
värvide nädal.
1.aprillil naljapäev Roela laste-aias-põhikoolis.
1.aprillil naljapäev Pajusti lasteaias, naljakad asjad ja tegevused rühmades.
1.aprillil 8.30-13.05 naljaka
kübara päev Tudu koolimajas.
1.aprillil 9.30 Vinni lasteaia
saalis mängupidu“ Naljakas
munadepüha“.
1.aprillil
stiilipäev
Vinni-Pajusti gümnaasiumis:
naljakad parukad ja soengud.
2.aprillil 9.00 Lihavõttejänku
külas Pajusti lasteaias.
2.aprillil VPG 27. sünnipäev:
vahetundidel videomeenutused.
2.aprillil 12.00 Kohtumine vilistlase Ivo Kreutzvaldiga
(7.lend) “Tagasi kooli“ raames
VPG 9.-12.kl.
6.aprillil 8.30-9.15 ülestõusmispüha tähistamine Tudu
koolimajas.
6.-10.aprillil „Terve VPG“ ujumine, veepall 1.-3.klass.
7.aprillil Valgevene haridusjuhtide delgatsioon Vinni vallas: 10.00 kohtumine vallamajas Vinni vallavanema Toomas Väinastega, 10.30 VinniPajusti Gümnaasiumi külastus, 11.30 Vinni Perekodu
külastus, 12.30 Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli külastus,
15.00 Ferdinand von Wrangeli nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli külastus, 16.0
MTÜ Roela Noortemaja külastus.
7.aprillil 12.-13.30 TTÜ Elektrotehnika Instituudi direktor,
dotsent Ivo Palmi energiateemaline loeng „Elektrit iga
hinnaga“ .
8.aprillil 9.50 Playback VPG
2.-5.klassile.
8.aprillil 10.20 Roela kooli
aulas teater Kloun Ummi. Pilet 2€. Osaleb ka Kulina lasteaed.
9.aprillil 8.55 Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis projektipäev
koolitulijatele ja 1.klassidele.
10.aprillil 9.00 haridusprojekt
“ Ka ooper kõlab tuttavalt“
Vinni-Pajusti gümnaasiumi
6.-11.klassile.
10.aprillil 18.00 Playback.
Disko -VPG 6.-12.klassile.
14.aprillil 9.00 Rahvusooper
Estonia haridusprojekt „Päikesekuningast Kratini ehk
balletiajaloo kiirkursus”
Roela kooli aulas.
14.aprillil 12.00 Vinni lasteaia
„Lepatriinud“ Rakvere Teatris etendusel „Buratino“.
15.aprillil 8.20 lahtiste uste
päev Roela lasteaias-põhikoolis.

15.aprillil 8.55 kontsert “Eesti
popi raudvara“ - Karl-Erik
Taukar VPG 5.-12.klassile.
15.aprillil karjäärinõustamine Roela kooli 8.-9.klassile.
16.aprillil 10.35-15.15 koolitus
„Selge pilt“ Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 12. klassile.
16.aprillil 12-13.40 Töötukassa koolitus Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 9.klassile.
17.aprillil 11.00 maakonna
lasteaiamuusikute ja lasteaedade ühisüritus Tamsalu
kultuurimajas.
13.-17.aprillil südame- ja tervisenädal
Roela
lasteaias-põhi-koolis.
18.aprillil 9.00 VPG matkaringi matk Purtse - Matka Erra - Uhaku karstiala - Lüganuse.
20.-24.aprillil Vinni lasteaias
“ Liigume südame heaks“.
20.-24.aprillil „Terve VPG“
ringtreening 1.-3.klassile
21.aprillil 8.55 lõpukell
Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
Osalevad 7.-12.klass.
21.aprillil 9.30-12.30 Kulina
lasteaia sünnipäeva pannkoogipidu.
22.aprillil 10.00 Pajusti „Mesimummud“ õppekäigul “Kevadet otsimas“.
22.aprillil 10.00 Pajusti „Lepatriinude“ südamenädala
sportlikud liikumismängud
õues.
23.aprillil Roela kooli aulas
lasteetendus „Karlssoni koolitund”. Pilet 2€.
23.aprillil 9.15 Vinni lasteaia
saalis Ivar Letti etendus
„Imede aed“.
23.aprillil 11.15 Pajusti lasteaia saalis Ivar Letti etendus
„Imede aed“. Osaleb ka Kulina lasteaed.
23.aprillil 13.00 jüripäeva
maastikumäng Tudus.
23.aprillil 17.30 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ südamenädalaüritus „Ole terve“ koos
vanematega.
23.aprillil Roela lasteaia- ja
koolilaste jüriööjooks.
27.aprillil 11.00 Pajusti „
Mõmmikud“ ja Kulina lapsed etendusel“ Vembu ja Tembu“ Rakvere Teatris.
29. aprillil 10.00 Vinni lasteaia „ Lepatriinud“ ja „Mesimummud“ Kohtla-Nõmme
Kaevandusmuuseumis.
30.aprillil 10.30 Pajusti
lasteaia „Nõidade trall“
Vinni tammikus.
2.mai Vinni Punn
4.-8.mai käsitöö- ja kunstinäitus VPGs.
7.mai 18.00 emadepäevakontsert VPGs.
Margit Diits

Pajusti klubi 55 aastat
Algus lk 2
telõng“.
Pajusti klubi ruumes tegutseb ka MTÜ Pajusti Vaba Aja
Keskus, kelle projektide toel
elavdatakse kohalikku kultuurielu.
Täna, kordatehtud klubis
käes on imelik mõedalgi, et
sellegi klubi kohal on liikunud kinnipanemise jutud, et
teha klubist laohoone või
avada autotöökoda. Nii siiski ei läinud. Pajusti klubi läbis 2005.-2007. aastal ka põhjaliku uuenduskuuri, mis algas katuse vahetusega ja
lõppes ruumide täieliku renoveerimisega. Enne seda
tehti Pajusti klubis viimati re-

monti enne kolhooside tegevuse lõpetamist. 2014. aastal tehti korda välisfassaad.
Ka Vilde kuju ümbrus, mis
aastaid riivas silma, sai enne
juubeleid uuenenud väljanägemise.
Rahvarohke klubi sünnipäevapidu näitas, et tee klubisse on tuttav igas eas inimestele. Sadagu väljas vihma või tuisaku lumi, tulgu
telerist põnevad saated,
taidlus- ja huviringides käijad klubi ja kaaslasi ei jäta,
nemad on ikka proovides
kohal. Sest on üks klubi, mis
ootab neid tammede servas
Pajusti klubi.
Hilje Pakkanen

Sündmuste kalender
Pajusti klubis:
4. aprill huumori- ja satiiriring osaleb Järvamaal Väätsal
huumorikonkursil “Maamees
muigab”.
7. aprillil kell 13-15 avatud jututuba kõigile. Astuge klubist
läbi, ajame juttu, kuulame
muusikat, sirvime ajakirju,
rüüpame kohvi.
14. aprillil kell 13 Mõttelõnga
klubi.Tähistame sünnipäevi.
15. aprillil kell 11.30 õnnitleme tantsupedagoog Ene
Saaberit juubeli puhul.
21. aprillil kell 13 kohtumine
uue Vilde kirjanduspreemia
laureaadi Toomas Vindiga.
25. aprillil kell 19 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine
kontserdiga paljude tantsuringide osavõtul. Jälgige erireklaami. Kontserdi pääse 3
eurot.

28. aprillil kell 11 kevadised
koristustalgud klubi juures.
Roela Rahva Majas:
5.aprill kell 13.00 pühadekohvik.
11.-12.aprillil kõhutantsijate
kevadlaager.
17. aprillil kell 20 Läsna näiteringi etendus “Täismäng”
26. aprillil kell 13 maakondlik eakate kevadpidu “Laulavad ainult mehed”, pühendatud muusika aastale.
3. mail kell 15 näiteringi etendus “Kosilane Roelast”, pühendatud Vilde aastale.
16. mail kell 10.00 kevadlaat.
23.mail kell 20.00 hooaja lõpusalong.
Vinni Spordikompleksis:
12. aprillil rahvusvaheline
laste sumoturniir Maiasmokk. Info Riho Rannikmaa,
tel 325 7683.

Õnnitleme
aprillikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
92 Selma Kereme
92 Richard Pihlak
91 Salme Pootsik
88 Ilmi Murdjõe
88 Endla Neelokse
88 Johannes Kivilo
86 Pilvia Taremaa
86 Juta Kongi
86 Meta-Sophie Anok
85 Anastasia Kivioja
84 Maria Ojam
84 Richard Savastver
84 Kalju Annus
84 Aliide Tsiukson
82 Mia Tikop

82 Harry Brand
81 Leeni Saar
81 Milvi Lahesoo
81 Valentina Põldma
81 Lemmik Meltsa
81 Ester Reinol
80 Helene Karro
80 Villu Buddell
80 Einar Toming
80 Rein Suurkaev
75 Vasyl Oprish
75 Aili Kärtner
70 Naima-Erika Soosalu
70 Sergei Zubkov

KÜTI SAEVESKI
(Töömõnu OÜ) müüb
saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(vajadusel kojuvedu),
osutab saeveski teenust ,
nelikant hööveldusteenust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Leiad meid üles, kui pöörad
Rakvere-Luige 19. km
posti juurest paremale

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

Sündis inimene!
www.toomonu.ee
Info tööpäeviti 8-17: tel 508
9215, toomonu@toomonu.ee

Südamenädal kutsub Vinni
valla kergliiklusteedele liikuma
Teist aastat järjest korraldab MTÜ
Liikumise- ja Tervise Selts Vinni valla kergliiklusteedel südamenädalat, mis kutsub hoolima
oma südamest värskes õhus liikumist.
Seekord plaanime südamenädalat läbi viia kõigile huvilistele
terves Vinni vallas. Selleks tuleb ennast registreerida Vinni
Spordikompleksis ja vastu võtta päevik, kuhu märgitakse kuupäevad ja läbitud kilomeetrid.
Vinni Spordikompleksist on
võimalik sel ajal laenutada tasuta
ka kepikõnni keppe.
Eelmisel aastal võttis Vinni
vallas südamenädalast osa kok-

ku 180 inimest - nii Tudust, Roelast, Viru-Jaagupist, Pajustist ja
Vinnist. Järelikult liikumise vastu on meie inimestel suur huvi.
Seda võib märgata juba praegu,
kui jälgime kergliiklusteedel
toimuvat. Liikuda võib ka metsas ja asulavälistel teedel. Selleks tee aga ennast nähtavaks!
Ka sellel aastal on plaanis kõigi osavõtjate vahel välja loosida tasuta piletid Vinni Spordikompleksi ujula ja jõusaali kasutamiseks.
Kohtumiseni 20.- 26. aprillil
Vinni valla kergliiklusteedel!
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist

Aadama küljeluu pakkus
nalju igale maitsele
Naistepäeval toimus Pajustis
klubis üheksandat korda huumoripäev „Aadama küljeluu“,
mis päevakohaselt vaatles naiste- ja meestevahelisi suhteid
läbi huumoriprisma. Naljatükke esitasid seekord meie oma
valla näiteringid: uuenenud
koosseisu ja nimega Kadila
„Tujuloojad“, Roela Rahva
Maja näitering „Kartoffel“,
Pajusti klubi huumori- ja satiiritrupp.
Kadila tõi rahva ette Milvi
Tubli kirjutatud lood „Kokakoolitus“, „Reisile“, „Kui minu
naine räägib“ ja „Varvara pajatab“. Roela näiteringi esituses
sai publik näha Andrus Kiviräha ja Juhan Smuuli ainetel ja Urmas Lindlo juhendamisel lavale toodud „Rolandit“, „Tõelist
eestlast“, „Kõik arstid on lollid“. Pajusti trupp esitas huumoripäeval kolm Ülle Rajamardi
ja trupi poolt Jaan Lõõniku sõnul pajustistatud lugu: “Meestehoiu”, „Löbusa lahutuse” ja
“Rollimängud“. Vahepalad esitasid Laekvere memmed ja
Pajusti klubi Faziyah’ tantsutrupp.
Kui möödunud korral toimus
huumoripäev läbi nõukaaja
prisma ja esineti lavale toodud

punalippude taustal, siis seekord oli kohal Kanal 2 saate
“Radar” võttegrupp, kes oli
tulnud Pajustisse oma võttematerjali täiendama. Nimelt oli
mõnda aega varem saate meeskond käinud Pajusti trupi proovi filmimas. Nüüd võeti sihikule publik ja esinejad otse
enne lavaleminekut (mis tunne on? närveerid ka?). Pajusti
huumoritrupp oli neile silma
jäänud Väätsal toimunud „Maamees muigab“ huumorikonkursilt. Asjaolu, et huumoripäeval
oli kohal võttegrpp ja et end
hiljem telerist näha võib, tõi
võibolla ekstra kohale vaid
mõne inimese. Enamjaolt tulid
inimesed ikka omade tehtud
heast naljast osa saama. Ja seda
nad said - rahvast täis saal naeris. Nalja jagus igale maitsele.
Oli ehedaid, hea tekstiga välja
mõeldud ja mängitud nalju, kahemõttelisi nalju ja klassikaks
saanud nalju (Smuuli „Polkovniku lesk“), aga selliseidki, mis
alles hiljem kohale jõudsid, kui
need enda üle uuesti mõtlema
panid.
Aitäh kõikidele, kes päeva
õnnestumisele kaasa aitasid.
Hilje Pakkanen

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Meribel Talalaev – 13. veebruaril
Loore Emili Olt – 17. veebruaril
Remy Martti Truss – 18. veebruaril
Siim-Sander Saarela – 3. märtsil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Rattakiri kutsub lihavõttemune
värvima
2. aprillil algusega kell 18.00
ikka Vinni hostelis, värvime
erinevate võtetega lihavõttemune. Kasutame looduslike,
tänapäevaseid värve ja veel
midagi, millega oma lähedasi ja
sõpru üllatada lihavõttepühade
ajal.
Iga osaleja valmistab kolmes
erinevas tehnikas muna. Kaasa

võtta munakarp (vajalik värvitud
munade transpordiks koju) ja
üks kasutatud nailon põlvik või
sukkpüksid.
Osalustasu 5 eurot.
Osalemisest palun teatada hiljemalt 31. märtsiks rattakirimty
@gmail.com.
Juhendaja Kirsti Notta, täpsem
info tel 5804 4445

Balti Puurkaev OÜ teenusteks on puurkaevude,
maaküttekaevude puurimine, projekteerimine, veeja kanalisatsooni tööd, süvaveepumpade müük ja
paigaldus. Ettevõte tegutseb aastast 2008.
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee e-post:
info@baltipuurkaev.ee, tel. 5217415
2015. aastal on võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida Vinni vallast.
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, 5349
6065.

Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Alexey Gulyanchin
Rein Kivimäe
Armilde-Miralda
Rosenstein
Zenja Tomel
Otu Pihlak
Helgi Lillema

17.05.1978 – 17.02.2015
03.04.1940 – 04.03.2015
27.02.1918
26.05.1937
10.03.1936
22.09.1941

–
–
–
–

08.03.2015
12.03.2015
15.03.2015
15.03.2015

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32
58 657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.

Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
10. aprilliks.

