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Soojusmajandusest
Vinni vallas
Euroopa Liidu eelarveperioodi
2014-2020 Ühtekuuluvusfondi vahenditest rahastatakse meetme
„Efektiivne soojusenergia tootmine
ja ülekanne” tegevust „Soojusmajanduse arengukava koostamine”.
Vinni valla üldplaneering sätestab
kaugkütte piirkondadena Vinni,
Pajusti ja Roela. Just nende alevike
soojusmajanduse edasise arengu
huvides taotlesime ja ka saime toetust KIK vastavast taotlusvoorust.
Eesmärgiks on määratleda Vinni
valla Vinni, Pajusti ja Roela alevike
kütte võrgupiirkondade arengusuunad soojusmajanduse edasiseks
efektiivseks arenguks järgneva
kümne aasta jooksul võimaldamaks planeerida ja teostada investeeringuid majanduslikult mõistliku ja tarbijale vastuvõetava hinnaga.
Arengukava annab ülevaate valla soojusmajanduse hetkeolukorrast kaugkütte võrgupiirkondades,
luues eelduse energia lõpptarbimise vähendamiseks soojusenergia
efektiivsema tootmise ja edastuse
arvelt. Vinni vallas on kolm kaugkütte võrgupiirkonda, millest Vinni ja Pajusti piirkonnas on soojuse
tootmisettevõtteks OÜ Askoterm ja
Roela piirkonnas OÜ Roela Soojus.
Vinni aleviku kütmiseks on seni
sooja toodetud maagaasist ja
pelletist ning sisse ostetud biogaasist toodetud soojust. 2015.a lõpus
valmis puiduhakkest soojust tootev
katlamaja. Pajusti alevikku köetakse maagaasist ja pelletist toodetud
soojusega. Kuna sealses võrgupiirkonnas on tarbijaid vähe ja soojatrassid amortiseerunud, siis on trassikaod üpris suured u. 1/3. Roela
võrgupiikonnas toodetakse sooja
puiduhakkest. Amortiseerunud on
soojatrassid.
Arengukava koostamiseks viidi

eRHR keskkonnas läbi hange, mille
tulemusena koostab arengukava
OÜ Doran. Arengukava sisu vaatab
läbi ja selle tehnilise osa kinnitab 8.
taseme volitatud soojusenergeetikainsener Aare Vabamägi. Soojusmajanduse arengukava koostamise
omaosaluse määraks on 10% maksumusest. Vinni vallavalitsuse poolt
osalevad projektijuhtimises vastutavate ametnikena arendusnõunik
Gustav Saar ja ehitusnõunik Erik
Keskküla.
Arengukavaga kavandatu elluviimiseks avatakse meetme tegevused
“Kaugküttekatelde renoveerimine
ja kütuse vahetus” ja “Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku
renoveerimine”. Arengukava sisaldab ettepanekuid tegutsemiseks
kaugkütte edasiarendamisel või alternatiivsetele lahendustele üleminekuks. Arengukava kinnitamine
märtsi volikogus annab sisendi järgnevate aastate eelarvestrateegia ja tegevuskava koostamiseks soojusmajanduse valdkonnas.
Arengukava koostamise käigus
korraldati kaks arutelu Pajusti piirkonna tarbijatele (16.12.2015 ja
10.02.2016) ja 01.03.2016 Roela piirkonna tarbijatele. Arengukava tutvustati Vinni valla volikogus veebruarikuu istungil.
Ühtekuuluvusfondi vahendite
toel, kuni 50% abikõlblikest kuludest, loodame esitatavate projektitaotlustega rekonstrueerida ja vajadusel ehitada soojustorustikud nii
Vinni, Pajusti kui ka Roela kaugküttepiirkonnas. Vastavad taotlused on
koostamisel (esitamistähtaeg on
29.04.2016) ja hilissuveks on vastus
teada.
Parimat lootes,
Gustav Saar
valla arendusnõunik

Kevadiselt veedest
ja teedest
Lõppev talv oli ilma poolest väga
mitmepalgeline. Sellist talve ei
mäletagi. Kohati tuleb valmis olla
ka üleujutusteks, sest kevadised
järsud sulailmad võivad sel kevadel siin-seal ootamatuid veeuputusi kaasa tuua. Üks põhjustest on
puhastamata ja võssakasvanud
kraavid, sest veel ei ole vaba äravoolu võimalusi. Reeglina kuuluvad kraavid eraisikutele või ettevõtetele, kes kahjuks ei ole õigeaegselt neid hooldanud ja puhastanud. Samas saab aga kaevude
veevaegus lahenduse.
Kruusateede seisukord kujuneb sel kevadel kehvaks, sest talviste sulaperioodide ajal olid
need sulad ja pehmad, ning kahjuks ongi nad juba märtsi alguseks aukilikeks sõidetud. Kruusateede
taastamisega
(greiderdamisega) saab vald alustada alles pärast teede täielikku
tahenemist. Kevadeti on ka kruusakarjäärid vett täis ja materjali
sealt enne kätte ei saa, kui vesi on
taandunud. See on asja üks pool.
Teine pool on see, et kevad on
greiderdamise kõrghooaeg, kus
teehoole tehnikat sel kiirel ajal alati napib. Loomulikult soovivad
kõik oma teed kiiresti korda saada. Tuleb aga arvestada, et hööveldatakse korraga kogu tee, kaasa arvatud metsavahelised ja keltsased teelõigud, mis sulavad põldude vahelisest alast hiljem ja
aeglasemalt. Siit võibki tekkida
ekslik mulje, et kevadise teehool-

dusega õigeaegselt ei tegelda. Samas on Vinni vallal hooldamist
vajavid kruusateid üle 200 km
ning seetõttu peavad teekasutajad
kannatust varuma, kuni ka nende
kruusateele teehöövel jõuab.
Lepingujärgselt greiderdavad
vallateid käesoleva aasta kevadsügisesel perioodil AS Lasila Betoon ja OÜ OLT&Ko. Kruusakatte uuendamiseks planeeritakse
teedele 6000 tonni, s.o 400 koormat purukruusa peale vedada.
Siiski ei oota me kevadet käed
rüpes. Toimunud on juba purukruusa ostu, -veo ja teede
greiderdamise ning löökaukude
remondi hanked. Teoksil on igaaastane kõvakattega teede remondi riigihange, mille käigus selgub
odavaima hinnaga teede pindaja.
Tavapäraselt planeeritakse pinnata valla kõvakattega teed juunikuu
jooksul.
Mugavustega harjub inimene
kiiresti. Tihti kurdetakse halbade
teeolude üle, kuid paljud teed, eriti
kõrvalteed, on praegu tunduvalt
paremasse olukorda viidud, kui
need olid 8-10 aastat tagasi.
Lõpetuseks talvest. Käesoleva
ajani on vallateede lumetõrjele kulunud ligi 86 000 eurot. Kas sellega saab nüüd talv läbi, ei tea. Praegu küll tundub, et lörtsisajud pole
veel möödas, aga üks keskmine
lumelükkamise päev läheb vallale umbkaudu 4000 eurot maksma.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik
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Vinni vald tähistas Eesti Vallavanema veerg
iseseisvuspäeva Roelas

Vallavanem Toomas Väinaste tunnustab Vinni teenetemärgiga kümme aastat volikogu tööd juhtinud Meelis Mainet.
20.veebruaril tähistas Vinni vald
Eesti iseseisvuspäeva ja Vinni valla 25.aastapäeva Roela Rahvamajas piduliku aktuse ja kontserdiga.
Aastapäeva kõnes tänas Vinni
vallavanem Toomas Väinaste vallarahvast koos tehtu eest. „Oleme 25 aastaga arukal juhtimisel
üheskoos üles ehitanud toimiva
valla. Meie eesmärk on olnud vallaelaniku heaolu tagamine. Oleme püüdnud säilitada elu kohtadel nii palju kui vähegi võimalik.“ Toomas Väinaste sõnul on
suurel vallal suurem eelarve, mis
võimaldab ette võtta suuremaid
töid ning ka kodanikule nõu ja
jõuga abiks olla.
Koosviibimisel tänas vallavanem Toomas Väinaste valla arengusse oma jälje jätnud inimesi,
andes üle Vinni teenetemärgid
seitsmele vallakodanikule: kauaaegsetele treeneritele Riho Rannikmaale ja Riho Mäele, ettevõtjale Indrek Klammerile, endistele pedagoogidele Maret Trallale
ja Kärt Põllule, mittetulundusliku tegevuse eestvedajale Aili Taalile ning endisele volikogu esime-

hele Meelis Mainele.
Vallavalitsuse tänukirjad koos
klaasist meenega pälvisid vallas
pikaajaliselt tegutsenud 31 ettevõtjat, tänukirja 28 kohaliku elu
edendatajat - mittetulundusühingut ja seltsi.
Üle aasta peab Vinni vald vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel meeles edukaid sportlasi,
treenereid-juhendajaid ja spordielu korraldajaid. Valla tänukirja
koos Vinni spordikompleksi kinke-kaardiga sai poolsada spordiinimest.
Vinni valla rahvast oli pidupäevale tervitama tulnud ka LääneViru maavanem Marko Torm.
Kontsertosas esinesid Roelas
Rakvere muusikakooli õpilane
Anne Ly Linde koos õp. Toivo
Peäskega, Kauri kooli noored baleriinid ja Tallinna balletikooli vilistlane Mehis Saaber ning valla
isetegevuslased Pajusti klubist,
Roela rahvamajast ja Vinni päevakeskusest. Kontserdile panid vägeva lõppakordi Estonia Teatri
operetisolistid René Soom, Maris
Liloson ja Siim Selis kavaga „Elu
nagu operett!“.

Vinni vallavolikogu
kinnitas eelarve
Vinni valla 2016. aasta eelarve
maht on 6 miljonit eurot, suurimad tulud on füüsilise isiku tulumaks ja tasandusfondist saadav toetus. Tulud suurenevad
võrreldes eelmise aastaga 8 protsenti.
Eelarve kuludest moodustab
suurima osakaalu haridusvaldkond, järgnevad kulutused sotsiaalsele kaitsele ja majandusele.
Eelarve kulude maht kasvab võrreldes eelmise aastaga 10 protsenti.

Investeeringuid teeb Vinni vald
2016. aastal esialgsetel andmetel
400 tuhande euro eest. Suurimad
projektid on kergliikusteed (Kakumäelt Viru-Jaagupisse), Kulina
lasteaia hoonete renoveerimine ja
Vinni lasteaia ehitusprojekti koostamine. Vaba-aja veetmise võimaluste suurendamine harjutuskohtade mitmekeskisestamine Vinni
staadioni rekreatsioonialal.
Inna Arula,
pearaamatupidaja

Puhka Urumarja Noortelaagris
Pakume noortelaagri tuusikuid
Urumarja noortelaagrisse ajavahemikuks 3.-10. august. Soodustuusik maksab 77 eurot. Peredele, kelle sissetulek jääb alla
madala sissetuleku piiri, s.o alla
190 euro kuus ühe pereliikme
kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja
tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt 1. maiks elektrooniliselt
margit@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või osavalla
kontorisse. Tuusiku maksumus

tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks
Vinni vallavalitsuse arveldusarvele EE501010502016846005 SEB
pangas
või
E E 5 3 2 2 0 0 0 0 11 2 0 1 2 1 8 7 1
Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni valla veebilehelt:
http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem on tõenäosus tuusik saada, kokku läheb jagamisele 24 tuusikut.
Vt ka http://
www.urumarjanoortelaager.ee
Info: Margit Diits,
tel 325 8655, 522 6510.

Veebruarikuusse jääb Vinni valla
jaoks kaks olulist otsust. Neist esimene on iga-aastane vallaeelarve
vastuvõtmine. Teine otsus puudutab Rägavere vallavolikogult
laekunud ühinemisettepanekut
läbirääkimiste alustamiseks.
25. veebruaril toimunud Vinni
vallavolikogu otsustas alustada
läbirääkimisi Rägavere valla ühinemiseks Vinni vallaga.
Läbirääkimiste alustamine tähendab ennekõike protsessi algust,
mitte otsust, nagu oleksid asjad
juba kokku lepitud. Edasi hakkame naabervallaga pidama läbirääkimisi. Volikogu volitas läbirääkimisi pidama vallavanemat ja volikogu esimeest. Vajadusel kaasatakse läbirääkimiste protsessi
spetsialistid. Kogu seda tegevust
juhendab EASi poolt tasustatud
riigipoolne konsultant Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.
Valla kultuuriaasta olulisim
sündmus – Vilde nimelise kirjandusauhinna laureaadi väljaselgitamine jääb alati märtsi algusesse, Eduard Vilde sünniaastapäevale. Nii ka tänavu. Esialgsesse nimekirja pakkusid raamatusõbrad
13 teost, millest züriiliikmed valisid välja kuus. Mullune raamatusaak oli tänu mitmele romaanivõistlusele rikkalik, mistõttu valiku tegemine osutus parajaks
pähkliks. Seekordse Vilde-auhin-

na võitis Andrus Kivirähk oma nö kogupere raamatuga „Oskar ja
asjad“. Kirjandusauhinna üleandmine laureaadile toimub 20.aprillil Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Üritus on lahtine, sinna on oodatud kõik kirjandushuvilised kogu
vallast. Päeva sisse mahub ka kirjaniku nimipuu „avamine“ kirjandustammikus. Et Andrus Kivirähk saab Vilde preemia teist korda, siis on tal juba olemas oma
tammepuu - tervitamas õpilasi ja
kõndijaid tammikut läbiva koolitee ääres. Nüüd saab tema väärikas puu kaela tammeplaadi kahe
aastanumbriga.
Siinkohal suur tänu züriil
iikmetele nähtud vaeva eest.
Lugejad võivad aga oma raamaturiiulit täiendada kahe koduloolise raamatuga. Roela Kodukant esitles rahvamajas toimunud
tänuõhtul viiendat ja ühtlasi viimast raamatut sarjast „Minu
kodu lugu“. Vallavalitsusel valmis pildirohke raamat Vinni spordihoone kujunemisest kaasaegseks spordikompleksiks.
Seniks, kuni lumi veel maas,
kutsun kõiki lugema. Nii
laueraadi kui nomineeritud autorite raamatute kohta saab infot
valla raamatukogudest ja valla
kodulehelt.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Mittetulundusühing Partnerid
(Tegevuspiirkond on Kunda linn, Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni
ja Viru-Nigula vald)
võtab vastu projektitaotlusi tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri
2015.a määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus„ ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2016.a. rakenduskavast:
Meede 2.1 - Ettevõtluse investeeringud.
Esitamise periood 11.-15. aprill 2016.a. Hindamistähtaeg 20.
mai 2016.a.
Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine
Esitamise periood 9.-13. mai 2016.a. Hindamistähtaeg 20. juuni 2016.a.
Taotlused esitatakse läbi e-PRIA.
Infopäevad toimuvad: 23. märtsil kell 16 Viru-Jaagupi Külalistemajas, 30. märtsil kell 16 Tabani Puhketalus.
Infopäevadele palume ette registreerida. Info telefonil 528 6307,
info@mtupartnerid.eu

Vinni Vallavalitsus müüb avaliku
suulise enampakkumise korras:
Sõiduauto PEUGEOT 407,
esmane registreerimine
2004, VIN-kood
VF36D3FZH21009596, kere
tüüp - sedaan, mootori
tüüp - bensiin, värv – hall,
läbisõit 144000
km. Alghinnaks 2000 eurot;
Sõiduauto Honda CR-V,
esmane registreerimine
2004, VIN-kood

SHSRD87604U228119, kere
tüüp mahtuniversaal, mootori
tüüp - bensiin, värv – must,
läbisõit 393000
km. Alghinnaks 1000 eurot.
Enampakkumine toimub
19. aprillil 2016 kell 12.00
vallamajas (Tartu mnt 2,
Pajusti alevik).
Sõiduautodega tutvumiseks info tel 5165572.

Tasuta õigusnõustamise teenus puudega
inimestele
Tasuta õigusnõustamise teenus puudega inimestele Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Rakvere, Lille 8).
Nõustab õigusnõunik Alar Salu Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroost.
Nõustamine toimub kell 12.00-16.00-ni 14. aprillil, 19. mail, 16.
juunil, 18. aug., 22. sept., 20. okt., 17. nov., 22. dets.
Tasuta õigusnõustamisele on vajalik eelregistreerumine:
tel 324 2023, 534 29 043.
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Vallavalitsus ootab taotlusi
ettevõtlustoetuse taotlemiseks
Käesoleva aasta Vinni valla eelarves on ettevõtlustoetuseks eraldatud 6500 eurot. Ettevõtlustoetuse
märamise korra järgi tuleb vastav
taotlus esitada Vinni Vallavalitsusele 1. aprilliks.
Toetuse suuruseks on kuni 1000
eurot, toetaja omafinantseeringu
suuruseks peab olema vähemalt

25% taotluse üldmahust. Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või
on tegutsenud kuni viis aastat.
Ettevõtlustoetuse märamise kord
lisadega on leitav valla kodulehelt: http://www.vinnivald.ee/
ettevotlustoetus.

Vinni Spordikompleksi
võimla sai siledama põranda
Vinni Spordikompleksi võimla
saalipõrand läbis remondi, mille käigus lihviti ja lakiti põrand
ning märgiti maha uued nõuetele vastavad jooned korv-,
võrk- ja sulgpalli mängimiseks.
Tööd teostas põrandakatete
paigalduse, spordiväljakute ja
staadionite ehitusele spetsialiseerunud ettevõte KuldvillakSport OÜ. See on sama ettevõte,
kelle abiga on valminud ka Vin-

ni staadion.
Lisaks pallimängude saalipõrandale värskendati meeste
dusi- ja tualettruumid. Sanitaarremonti lähevad ka naiste dusija tualettruumid ning aurusaunad.
Esimene võistlus uuenenud
saalipõrandal oli 18.-20. märtsil
toimunud rahvusvaheline noorte korvpalliturniir Tarvas
Basketball Cup.

Head lumesaanide
ja ATV-de omanikud
Saanide sõiduhooaeg hakkab selleks aastaks küll läbi saama, kuid
uus lumi tuleb järgmisel talvel
taaskord maha. Mind on pannud
muretsema nende maastikusõiduki juhtide käitumine, kes ei arvesta maaomanikega ning kahjustavad nende istandusi ning talikülvi all olevaid põllualasid.
2015. aasta märtsis tehti keskkonnaseadustikus muudatus
(http://k6k.ee/keskkonnaseadustik/4-ptk/2-jagu/pg-32), mis puudutab võõral maaüksusel viibimist. Selle järgi peab kõigil maastikusõiduki juhtidel olema maaomaniku luba, kui tahetakse tema
valdusel sõita. Varem pidi maaüksus olema selgelt tähistatud,
enam seda nõuet ei ole.
Tuletan meelde, et vastavalt
liiklusseadusele peavad registreeritud olema kõik maastikusõidukid, millega sõidetakse väljaspool
teid ning maaomaniku või valdaja territooriumi. Registreerima ei
pea maastikusõidukeid, mida kasutatakse ainult omaniku või valdaja territooriumil, selleks ettenähtud kohtades väljaõppeks ja
võistlusteks. Sama seaduse järgi
ei tohi maastikusõidukiga sõita
ühelgi teel, välja arvatud jõgede,

teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud
teel, mis ei ole mootorsõidukitele
ajutiselt läbitav, ning teel, kus
seda lubab liikluskorraldusmärk.
Üks erisus siiski on. Teel võib
liikuda ratasmaastikusõidukiga,
millel on vähemalt kolm ratast ja
mis on kehtestatud korras registreeritud. Mootorsaaniga ei tohi
aga sõita ühelgi teel! Kui neid
reegleid järgida, ei tohiks lahkhelisid tekkida.
Oleks mõistlik, kui maastikusõidukite juhid ning maaomanikud tekitaksid omavahel ühisarutelu, et leida lahendus probleemile, millisel maa-alal tohib sõita ja
millisel mitte. Arutlusse võiks
kaasata ka piirkonnapolitseiniku,
kes oskaks samuti nõu anda.
Praegusel nutiajastul oleks ju võimalik luua kaardirakendus, kuhu
maaomanikud saaksid jooksvalt
andmeid sisestada ning teada
anda, kus nad ATV-de ja saanide
omanikke näha soovivad ja vastupidi.
Suhelgem rohkem ning probleemid lahenevad. Nii on hundid
söönud ja lambad terved.
Jaagup Nõmmeloo
piirkonnapolitseinik

Valla noortetoad täienevad uute
arvutite ja teleriga
Eesti Noorsootöökeskuse (ENTK)
korraldatud avatud noortekeskus
toetab kaht Vinni valla projekti.
MTÜ Roela Noortemaja sai projektile „Arvutid Roela Noortemajale“
kahe arvuti soetamiseks 790 eurot.
Noortemaja plaanib kaks kasutamiskõlbmatuks muutunud arvutit
asendada uute vastu, et kõik noored saaksid õhtu jooksul vähemalt
korra arvutit kasutada.
MTÜ Vinni Valla noored said projekti „Mängime loovalt ja sõbralikult ühtseks“ toetuseks 656 eurot,
mille eest ostetakse arvuti ja televii-

sor. Ka Vinni päevakeskuse noortetoa arvutid on aegunud ega ole
enam töökindlad, mistõttu saab
noortetuba juurde ühe uue arvuti
ning teleri. Arvutid ja teler on noortetoas väga populaarsed. Kui noori
on palju, tekib nende kasutamiseks
sageli järjekord, mis toob kaasa teinekord ka pingelise õhkkonna. Selle ennetamiseks ja sõbralikuma õhkkonna loomiseks aitab kaasa enamate võimaluste pakkumine noortetoas.
Vinni Vallavalitsus toetas omaosalusega projekte kokku 511 euroga.

Pikaajaline kaitstud töö
teenus Johanna keskuses
Eelmise aasta lõpus kuulutas Sotsiaalkindlustusamet ESF toetusega “Töövõimereformi sihtrühma
töövõimelisuse tõstmine ja nende
töötamise soodustamine” 2020.
aasta lõpuni vältava projekti raames välja hanke erivajadustega
inimeste pikaajalise kaitstud töö
teenuse kohtade loomiseks üle
Eesti. Hankel osales ka MTÜ Johanna.
Tööharjumuste tekitamiseks
sobivad töökohad, kus on võimalik võtta tööle erivajadustega inimesi ja ka keskused, kus on erivajadustega inimestel võimalik
töötubades harjutada töövilumusi
ja püsivust. Teenusel osaleja saab
kuue kuu jooksul teenusele asumisest ESF stipendiumi. Teises
etapis saab töötaja juba tehtud töö
eest tasu, kusjuures nt toote müügist saadud tasust tuleb teenuse
osutajal lisada töötasule ka väike
omaosalus. Kui teenusel olija
jõuab kolmandasse etappi, siis
võetakse ta arvele Töötukassas.
Teenuse osutaja kohustus on teenuselolijat kõikides etappides
aidata. Viie tööteenusel olija kohta peab olema üks töötegevusjuhendaja.
MTÜga Johanna on Sotsiaalkindlustusamet sõlminud lepingu
kümne pikaajalise kaitstud töö
teenuse koha osas. Teenusesaajate suunamisotsused jõuavad loodetavasti kohale märtsikuus. Töötegevusjuhendajad on Johanna
keskuses olemas, sest päevakeskuse tegevusjuhendajad töötavad

osalise tööajaga, millele on võimalik koormust projektist tulevate
pearahade arvelt juurde lisada.
Erivajadustega inimestel on
võimalik saada korraga rohkem
kui ühte toetavat teenust, nt võib
ta käia päevakeskuses, kus osutatakse igapäevaelu toetamise teenust, samal ajal võib ta osaleda
kaitstud töö teenusel. Samuti võib
sama inimene olla ka toetatud elamise teenusel. Kõikidele teenustele suunab erivajadustega inimesi psühhiaater. Soovitused teenustele võivad kirjas olla ka isiku
rehabilitatsiooniplaanis, mis ei ole
enam sellest aastast toetavate teenuste puhul nõutav.
Igal teenusel on omad tegevused ja ülesanded ning püstitatud
eesmärgid. Seetõttu tuleb koostada teenuste kasutajatele arenguplaanid ning täiendada neid vahekokkuvõtetega. Kui mingi toetav teenus ammendab end, siis
langeb inimene teenuselt välja. Ta
on suures osas läbi toetavate teenuste arenenud niikaugele, et astuda avatud tööturule. Selline on
ESF toetatud Sotsiaalkindlustusameti projekti eesmärk. Tulemustest saame rääkida kuude või aastate pärast.
Erivajadustega inimestel on
võimalik teha taotlus pikaajalise
kaitstud töö teenusele saamise järjekorda panekuks.
Ülle Allika
teenuste koordinaator
MTÜ Johanna keskus
5269408, ylle.allika@gmail.com

Vilde kirjanduseauhinna
pälvis Andrus Kivirähk
raamatu „Oskar ja asjad“ eest
Eduard Vilde nimelise Vinni valla kirjandusauhinna zürii otsustas tänavuse kirjandusauhinna
anda kirjanik Andrus Kivirähale raamatu „Oskar ja asjad” eest.
Zürii esimehe Vinni vallavanem
Toomas Väinaste sõnul kõnetab
Andrus Kiviräha fantaasiarikas
lasteraamat nii lapsi kui täiskasvanuid ning on kasulik lugemisvara lastevanematele ja vanavanematele.
Andrus Kivirähk on Vilde kirjandusauhinna pälvinud 2008. aastal

raamatu “Mees, kes teadis ussisõnu” eest.
Vilde kirjandusauhinnaga tunnustatakse möödunud aasta parimat Vilde traditsioone järgivat
kirjanduslikku teost. Vilde kirjandusauhind on Eesti kõige vanem
järjepidevalt välja antav kirjandusauhind, mida on välja antud
1965. aastast alates. Tänavune
auhind on järjekorras 52.
Auhinna üleandmine ja kohtumine kirjanikuga toimub 20.aprillil Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Hilje Pakkanen

Roela Kodukant esitles “Minu
kodu lugu” viimast osa

Maret Tralla tänab Matti Meredet. Matti Merede on üks neist, kelle Siberi-aastaid raamat kajastab. Tema loo esitas tänuõhtul rahvale Roela
näitering. Hilje Pakkaneni foto
27.veebruaril toimus Roela rahvamajas kodulooliste raamatu
“Minu kodu lugu” V viimase osa
esitlus ja tänuõhtu. Roela näitering Kartoffel esitas Urmas Lindlo
juhendamisel raamatu ainetel teh-

tud
dokumentaaljutustust
“Mälu”. Roela Kodukant ja Maret Tralla tänasid raamatuga selle
väljaandmist toetanuid inimesi.
Oli südamlik Roela rahva õhtu.

HINDPERE OPTIKA Vinni vallamajas
18.aprillil 2016. a. kella 10.00-st Vinni vallamajas Hindpere Optika
Nägemiskontroll. Silmarõhu mõõtmine. Kuivasilma test. Prillide
müük. Prillide pisiremont. Optilised päikeseprillid.
Silmade kontroll maksab 15 eurot, prillitellijale 8 eurot. Lastele nägemiskontroll 10 eurot, prillide ostjale 5 eurot.
Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine! Info ja etteregistreerimine telefonil 5323 2454

Metsanduslike toetuste taotluste
esitamise tähtajad 2016. aastal
Metsade uuendamise toetus 15. juuli.
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus - 30. juuni.
Metsamaaparandustööde toetus
- septembris.
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise
toetus - detsembris (NB! Seda
toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige).

Natura metsa toetus 4.-22. aprill.
Metsameede - juunis.
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta vältel.
Metsakonsulent Kalev Jaanson,
Rakvere Metsaühistu, Kunderi 6
Rakvere 44307, e-post:
metsayhistu@rmy.ee,tel.3227845

Anneta Vinni majandile
mälestuskivi paigaldamiseks

Kivi paigaldamise algatusgrupp kutsub kõiki Vinni elanikke algatust ka omalt poolt vastavalt võimalustele toetama. Annetusi saab
teha ülekandega MTÜ Vinni Valla Noored arveldusarvele
EE542200221040729670, selgitusse tuleks märkida „Vinni mälestuskivi“. Annetusi saab teha ka sularahas Vinni päevakeskuses (T-R 14-19).
Kivi on plaanis pidulikult avada tänavu 31. juulil.

Tudengina praktikal 2
Mälestusi on mõnus kirjutada,
aga ajapikku võivad mõned seigad ununeda, nagu eelmises artiklis juhtus, kus Andres Prillopi
asemel peab olema Andres
Pillesson. Vabandan.
1963. aasta talvise ja suvise praktika veetsin Abja sovhoosis selleks, et näha, kuidas tavalises sovhoosis elu toimib. Vahe oli märgatav. Jaanuaris olin karjabrigadir.
Lehmade söödaks oli veidi odrajahu, maisisilo, purustatud maisitõlviku südamikke ja puuoksi.
Allapanu polnud. Piimaautol lauda juurde asja siiski oli.
Öömajal olin sovhoosi möldri
Eduardi juures. Töövahendiks oli
haamerveski DKU. Samasugused
veskid olid ka Vinni sovhoosis
kasutusel. Tal oli tuba suures talumajas, kust ta kunagi asumisele saadeti. See oli suur talu olnud,
maja ja abihoonete vaheline õu oli
pea poole jalgpalliväljaku suurune.
Suvel olin keskuse osakonnas
põllubrigadir, Põlde osakonns
karjabrigadir. Seal oli huvitav
näha, kuidas vana maakivist talulauta kasutati nuumsigade kasvatamisel. Lauda põrand kaeti
paksu pätsturbakihiga, kesikud
toodi sisse ja sügiseni ei olnud
muret sõnnikurookimisega. Sead
olid puhtad ja rõõmsad.
Viimane koht oli Läti piiri äärses Penuja osakonnas, kus olin
karjabrigadir. Seal olin ka veterinaari eest, sest sovhoosi teenindas
vetjaoskond. Arst andis mulle
süstla ja rohud ning mina siis tegutsesin. Põhiliselt tuli ravida
udaraid ja vahel ka vasikaid süstida. Piima jahutati plekkides
(nõudes), mis asusid läbivoolava
veega betoonvannis. Sügisepoole
tuli põllul söödakapsast raiuda ja
hobuvankril lauda juurde vedada.
Noorkari oli suvel koplites, mis
asusid päris piiri ääres. Aeg ajalt
murdsid nad aia maha ja läksid
naabervabariiki. Kuna kõik oli
üks suur kodumaa, siis piirikonflikti ei tekkinud. Elasin metsas
tühjas talumajas, kaasa sain voodi koos varustusega, poti ja panni.
1964. aastal olin tagasi Vinni
näidissovhoosis. See oli seitsmekuuline praktika. Keskuses elades
oli öömaja mõisahoone keldris
ühiselamus. Aitasin zootehnikuid
dokumentide täitmisel, loomade
kaalumisel ja ümberpaigutamisel.
Kevadel ajasid zootehnikud ja talitajad noorloomakarja laudast

laagritesse ja sügisel tagasi lauta,
abiks sel tööl ka mõni ratsanik.
Tihe koostöö oli veterinaariga.
Sain tegutseda poegimiste vastuvõtmisel, vajadusel päramiste
võtmisel. Üks raske juhus oli Vaeküla osakonnas, kus lehmal oli
emakas keerdu läinud ja ta ei saanud poegida. Keisrilõiget laudatingimustes ei praktiseeritud, seetõttu seoti lehmal jalad kinni ja
pandi põrandale külili, mina heitsin lehma taha ja hoidsin vasikat
emakas kinni. Teised pöörasid
lehma üle selja ja keerd tuli lahti.
Küünarnukk oli pärast tükk aega
valus.
Vaekülas, asendades osakonna
zootehnikut Elmar Helistveed,
murdis seitsmeaastane emis jala
ja ta tuli hädatappa. Liha jagati
inimestele laiali ja otsustasin ise
ka tüki võtta. Keetsin seda terve
päeva, aga minu hambad seda
küll ei võtnud. Mis teised oma lihaga tegid ei tea, keegi õiendama
ei tulnud. See gastronoomiline
kogemus jäi eluks ajaks meelde.
Elasin Vaekülas suures nn klubiruumis, mille nurgas asus mu
voodi. Vahel peeti seal pidusid ka.
Kaasas oli sõja ajal maasse maetud raadio, mille tuntud Tartu raadioamatöör Karl Kallemaa huvipärast korda tegi. See aparaat tegi
kõva häält, nii et terve küla kajas
teinekord valjust muusikast. Läks
teine küla peale rändama, kui vahepeal ära olin.
Pügaja raigki polnud veel kadunud. Loomad asusid seekord
Mõdriku oosi l laagris ja nad tuli
töötlemiseks kaalumisaedikusse
ajada. Vahel õnnestus tee peal jalutavaid Mõdriku tehnikumi tüdrukuid vetautosse kaasa meelitada, et nad aitaksid võsa vahelt loomi otsida.
Elu oli maal edasi arenenud,
juba ehitati sajapealisi 2- ja 4-realisi lüpsilautasid. Keskuses oli
kaherealine,Vetikus ja Sõpruses
olid neljaealised laudad.
Järgmisel, 1965. aastal peale lõpetamist lasin end Vinni sovhoosi tööle suunata, kuigi pakuti kohta ka Viljandi rajooni põllumajandusvalitsusse. Samasuguse pakkumise võtsin kogenumana vastu juba 1978. aastal Rakverre. Vahepeal aga omandasin elukogemust Vinni sovhoosi peazootehnikuna peale armeeteenistusest
naasmist astatel 1967-1970 ja
uuesti peale asirantuuri 19781980.
Juhan Ratnik
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Päev täis huumorit
Aadama ja tema
küljeluu ümber

Jaan Lõõnik ja huumoritrupi esimene juhendaja Samuel Golomb mängisid isa ja poega. Hilje Pakkaneni foto
Faziah.
6. märtsil toimus Pajusti Klubis
Pühapäeval nähtud kavaga täkümnes naistele ja naistepäevale
histas Pajusti huumori- ja satiiripühendatud
huumoripäev
trupp oma 15. tegutsemisaastat.
„Aadama küljeluu“.
Keda ja mida kõike ei ole nende
Üritus kujunes mitme tunni pikaastate jooksul pilatud: ridamisi
kuseks ja vaatamata sellele, et eelpoliitikuid ja peaministreid, lood,
misel päeval oli klubis näidatud
mis 15 aastat tagasi tundusid oleülipopulaarset komöödiafilmi
ma musta huumori vallast, on
„Klassikokkutulek“, publikut siismeie Eestimaa elus siiski täide
ki jätkus.
läinud!Oleme olnud laval Ansipid
Huumoritegijaid on isetegijate
ja Laarid, tibid ja moorid, homod
seas järjest vähemaks jäänud.
ja retsid.... Sahtlipõhjas on 20 senNäitemänguhuvilised mängivad
timeetri paksune paberivirn mänküll rahvamajades rohkelt mitmegitud tekstidest. Pajusti huumorisuguseid teatritükke ja näidenja satiiritrupile pani kunagi aluse
deid, kuid estraadisketside lavasSamuel Golomb, kes seekord ka
tajaid ja mängijaid jääb üha väheise leidis aega kaugelt kohale tulmaks. Naljasketside esitamine on
la ja koos Jaan Lõõnikuga loo
kahtlemata üsna raske asi. Jääb
korrupeerunud prokurörist maha
sõna ära või eksib vastasmängija,
mängis. Publik naeris ja tore oli
on nali nagu niuhti kadunud. Mis
näha neidki, kes meiega kunagi
siis, et proovis sai harjutatud küll
algusaastail koos mängisid.
ja küll! Küllap on põhjus ka suuAitäh,et leidsite aega tulla!
res tekstide puuduses. Enamasti
Vallavanem Toomas Väinaste
tuleb need ise välja mõelda või
andis huumoritrupile tänukirjad
tõlkida. Meie huumoripäeval igal
ja soovis palju edu.
aastal esinenud Kadila huumoriTänan Pajusti VAK projektijuhti
trupi Tujuloojad juhendaja Milvi
Monika
Lauda ja kõiki neid iniTubli kirjutab aga alati kõik esimesi, kes abiks olid. Ja loomulinemiskavad ise. Tema sõnul on täkult Pajusti huumoritrupi praegunapäeval raskem kokkumängu
si liikmeid: tänan südamest teid
harjutada, sest inimeste elutempo
teie töökuse, kohusetundlikkuse
ja töö ei jäta selleks eriti aega. Mija koostöövalmiduse eest. Teiega
dagi tuleb ikka ohverdada. Kadila
koos on tore! Mõnikord on minu
estraadiskets „Juuksuris“ pani
ideed ja nõudmised küll pisut
publiku mõnusalt naeru pugistapöörased olnud, ent siiski lõpuks
ma. Poliitiline huumor ja satiir on
rõõmu toonud nii meile endile kui
alati teretulnud. Aitäh teile, kulla
publikule erinevates Eestimaa
sõbrad Kadilast, et olete alati kopaikades.
hal!
Võimalik, et naer teebki inimePikale kavale lisasid särtsu säsed heatahtlikumaks ja nende
ravad tantsijannad Külli Külanurpäevad helgemaks.
ga juhendatavast tantsutrupist
Ülle Rajamart

Tehnoloogiaõpetuse parimad
võtsid taas mõõtu VPG-s
1.märtsil toimus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis taas maakondlik
7.-9. klassi poiste tehnoloogiaõpetuse konkurss, kus noormehed
pidid valmistama puust käristi,
tegema sellest joonise ning leidma testis õiged vastused tehnikaalastele küsimustele. Konkursi
üldvõit läks Tapa Gümnaasiumisse Ragnar Krammile, teine koht jäi
koju - VPG õpilasele Mati

Kesmale, III koht läks Raido Maasikule Haljala Gümnaasiumisse.
Auhinnalauda
toetasid
Tööriistamarket ja Stokker.
Mis on käristi? Vanasti kasutati
seda metsloomade peletamiseks,
tänapäeval spordivõistlustel häälekalt
kaasa
elamiseks.
Lääne-Viru tehnoloogiaõpetuse
tase on vabariigis päris heal järjel, kinnitasid õpetajad.
Hilje Pakkanen

Kadila Naiste Päev tegi naised
ilusaks
12. märtsil Kadila Seltsimajas toimunud Naiste Päeval said naised terve päev kasutada erinevaid iluteenuseid. Nagu spaa oleks Kadila Seltsimajas uksed avanud. Ja huvi
oli...Võib-olla saavad just sellest päevast alguse ka pikemaajalised suhted näiteks maniküür-pediküüri Silvi Luugiga ja juuksur Ülle Teskaga.
Lisaks meie maja püsimassöör Toomasele oli võimalik Triinu Reissaare osavate käte all nautida idamaist
massaazi, mis sai väga positiivset

tagasisidet ning huvi tunti uute
kohtumiste vastu. Seltsimaja tänab
kosmeetik Maris Rihma, juuksuriks
õppivat ja laupäeval kätt harjutanut
Gea Reimundit. Suur aitäh korraldustiimile Karin Poomile ja Hegle
Pardile. Hegle tort, nagu ikka, viis
kõigil keele alla. Täname ka Väike-Maarja Seltsimaja näiteringi
etenduse eest ning inimesi ürituse
külastamise eest!
Kaili Kõrgesaar
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Vinni robootikud naasid mainekalt
robootikavõistlustelt taas karikatega
Vinni Roboringi võistkond Vinni Beoeeslid tõid oma kolmandalt First Lego League (FLL)
robootikavõistluselt koju kolmanda karika. Eelmise hooaja
poolfinaali Ägedaima Meeskonnala ja tänavuse poolfinaali
Hindajate karikale võideti juurde seni suurim ja väärtuslikuim
FLL karikas – 2016. aasta Projekti Esitlus. Võistkonda kuulusid
Roberta Jürna, Marten Pitsner,
Kristjan Pobbul, Kaspar Merivald, Mario Mäoma ja Caspar
Kõrts.
2016. a FLL finaalvõistlus toimus 12.-13. märtsil Tallinna Lauluväljakul. Roboringi liikmed
olid kaks päeva kestnud võistlusel ülitublid! Laupäev algas varase sõiduga Vinnist Tallinnasse,
kus kella üheksast alustati boksi
seadistamise ja kaunistamisega.
Seinale kleebiti hooaja jooksul
meisterdatud plakatid ja puu
koos mesilinnukestega, mis oli
inspireeritud Karupoeg Puhhi
raamatust. Lisaks võeti kodust
kaasa mett ja isetehtud karaskit,
mida kõigile pakuti.
Laual oli ka karp Eesudega (Vinni robootikute väljamõeldud,
arendatud ja väiketootmisküpseks arendatud helkurkottidega),
mis päeva lõpuks kõik maha
müüdi. Samuti oli kõigile näitamiseks väljas meie arendatud robot, millega võistluslaual suuri
tegusid teha. Päeva jooksul tegeleti erinevate ülesannete ja esitlustega, peaaegu alati naeratus

näol ning lust hinges. Kiita tuleb
ka meie robootikute sõpradest ja
perekonnaliikmetest fännklubi,
kel samuti rõõmsavärvilised fännisärgid seljas ja Robokübarad
peas. Ning selle kisa ja kära järgi,
mis nende käes olnud VPG muusikaklassist „ärandatud” tamburiinide, kastanjettide ja muu kiliseva-koliseva abil kuuldavale toodi, teadis kogu Lauluväljak, et
nüüd on võistlustules vinnikad.
Rõõmu jagus lastel õhtutundideni, kui kõik võistkonnad said koos
sõprusõhtul trallitada.
Õhtul oli ka üllatuskülaline
Greter Paia, kellega koos tehti vist
küll sadu tuhandeid selfie’sid.
Tantsiti nii vanade kui uute sõpradega ning käidi koos meie maskoti Vinni Puhhiga laval oma
mõmmitantsu esitlemas. Peale
pidu mindi laiali, et pühapäeva
hommikul taas kokku saada ning
päeva jooksul oma boksi, projekti ja meeskonda kõigile huvilistele tutvustada. Alguses ei saanud
vedama, pärast ei saanud pidama,
see ütlus kirjeldas Vinni
Beoeesleid hästi.
FLL on mitmekesine võistlus, kus
suur rõhk lisaks roboti ehitusele
ja programmeerimisele on nii põhiväärtustel kui ka projektil. Tänavune teema oli Prügi Rännak,
kus iga võistkond pidi uurima
prügiga seotud probleeme ning
ühele probleemile omalaadse
uudse lahenduse välja pakkuma.
Vinni Roboringi noorrobootikud
valisid oma probleemiks kileko-

tid ja nende liigse kasutuse tänapäeva maailmas. Lahenduseks
mõtlesid nad välja helkur Eesu,
mille sisse tavalise vati asemel on
pandud riidest kott ning võrkkott.
Sel moel, kuna vaid rumal inimene läheb välja ilma helkurita, on
alati riidest kott kaasas ja poes ei
pea ostma/võtma kilekotti, mis
loodusele ja loomadele-lindudele paha võib teha. Olles uurinud
oma teemat ning välja mõelnud
lahenduse, tegid Vinni Beoeeslid
oma esitluseks kohtunikele näidendi, mille tarbeks ehitati isegi
pappkastidest ajamasin.
Esitlus läks kinniste uste taga
kohtunike ees suurepäraselt ning
Beoeeslid valiti kolme parima
esitluse hulka, kes said laval kõigile oma etteastet näidata ning
hiljem premeeriti neid ka tubli töö
eest karikaga. Erinevalt enamikust tiimidest, kel vaid teoreetilised lahendused pakkuda, lõid
Vinni Beoeeslid oma praktilise
lahenduse, mida võistluse toimumise ajaks suudeti ka väikepartiina toota (ja erandirult kõik ka
realiseerida). Siinkohal suur tänu
õmbleja Õiele, kes, ilmselt jättes
unarusse kõik muud kohustused,
ennastsalgavalt Eesusid meisterd
a
s
.
Tihedas võistluses, kust osa võttis 41 meeskonda nii Eestist kui
mujalt, jagati ühtekokku 14 karikat. Kuigi võistluse rõhk ja eesmärk on lapsi iseseisvalt mõtlema ning tegutsema õpetada, oli

üks karikas ka juhendajatele
määratud.
2016. aasta Parima Juhendaja
karika teenis meie suureks rõõmuks Vinni Roboringi juhendaja Mai Pitsner. Siinkohal sobib tsiteerida Beoeeslite liikme Roberta
sõnu: “Seda karikat jagab Mai
meie ja Laagriga.”
Kokku oli Mail finaalis viis
võistkonda – üks Vinnist ja neli
Laagrist, kus on loodud sellest
õppeaastast suurepärased tingimused suurele hulgale lastele
robootikaga tegelemiseks. Viis
võistkonda FLL finaalis ühelt juhendajalt - meile teadaolevalt
pole sellise saavutusega seni ükski Eesti juhendaja hakkama saanud.
Tore oli ka kontakte luua välismaalt külla tulnud võistkondadega. Moldaavia võistkond jagas
rinnamärke, Läti võistkonnalt
saime diplomi “The sweetest
team” ehk siis nende arvates olime magusaim/armsaim võistkond.
Ja kirsiks tordile (või pigem siis
rosinaks Puhhi meepotti) - Soome FLL võistluse korraldaja, kes
Eestis oli kohtuniku rollis, esitas
Vinni Roboringile ametliku kutse tulla maikuus Soome nende
FLL-võistlusest osa võtma. Kaks
karikat ja kutse Soome võistlema
- see oli triumf!
Vinni Puhh,
VPG meediapesa

Vanaemad panid oma suvise hobi
ettevõtte heaks tööle
„Minul on paprika juba üleval,
tomati panin maha,“ ütleb Mare
Võrno, üks ettevõtte Vanaema
Sahver OÜ asutajatest ja omanikest.
Sõbrannal
Maie
Mikenbergilgi, kes on teine ettevõtte asutaja ja osapool, on samuti plaanis peatselt seemned mulda torgata.
Naised kasvatavad hoidiste ja
pere tarbeks vajaminevad tomatid, kurgid, paprikad, kapsadkaalid ja teised aiaviljad. Kasvuhooned on olemas, samuti maad,
anna ainult tööga takka.
„Jaanipäevast alates hakkame
mööda metsi ringi jooksma,“ räägib huumoriga oma suvisest
tööst-harrastusest Mare. Esimesed maasikad valmivad ju jaanipäeva paiku. Metsaskäimine lõpeb septembri lõpus-oktoobris
jõhvikatega. Maasikate ja jõhvikate vahele mahuvad mustikad,
vaarikad, kurgid-tomatid, pohlad, kõrvitsad, seened. Selleks
ajaks on ka kalad – silmud Narvast ja angerjad Võrtsjärvest kenasti purki pandud.
Naiste sõnul on neil kogu pere
rakkesse pandud. Mees veab
kalu, poeg kujundab etiketid,
perenaised röstivad, marineerivad, mikserdavad, keedavad,
vaaritavad ja panevad purki. Hoidised müüvad nad peamiselt Tallinnas oma ja laste sõprade-tuttavate kaudu. Inimestele maitsevad koduse mekiga hoidised ja
mehed muudkui veavad neid
Tallinna vahet. “Häid koduseid
maitseid ei saagi enam kusagilt
mujalt, kui pead kas ise tegema
või siis meiesuguste väiketootjate käest ostma,” ütlevad nad.
Nende toodang on kindel kaup –
ise kasvatatud köögiviljad, millele nad kunstväetist ja mürke ei
lisa.
Kohapeal polegi müünud, kuigi võiks. Sügavkülmas on alles
veel üksjagu toorhoidised, mis
sobivad küpsetistesse. Neid oleks
meil siin kohapeal pakkuda, kel
huvi on.
Vanaema Sahvrist on hoidiseid

ostetud ka firmadesse jõulukinkideks. Paar korda on naised käinud ka OTT-s ehk otse tootjalt
tarbijale Rakveres raamatukogu
parkimisplatsil müümas. Mullu
võtsid naised julguse kokku ja
panid end viimasel minutil kirja
Virumaa Teataja hoidistekonkursile „Paabu 2015“. Enam kui saja
osalejaga hoidiste konkursilt toodi koju tunnuskiri kõige traditsioonilisema soolase hoidise eest.
Maie-Mare hindavad traditsioonilisi hoidiseid, konkursil paistsid
silma magusad tsilliga maitsestatud moosid.
Müügiperiood algab novembris
ja kestab seni, kuni riiulid tühjaks
müüdud. Teinekord on tulnud
müüki panna ka oma koduseks
tarbimiseks mõeldud hoidistevaru, kui nõudlus on olnud suurem.
Turgu peab hoidma, teab Maie.
Kui palju naised üht või teist
sorti hoidiseid kokku vaaritavad,
on neil raske ütelda, see oleneb
marja-seeneaastast. „Möödunud
suvel, kui riisikas tuli, siis ainult
2-3 korda saimegi käia. Aga siis
kadusid riisikad ära, nii kuiv oli.
2014. aastal oli aga nii vägev riisikaaasta, et Loori metsa vahel niida või vikatiga,“ räägib Mare.
Head marjakohad on naistel
ammugi teada, enam nad metsas
marja järel jooksmas ei käi. Selg
dikteerib päevanormi: kolm tundi saab marjapuhmaste kohal
küürutada, siis on selg haige ja sel
päeval rohkem metsaminekut ei
ole. Praegu korjavad nad marju
kombainiga. Algul aga käsitsi, sest
ei saanud marjakombainist sotti,
mille poolest kombainiga korjates
kiiremini ämber täis saab kui käsitsi. Alles kaks aastat hiljem, kui
Pihlaku Estriga kolmekesi marjule mindi ja Ester ette näitas, sai
kombainiga korjamine selgeks.
Metsa naised ei karda. Puugisüstid on tehtud. Maie ütleb, et
usse tema siiski pelgab. Mare on
juba lapsena ussidega on kokku
puutunud, tema ei karda neidki.
Karuga kokku ei ole trehvanud.
Idee vanemas eas oma firma

Vanaema Sahver naised Mare Võrno ja Maie Mikenberg oma hoidiste,
pottide ja põlledega. Hilje Pakkaneni foto
teha sündis elust enesest, kui noorem poeg tellis Narvast ükskord
40 kg silmusid. Mida nii suure
kogusega peale hakata? Teha sisse ja müüa teistelegi! Nüüd ettevõtmine niipalju suurenenud, et
50 kg silmusid tehakse ühekorraga ära.
Maie koduõues on oma supiköök, seal see silmude röstimine
ja marineerimine käibki. Kalad
ajavad röstimisel hirmsat haisu ja
seda ei kannataks tubastes tingimustes teha.
Imenippi-retspeti naistel meil ei
ole. „Teeme nii, nagu teeksime
endale. Kasutame põhiretsepte,
nõukaaegseid kokaraamatuid,“
räägib Maie ja otsib välja kokaraamatu aastast 1968. Hoidiste jaoks
peab olema hea kelder, suur
külmkapp. Külmkapi ja köögikombaini soetamiseks taotlesid
naised vallalt ettevõtlustoetust.
Saadud raha eest vajalikud abivahendid ostetigi.
Hoidised saavad kõik ka säilivusaja, ehkki seisavad hästi aasta
otsa. Tänapäeval peab kõikidel
toiduainetel olema säilivusaeg, ka
suhkrul ja soolal.
Firma raamatupidamine tehak-

se koos.
Selle äriga rikkaks ei saa, aga
pensioni- ja palgalisa teenib juurde küll. Maie ja Mare jaoks on
nende ettevõtmine tervislik ja
pakub rahuldust. Niisama päevad läbi teleka seltsi toas passimine ei ole neile. Kui juba peab
toas olema, siis võtavad naised
välja käsitöö. Lähenevateks
lihvõttepühadeks on Maie heegeldanud vahvad tibupojad. Lillelise kevade saabumist kuulutavad värvilised liblikad tema peenes ristpistetehnikas peagi valmival tikandmaalil.
Nii Maie kui Mare peavad
firma asutamist jõukohaseks
tegevuseks, samuti vajalike tervise- jm tõendite hankimist.
Vaja on välja mõtelda tegevusala või peenemalt öeldes äriplaan. Maie ja Mare jaoks oli
äriplaaniks aastatepikkusest
hoidiste tegemisest oma ettevõtte loomine ja selle kaudu
hoidiste tootmine ja turustamine. Naiste jutust selgub, et selles pole midagi keerulist. Äkki
polegi, ettevõtlikuks hakata polegi liiga hilja hakata.
Hilje Pakkanen
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Sündmuste kalender

Klubides, rahvamajades

Pajusti klubis:
22.märtsil 13.30 väikekandle kursus lasteaia -ja koolide õpetajatele, huvi-, ringijuhtidele jt. Grupi suurus kuni 10 in., kursuse kestus
4x45 min. Vahepausil vestlusring kohvilauas. Osalustasu 5 eurot.
Korraldavad: MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus, Pajusti klubi. Eelregistr.
tel. 56918683 Moonika Laud.
24.märtsil kl. 14 "Munadepüha värviline kogupere koolivaheaeg".
Ootame koolinoori Pajusti klubisse veetma tegusat ja lõbusat koolivaheaega ning munadepühi tähistama. Osalustasu 1 euro. Korraldab MTÜ Pajusti VAK.
12. aprillil kell 13 eakate klubis Mõttelõng kuu sünnipäevade tähistamine, külas Rakvere rahvamaja pensionäride segaansambel.
20. aprillil kell 12 Vilde kirjandusauhinna üleandmine Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis ja hiljem klubis kirjanik Andrus Kivirähkile.
23. aprillil kell 16 kolhoosipidu endistele Vilde nim. kolhoosis töötanud inimestele. Kavas meelelahutusprogramm, kus esinevad
külalisena muusik ja laulja Toomas Anni, kaastegevad Pajusti ja
Kadila huumoritrupid. Suupistelaud, näitus. Info tel 5057645 Inge
Arula
Roela rahvamajas:
2. aprillil kell 16 suur kevadkontsert ja isetegevuslaste pidu “Roela
Segakoor - 115”.
10. aprillil kell 16 Vanemuise Teatri ühiskülastus “Ooperifantoom”.
13. aprillil kell 13 eakate klubi Remmelgas kohvilõuna.
24. aprillil kell 13 eakate klubi Remmelgas Tamsalus maakonna
eakate peol.
Viru-Jaagupis:
12. aprillil algusega kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu.
Külaline: Indrek Klammer.

Vinni Spordikompleksis:
26. märtsil algusega kell 10 iluvõimlemisvõistlus Lumikelluke
Vinni spordikompleksis, kus võistleb üles saja iluvõimleja. Tasuta, huvilised oodatud.

Koolides, lasteaedades:
1. aprillil kl 8.30-9.15 hea nalja päev Tudu Koolis. Rollimängud.
1. aprillil kl 10.40 kirjanduslik karneval VPG 1.-5.klassile.
1. aprillil naljapäeva tähistamine Pajusti Lasteaias.
8. aprillil kl 11.45 uurimuslike tööde kaitsmine VPG 11.klass.
11.-15. aprillil tervisenädal Roela LPK-s.
11.-15. aprillil Vinni Lasteaia saalis muusikainstrumentide näitus
11.-15. aprillil tervisenädal „Liikumine toob tervise“ Kulina Lasteaias.
13. aprillil kl 9.30 Pajusti lasteaia „Mesimummud“ teevad tervislikke võileibu.
15. aprillil kl 11.45 loovtööde kaitsmine VPG 8.klassides.
18.-22. aprillil südamenädal Vinni Lasteaias. Üritused lastele, vanematele ja personalile.
20. aprillil Kulina Lasteaia 45. sünnipäevapidu.
20. aprillil kl 8.55 abiturientide lõpukell Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
20. aprillil 9.30-12.00 Tudu Kooli matk „Kevade märgid looduses“.
20. aprillil kl 10.00 Pajusti Lasteaia „Mesimummude“
õuesõppepäev.
20. aprillil kl 11.00 etendus „Pipi ja Tuut kontserdil“ Kulina Lasteaias.
20. aprillil kell 12.00 Vilde kirjandusauhinna üleandmine Andrus Kivirähkile VPG-s.
20. aprillil kl 17.30 Pajusti Lasteaia „Mõmmikute“ rühma lastevanemate koosolek.
21. aprillil lasteetendus “Laiskus läheb, virkus tuleb“ Roela koolimaja aulas.
21. aprillil Roela lasteaia- ja koolilaste jüriööjooks.
21. aprillil kl 17.15 Pajusti Lasteaia „Lepatriinu“ rühma südamenädala pereüritus õues.
21. aprillil kl 17.30 Pajusti Lasteaia „Mesimummude“ ja „Mõmmikute“ südamenädala pereüritus.
22. aprillil kl 10.00 Pajusti Lasteaia „Mõmmikute“ rühma
õuesõppepäev.
22. aprillil kl 11.45 loovtööde kaitsmine VPG 8. klassides.
22. aprillil sportlik üritus “Liikumine teeb erksaks“ Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis.
25. aprillil kl 8.30-9.15 jüripäeva kombestik, rahvamängud Tudu
kooliõuel.
28. aprillil kl 9.15 Pajusti Lasteaia „Mõmmikute“ rühma jalgrattamatk.
29. aprillil kl 10.00 Vinni Lasteaia Mesimummu rühm Sõmerul
folklooripäeval.
29. aprillil kl 12.20 Roela kooli 8. ja 9. klassi õpilaste loovtööde
konkurss.
29. aprillil volbritrall Kulina Lasteaias.
5. mail kl 18.00 emadepäeva kontsert, kunsti- ja käsitöönäitus
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.

Vinni Päevakeskuses aprillis
Olete oodatud päevakeskusesse:
teisipäeviti kell 10 võimlema koos Vaike Altväljaga.
kolmapäeviti kell 10.30 nööpidest ja pärlitest kaelakeesid ja helkureid valmistama.
neljapäeviti kell 10.30 – 11.30 võimlema koos Evega.
neljapäeviti kell 11 – 15 Maie Seinpere juuksuripäev. Juuksuri teenused ettetellimisel.
reedel, 1., 15. ja 29.aprillil kell 10.30 – 12.00 Anu Joonuksi mälutreeningule.
reedel, 8. ja 22.aprillil kell 10.30 – 11.30 võimlema koos Maie Tammega.
10. aprillil väljasõit Vanemuise teatrisse etendusele „Ooperifantoom”.
11. aprillil kasutatud riiete müük (Jane).
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16. Kontakt: telefon 32 57 300 või
5099565, e-post: paevakeskus@vinnivald.ee

Uunikute mõõduvõtmisest
2016. aasta talvel

Ajal, mil kogu progressiivne Vinni valla rahvas Roelas Vinni valla
ja Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikult tähistas ja klaase kokku
kõlistas, müttasid neli hullu oma
üle 40-aasta vanuse uunik-Volvoga Põhja- ja Lääne-Eesti lumiseid
ja jäätunud külavaheteid künda.
20. veebruaril toimus järjekordne, seekord viieteistkümnes ehk
juuubelisõit - Uunikute Talveralli. Sõit sai alguse varahommikul
Laitse rallirajal ja finisheerus peale 350kilomeetrist jääl ja lumel
„kelgutamist Roosta kämpingus.
Selle vabatahtliku katsumuse võttis sel aastal ette 180 vanatehnikahuvilist rooli taga pluss kaardilugejad ja tagaistmel kulgejad krutsiverbalistid ehk ristsõnalahendajad. Kui kaardilugejate põhiülesandeks oli ekipaazi (legendi abil) ettenähtud trajektooril
hoidmine, siis krutsiverbalistid
pidid teeäärseid sihtmärke otsima
ja nende abil ristsõna lahendama.
Sarnaselt kõigile teistele
võistukihutajatele olid ka Vinni
Punn MTÜ ekipaaþil kogu päeva käed-jalad tööd ja ajud pulki
täis... Ehkki tagapingi-mehed ehk
ristsõnalahendajad jäid sel aastal
juhtivtöötajatele alla, st kontrollajad ajavõtupunktides olid ideaalilähedased ja eelmise suve saavutused (3.koht suvesõidul) jäid
kaugele silmapiirile terendama,
oli päev täis adrenaliini ja põnevust. Ja lohutuseks auhinnaline
koht õhtusel teadmameeste proo-

vil - mälumängus, kus auhinnalise koha tunnustuseks komplekt
eht nõuka-aegseid mutrivõtmeid.
Meie „Vallatute kurvide“ nime
kandev 1978. aasta Volvo 244 pidas end superhästi üleval ja erinevalt nii mõnegi varasema aasta
mosse- ja volgaaegadest, kus võisime tõdeda, et “autod jäätuvad
aeglaselt“, olime sel talvel soojas
nagu karud koopas. Ja kuigi
kandsime katusel päästepaadina
kaasas külgkorviga võrri, ei olnud
seda vaja kasutada mujal kui õppusel, kus proovisime, kas muhu
rahvariietes neiu ka tsikli peal
püsib. Erinevalt legendaarsest
Eesti mängufilmist see tal eriti ei
õnnestunud... Nalja ja naeru said
aga kõik. „Vallatute kurvide“ legendaarsesse meeskonda kuulusid VPG õpetajad Rein Leichter,
Margo Müller ja Mart Pitsner.
Kvaliteetse tüürimehe, kes meid
ohjes ja muidu õigel kursil hoiaks,
värbasime Tallinn-Tartu-Kuressaare (Bermuuda) kolmnurgast seda tööd tegi Peep Pitsner.
Ja nagu alati, kui varahommikul startides ja kiilasjääl libedaga
võideldes ei suutnud end ära kiruda, millised lollid küll oma nädalavahetust niimoodi sisustavad, siis finiisse jõudes andsime
endile tõotuse olla järgmisel sõidul jälle rajal...
Noor Pensionär, Vinni valla
kihutaja

Õnnitleme
aprillikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
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 Milvi Lahesoo
93 Selma Kereme
82 Lemmik Meltsa
93 Richard Pihlak
82 Ester Reinol
89 Ilmi Murdjõe
81 Helene Karro
89 Endla Neelokse
81 Villu Buddel
87 Pilvia Taremaa
81 Einar Toming
87 Juta Kongi
81 Rein Suurkaev
87 Meta-Sophie Anok
80 Epp Ojamäe
86 Anastasia Kivioja
75 Tiiu Talimäe
85 Maria Ojam
75 Arvo Järv
85 Kalju Annus
75 Mati Org
85 Aliide Tsiukson
75 Ülo Põldma
83 Mia Tikop
75 Olga Kanna
83 Harry Brand
75 Maret Rikma
82 Leeni Saar
70 Peep Seeblum

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

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

Maya Uuslail - 8. veebruaril
Eliise Põllu - 10. veebruaril
Märt-Jakob Simuste - 17. veebruaril
Kalvin Aal - 19. veebruaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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-

Vinnis peeti maakonna lahtised
sumo meistrivõistlused
12. ja 13. märtsil Vinnis peetud
Lääne-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel sumos (WEST-VIRU
OPEN) pakkus konkurentsi Poola sumokoondis, kes oli kohal
oma eliitkoosseisus – enamus
MM-i või EM-i medalivõitjad.
Kõige tituleeritum mees seejuures 2015.a MM-i pronks absoluutkategoorias Jacek Piersiak, kes
MM-i pronksimatsis alistas meie
Meelis Höövelsoni.
Tulemused: MEHED -70kg: 1.
Agris Tamjärv, SK Sakura. 2.
Jarmo Kalde, SK Eesti Karud. 85kg: 4. Artur Baikov, SK Sakura.
-115kg: 1. Joonas Viljak, SK Eesti
Karud. +115kg: 2. Oliver Valdre,
SK Sakura. Open: 3. Oliver
Valdre, 166,4 SK Sakura.

NAISED. -55kg: 1. Karol Pikhof,
SK Eesti Karud, 2. Vika Tsajun, SK
Sakura, 3. Kaarina Igo, SK Sakura.
-65kg: 3. Helina Ärtis 58,8, SK
Sakura. -73kg: 3. Aivi-Õnne Annimäe 72,6, SK Eesti Karud.
+80kg: 2. Pathricia Matso 89,0 SK
Sakura, EM-2015 U23 pronks,
kuni 80kg. Open: 3. Pathricia
Matso, 89,0 SK Sakura.
Järgmine sumomaadlejate jõukatsumine on 2.aprillil Tallinnas,
kus Sisekaitseakadeemia dojos
selgitatakse 2016. aasta Eesti
meistrid. Võistlus on ühtlasi valikturniiriks 21-24.aprillil Poolas
Krotoszynis toimuva EM-i koondise komplekteerimisel.
Riho Rannikmaa

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.

KÜTI SAEVESKI

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...
Helmut Siil
Riina Rattur
Erla Uueni
Salme Vitung
Velli Ploom

25.06.1934
02.07.1954
22.05.1930
22.12.1939
17.11.1917

– 14.02.2016
– 17.02.2016
- 12.03.2016
- 13.03.2016
- 13.03.2016

Kuulutused
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas,
tel 5349 6065.
Õie õmbleb, teeb
rõivaste parandust,
vahetab katkised lukud tervete vastu oma
ateljees Pajustis Vinni vallamaja I korrusel.
Info tel 5343 2225.

Müüa küttepuid ja
klotse Vinnis. Tel 5783
8999

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

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

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 8. aprilliks.

