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Vinni majandile
Valmis viimane “Minu
Vallavanema veerg
Kodu lugude” sarja raamat kavandatakse mälesuskivi
27. veebruaril kell 17 toimub
Roela rahvamajas Roela kandi
koduloolise raamatu “Minu
kodu lugu” viienda osa esitlus.
Raamat sisaldab kümme isikuja kolm perelugu, millest nelja
loo ainetel etendab raamatu esitlusel näitemängu “Mälu” Roela
näitering Kartoffel Urmas
Lindlo juhendamisel.
Raamatus on lood hinnatud
õpetajatest Alma Allikast, Aino
Kuusemetsast ja Helgi Moorist.
Huvipakkuvad on peatükid kolmest suguvõsast. „Kahe inimese,
Salme Reineri ja Matti Merede
katsumusi oma pika elutee jooksul peaksid küll kõik lugema.
Lühike lugu on omaaegsest sõjaja tööveteranist Eino Igost. Silver
Põllu on kirjutanud oma kunstihuvilisest vanaemast Emilie Põllust ning Rasivere poiss Hendrik
Vanari on uurinud oma suguvõsa kolme põlvkonna lapsi. Lugupidamist väärivad Toomas Moor
ja Leonhard Jürgenson, kes olid
ühed esimestest oma talude taastajatest. See on väga lühike tutvustus raamatu sisust, kuigi raamat ise on viiest üks mahukamaid,“ ütles MTÜ Roela Kodukant liige Kärt Põllu.
Raamat valmis Roela Kodukant
MTÜ eestvedamisel ning on viimane osa nelja aasta jooksul ilmunud kodulooliste raamatute
sarjast „Minu kodu lugu“.

Esimene osa kodulugude sarjast
koondas Roela aleviku ning ümberkaudsete asulate ja objektide
kohta valminud kodu-uurimistöid, mis tutvustasid elanikkonna eluolu ja sündmusi muinasajast tänapäevani. Teine raamat
räägib Roela kandi kultuurist ja
ümberkaudsetest küladest, kolmas Roela kandi hariduselule.
Neljas osa Vinni valla saamis- ja
eduloole, Roela piirkonna kolhooside sünnile ja kadumisele,
Roela sovhoosi tegemistele, tema
laialilagundamisele ja selle tagajärgedele ning reformide läbi tekkinud ettevõtetele ja mittetulundusühingutele.
Raamatud on valminud Roela
kooliõpilaste kodu-uurimuslike
töödest, mida juhendas mitu aastakümmet endine Roela kooliõpetaja Maret Tralla. „Raamatute valmimine on ühtlasi ka meie
tänuavaldus Maret Trallale tehtu
eest,“ lisas Kärt Põllu.
Viieosaline raamatusari on valminud eraisikute annetuste, projektide ja Vinni valla toel. Viimase raamatu valmimist toetasid
eraisikute ja vallavalitsuse kõrval
Eesti Rahvakultuurikeskus ja
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Raamat on saadaval Roela Raamatukogus ja Roela Rahvamajas.
Hilje Pakkanen

Pajusti Vaba Aja
Keskuse tegemistest

MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus
alustas juba möödunud aastal
Kogupere pühapäeva sarjaga,
millega jätkame ka sel aastal. Nimelt siis iga kuu teeme üheskoos
midagi toredat, kas korraldame
Pajusti Klubi ruumides mõne ürituse või sõidame matkama. Me
pakume võimaluse aega veeta
üheskoos, terve perega.
Käesoleval aastal meie esimeseks kogupere ürituseks oli kuuskede põletamine 9. jaanuaril. Lisaks kuuskede põletamisele vaatasime hiljem klubis kõik koos
animafilmi ja valmistasime küünlaid.
7. veebruaril korraldasime traditsioonilise kogupere vastlapäeva. Meid ei seganud sel aastal see,
et lund polnud. Saali põrand on
suurepäraseks liulaskmiseks olemas! Kelkude asemel kasutasime
linasid ja sõit kestis päris mitmeid
tunde. Päeva aitasid sisustada
Ahvi Pärdik, Kängu Ruu ja Panda Karu. Tantsumuusikat esitas
Kristi Lichtfeldt. Vanaisa Kalju
aitas lastele meisterdada seakontidest päris vastlavurre. Nagu

vastlapäevale kohane sõime hernesuppi ja nosisime kukleid!
Nähes, kui palju inimesi on liitunud meie üritustega jaanuaris
ja veebruaris, mõistsime, et ajame ikka õiget asja ja jätkame samas vaimus. Tõotab suurepärane aasta tulevat! Head ahviaasta
algust Teile ja osalege julgelt meie
kogupereüritustel, see on tõeline
kvaliteetaeg!
Lisaks kogupereüritustele korraldame ka laiahaardelise-male
publikule peoõhtuid. Märtsis on
selleks naistepäe-vapidu, olge
varmad pileteid ostma, sest hea
kraam kaua letil ei püsi! Peaesinejaks on Karl Madis koos poja
Carl-Philip Madisega, õhtujuhiks
on Margus Abel. Lisaks astuvad
üles Uhtna Mando-liiniorkester,
tantsutrupid Fa-ziyah, Pantrid ja
meeste rühm Kadilast Kae Litsi.
Peo aitab Teieni tuua Vinni Vallavalitsus ja Vinni Spordikompleks. Suur aitäh!
Anita Keivabu,
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus
juhatuse liige

Kivi asukoha ja ümbruse eskiisprojekti autor on Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurieriala 4. kursuse üliõpilane Liis Juuse.
Vinni majandi kauaaegsetest
spetsialistidest koosnev algatusgrupp kavandab Vinni alevikku mälestuskivi rajamist
Vinni majandile.
Kivi plaanitakse paigaldada
Vinni Spordikompleksi juurde
kergliiklustee vahetusse lähedusse. Kivile paigaldatakse plaat
tekstiga „Vinni majand 1940 –
1995, direktor Heino Kallaste
(1959-1990)“.
„Idee teostamiseks vajaminev
raha, 8-10 tuhat eurot, kogutakse
annetustest. Praeguseks on annetustest laekunud vajaminevast
summast umbes veerand, teine
samapalju on sõlmitud eelkokkuleppeid,“ ütles üks idee algatajaid
Marve Morgen. Lahked annetajad veebruari alguse seisuga: Tiiu
Alavere, Arnold Müürisepp, Vaike
Altvälja, Maria Ojam, Anu Are,
Meeli Orupõld, Vaike Aru, Rein
Orupõld, Heinrich Aru, Märt Ots,
Inge Arula, Säde Ots, Marek
Demjanov, Lea Pugri, Solveig
Enkel, Juhan Ratnik, Ellen Einla,
Anne Pootsik, Kaja Inno, Ain
Heiskonen, Milvi Idavain, Õnne
Polisinski, Aili Jurelevits, Reet Rannakivi, Margi Jõesaar, Tamara Reissaar, Asta Kaasler, Tõnu Reissaar,
Ljubov Kadapik, Anna Kalvik, Leeni Saar, Malle Kikerpuu, Maria Vassiljeva, Malle Kasearu, Ljubov
Kostap, Ode, Uta ja Laura Saar, Vladimir Kostap, Leo Saluste, Kalle
Külaots, Aino Sepik, Krista Laaspere, Toivo Sild, Elvi Lavonen, Nikolai Turunin, Tauno Lavonen,
Airis Türpsal, Leida Leiten, Ester
Vallas, Voldemar Leiten, Mare Vassiljeva, Marve Morgen, Mati
Vakker, Linda Mägi, Koidu Vilu,
Enno Mähar, Marje Vilu, Maie
Müürisepp, Silvi Villemson, Boriss

Vassiljev.
Vinni-mail edenes elu eriti
jõudsalt majandijuhi Heino Kallaste juhtimise ajal. Kallaste juhtimisel ehitati välja heas korras
Vinni alevik spordihoone ja ujulaga, klubi, lasteaed, kool, elumajad jne. Elu edenemine Vinni
majandi mail oli võimalik tänu
majandi headele tootmisnäitajatele ja oskuslikule juhtimisele.
Ühiskonnaelu ümberkorraldamise ja Vinni majandi lagunemise
järel said majandilt tugeva algtõuke mitmed ettevõtted, mis tegutsevad edukalt praegugi: Vinni osakonna baasil tegutsev Tammiku OÜ, Vetiku osakonnast
moodustatud Vetiku S.T. OÜ,
Sõpruse osakonna põhjal loodud
Piira Talu OÜ, Kaarli osakonnast
välja kasvanud Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Vaeküla osakonna baasil tekkinud Vaeküla
Suurtalu OÜ, Roodevälja osakonnast rajatud Roodevälja Uustalu
OÜ, Küti ja Viru-Jaagupi osakonna baasil asutatud Voore Farm
OÜ on jätkusuutlikud ja arenevad põllumajandusasutused.
Kivi paigaldamise algatusgrupp kutsub kõiki Vinni elanikke algatust ka omalt poolt vastavalt võimalustele toetama.
Annetusei 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 31. juulil, mil möödub 25 aastat Heino Kallaste surmast.
Hilje Pakkanen

Tee seisundinõuded
talvisel teehooldusel
Tänavu on Ida-Virumaal juhtunud
kaks ränka bussiavariid, milles olulist rolli etendanud kehvad teeolud
panevad küsima, millised nõuded
kehtivad teehoolduses kohalikel
ehk nn vallateedel.
Teed liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega
teedeks. Avaliku kasutusega
teed on riigimaanteed, vallateed ja
lepinguga era- ning metsateed. Talvise teehoolduse sagedus
sõltub liikluse tihedusest nendel.
Teed on jagatud kolme seisunditasemesse:
3. seisunditase määratakse teedele, kus liigub ööpäevas üle 3000
sõiduki. Neid riigimaantee lõike on
Vinni valla territooriumil napilt 10
kilomeetri jagu ning seal tuleb lumi
ja lörts teedelt eemaldada viie tunni jooksul.
2. seisunditaseme alla kuuluvad
harvema liiklussagedusega tugimaanteed. Neid on valla territooriumil juba 50 kilomeetri ulatuses.
Sellised teed puhastab Maanteeamet 12 tunni jooksul.

1. seisunditasemega on valdav
enamus ehk umbes 250 km riigiteedest, millel piirdub talihooldus
tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse vaid ohtlikes kohtades. Selliste teede nõutav seisund ongi kinnisõidetud
lumi või jäätunud tee, kus sügavama lume eemaldamiseks on hooldustsükli aeg 24 tundi või isegi
kauem.
Vallavalitsuse hooldada olevad
teed jäävad kõik 1. seisunditasemele. Tihti on need väga väikese liiklusega kõrvalteed. Hoolimata taliteede lubatud pikemast hooldusaja
nõudest, tuleb vallal need hoopis
lühema ajaga läbitavaks muuta,
sest lapsed peavad kooli või lasteaeda saama, täiskasvanud aga tööle jõudma. Siinkohal meie suur
tänu valla lume-tõjetööde teostajaile!
Lumerohketel talvedel on olnud
juhuseid, kus vallateede lumelükkajad on lume hommikul kella
seitsmeks koristanud, kuid riigimaanteel on lumi selleks kellaajaks,

Aastas on vähemalt üks päev, mil
me mõtleme Eestile. See on Eesti
iseseisvsuspäev, 24.veebruar.
Pidupäeval lehvivad üle me
maa sinimustvalged lipud. Raadio mängib isamaalisi laule, teler aitab päevakohaste saadetega
kaasa. Tunne on ülev. Meie oma
armas Eesti riik. Mis sest et väike, aga oma ja armas, üks ja
ainus.
Kuid mitte igaüks ei mõtle kodumaa sünnipäeval vaid helgeid
mõtteid. Paljugi võiks olla meie
riigis palju paremini – rohkem
hoolivust, sallivust. Eeskujud
põhjanaabrite näol on olemas.
Hea, kui meie riigiski taibatakse,
et parim kaitsepoliitika on tõhus
sotsiaalpoliitika, mis kasvatab
heaolu ja tagab ka ühiskonna stabiilsuse.
Majandus on kõige alus - töökohtade loomisega, ettevõtluse
edendamisega, mis suudaks eksportida oma toodangut välismaale. Vaid nii tekib riigis rohkem rikkust. Meie majandusimeks on
saanud meie riik, mis põhjustab
tööpuudust, töökäte äravoolu.
Poliitikute tähtsaim ülesanne
meie riigis peaks olema tagada
meie inimestele hea ja turvaline
elu. Oleks igati toore, kui nad

tõesti püüaksid parandada oma
rahva ostuvõimet, elutingimusi ja
-kvaliteeti, siis ei peaks meie inimesed võõrsile tööle ja elama
minema.
Eesti iseseisvuspäeval tundkem siiski rõõmu oma armsast
kodumaast. Meil on palju, mida
ja keda hoida, mille üle rõõmustada ja kust jõudu ammutada.
Siin on meie juured, kodu, lähedased, kaasmaalased, eesti keel ja
eesti meel, palju kaunist loodust.
Tabavalt on eesti inimese mured ja rõõmud oma isamaasse
luuletanud Virve Osila:
„Mu isamaa, ma olen sinust võetud, said sünnihetkel südameks
mu sees.
Nii palju valusid meil koos on
läbi põetud, me teame mõlemad,
neid ootab veelgi ees.
Ei ole rõõmudeski olnud puudust – mis õnn, kui jalge all on
kodupind.
Me teineteisele ei murra truudust, ma sinult tuge saades ise
toetan sind.“
Head Eesti iseseisvuspäeva!
Toomas Väinaste
vallavanem

Valla soojamajanduse arengukava
2016-2026 ootab ettepanekuid
Valminud on Vinni valla
soojamajanduse arengukava, mis määratleb Vinni, Pajusti ja Roela aleviku kaugkütte võrgupiirkondade arengusuunad
soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva 10

aasta jooksul.
Kutsume elanikke arengukavadega tutvuma. Kõik soojusmajanduse arengukavasid puudutavad ettepanekud palume
saata hiljemalt 25. veebruariks
meiliaadressile
vallavalitsus@vinnivald.ee
või gustav@vinnivald.ee.

2016.-2017.a Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 1.klassi
tulijate vanematele
1.klassi vastuvõtmiseks saab
esitada dokumente kuni 18.
märtsini.
Kaasa palume võtta lapse sünnitunnistus, lapsevanema isikut
tõendav dokument, avaldus

(saab täita kohapeal).
Kooli kantselei on avatud tööpäevadel 8-15.
Klassid komplekteerikse hiljemalt 1.maiks, nimekirjad avaldatakse kooli veebilehel.

Roela Soojus tegevuspiirkonnas
muutuvad vee- ja
kanalisatsiooniteenuste hinnad
Vinni Vallavalitsus kooskõlastas 26. jaanuaril 2016.a OÜ
Roela Soojus tegevuspiirkonnas: Roela ja Tudu alevikes,
Lepiku ja Küti külades uued
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad, mis hakkavad kehtima 1. märtsist k.a.
Veevarustuse teenuse uus

kui bussid liikuma hakkavad, veel
koristamata. Sellegipoolest püüavad ka riigimaanteede hooldajad,
hoolderingide tegemisel, kõrvalteede bussiliiklust arvestada.
Maanteeinfo telefon on 1510 või
www.mnt.ee.
Kuigi vald puhastab teid lubatust
lühema aja jooksul, ei muuda see
asjaolu, et lund lükatakse vaid vastavalt vajadusele. Koheva lume
korral alustatakse lume koristust
alates 10-12 sentimeetrist, sulalume
ja lörtsi korral alates 6-7 sentimeet-

kuupmeetri hind on 1,80
eurot ja reovee kanalisatsiooniteenusel 2,25 eurot kuupmeetri kohta. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Roela Soojus tegevuspiirkonnas hakkab märtsist kehtima ühtlustatud, kulupõhine
hind.

rist. Lume paksust mõõdetakse
rööbaste vahel.
Tööpäevadel tuleb põhiteed avada hiljemalt kella 7.00-ks, kus tööde teostamise prioriteetide järjekord on: 1. koolide ja lasteaedade
juurdesõiduteed, 2. koolibusside
liiklusringide teed, 3. valla üldkasutatavad teed.
Puhkepäevadel puhastatakse valla üldkasutatavad teed kella 9.00ks.
Peeter Kalvet
majandusnõunik
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Tammik on koduks
paljudele
Tahaksin bioloogina hoiatada
lageraide tegemise eest tammiku
põõsarindes. Kaasaja võimsa
metsatehnikaga on selle teokssaamine kiire.. .mõte ei jõua järgigi...
Tammede alune põõsarinne pole
antud juhul subjektiivne temaatika, vaid ikka ja ainult looduskaitseline küsimus. Sellele tuleks
ligineda keskkonnateadlikult ja
antud paikkonna ning kogukonna ees vastutustunnet omades.
Tammikus, mida peame käsitlema taimekooslusena, on kestmise toeks liikidevaheline ökoloogiline sõltuvus. Siin toimib
aegade jooksul hästi paika loksunud toitumisahel. Selle alusel on
tammikus suur roll põõsarindel,
kus pesitsevad eelkõige taimekahjuritest toituvad värvulised:
põõsa- ja lehelinnud.
Kui eelmisel sügisel tammede
all lennelnud väikesed roheliblikad talveks nukkusid, siis saabuval kevad-suvel arenevad nendest röövikud. Need toituvad
tamme pungadest ja seejärel lehtedest. Näritakse ohjeldamatult!
Kannatab tammede lehestk. See
päädib inimsilmale nähtava
tammemähkui tegevusena. Neid
„röövleid“ suudaksid ohjata vaid
põõsastikus
elutsevad
putuktoidulised linnud.
Raietööle alternatiivina pakutav alibi, et - lindudele on parki
siia-sinna paigaldatud „paarkümmend pesakasti“, pole kuigi tõsiseltvõetav. See on oluline
pigem koolipedagoogika ja looduskasvatuse seisukohalt. Seegi
tegu – ilus, kuid põõsaid nad
asendada ei suuda. Pesakastidesse „kolivad“ eelkõige vilkad

puukoristajad, kellel jätkuks
pesapaiku ja toiduladusid ka
puuõõnsustes. Kuna peame puukoristajat vallalinnuks, on kena,
kui nad julgetena ka pesakastid
omaks võtavad. Põõsa- ja lehelinnud
taolisse
munitsipaalkorteriresse ei koli.
Elulaad mõneti teine: poegadele
vaja pesa punuda.
Tammikualusest põõsarindest
tuleks esmalt eemaldada iluaedade kaudu parki laienenud
võõrliigid (verev kukerpuu, lumemari , enelad). Seejärel lepavõsa. Viimasena kaalutleks sarapuupõõsaste juures: millised võtta, või jätta – seda ka haljastuse
aspektist lähtuvalt..
Toon eelnevale jutule toeks
loodusemees Jaan Remmeli poolt
kirjutatud näite Lehmja tammikust. „...ülemlaulik ööbik, kes
saabub siia Ida- või Lõuna-Aafrikast. Teadaolevalt on ööbikuid
pesitsenud tammikus kuni kolm
paari. 2000. a. kevadel aga ehmusid saabunud laulumeistrid tummaks, nähes põõsastest lagedaks
tehtud pesapaika. Lõpuks jäi üks
laulik siiski pidama nn Väikese
tammiku põhjaserva, kus oli säilinud tihedam põõsariba.“
Seega tarka ja loodushoiust
motiveeritud tegutsemist ka Vinni-Pajusti tammikus ja Roela
oosil. Pargis on ju tööd veel pooleli ja pole hilja plaane mõnevõrra korrigeerida, säästa valikuliselt võsa!
Senist sõidutee servade avamist
saab kiita - nii ei sattu metsloomad otse sõiduteele, neid on võimalik enne märgata. Ja sõidu
pealt saad kiigata -, kas ülased
juba õitsevad...
Ilme Post

Vinni-Pajusti tammikust –
vastutustundega
Vinni-Pajusti maastikukaitseala
kaitsekorralduskava aastateks
2012-2021 on looduskaitseline
arengukavaline dokument, mis
hindab kaitstavate väärtuste hetkeolukorda ning planeerib vajalikke tegevusi nende säilitamiseks ja taastamiseks ning võib
osutada võimalustele loodusväärtuste tutvustamiseks ja avalikuks kasutamiseks.
Just sellest dokumendist ongi
lähtutud viimastel aastatel tammikus läbiviidud tööde osas. Et
nüüd jõudsime ettenähtud töödega rohkem inimeste silma alla
- tammikus kulgeva koolitee
ääred ja Pajusti klubi tammikupoolne serv -, on üles tõstetud
keskkonnateadlikkuse ja looduskaitseline aspekt. Ja seda pr Ilme
Posti poolt. Korra oleme neil teemadel vestelnud telefonitsi ja
korra kohtunud tammikus. Paistab, et sellest on vähe ja nüüd
hoiatatakse valla lehe kaudu vastutustundetust tegutsemisest
tammikus.
Töid teeme siiski kaitsekorralduskavas ette nähtud nn Kitsekopli ala poolloodusliku koosluse taastamiseks ja hilisemaks
hooldamiseks ning tammiku, kui
rekreatsioonikeskkonna arendamiseks.
IlmePosti kirjutises mainitud
lageraiet pole Vinni-Pajusti tammiku Pajusti sihtkaitsevööndis
tehtud. Kõik tehtavad ja tehtud
tööd on kooskõlastatud Keskkonnaameti Viru regiooniga.
Tammikualusest põõsasrindest
ongi esmalt eemaldatud toominga-, remmelga-, haava- ja lepavõsa. Soovitatud kaalutlemist on
teostatud sarapuupõõsaste puhul. Pajusti klubi tammikupoolne serv on suhteliselt hõre seetõttu, et sarapuud kasvab sellel alal
vähe ning muude liikide välja-

raiumine lõi silmale harjumatu
vaatepildi. Samas, tänu raidele,
on avanud oma kütkestava ilme
seni võsas olnud tammepuud
(minu subjektiivne arvamus).
Väikeste roheliblikate kohapealt on mul küsimus: miks nad
pole suhteliselt põõsavabas nn
kirjandustammikus ohjeldamatut röövnärimist teinud?
Põõsa- ja lehelinnud, kes senini elutsesid maharaiutud põõsastikus (u. 1 ha), peavad pesa punuma linnulennult paarkümmend meetrit kaugemal (õppe- ja
liikumisrajast sissepoole jääv ala
u. 25 ha). Loota on, et seda nad
suudavad.
Teostatud tööde tõsiseltvõetavust kinnitab kaitsekorralduskavas esitatud soovi, jätta murdunud ja mahalangenud jäme laialehine puidumaterjal metsa kõdunema kui kõrge bioloogilise
mitmekesisuse kandja, reaalne
täitmine. Mitmel pool on
lamapuit seda ülesannet täitmas.
Et vaade küünib oma kinganinadest kaugemale, annab aimu
teadmine, et raiutud ja koondatud võsa leiab kasutamist Vinni
katlamaja hakkpuidu katlas, andes lisaks töösoojale ka keskküttesooja. Materjali väljaveoga kannatada saanud pinnas taastatakse algseisu.
Ka mina vaimustun kevadel
tammikus avanevast vaatest lillevaibale, eriti, kui taustal kostub
linnulaul, andes märku toitumisahela toimimisest ning kinnitades, et oleme tegutsenud parimal
võimalikul moel kogukonna ees
vastutustunnet omades.
Gustav Saar
Vinni-Pajusti maastikukaitsealal Pajusti sihtkaitsevööndis
teostatavate tööde Vinni valla
poolne asjaajaja

Rakvere Metsaühistu Tudengina Vinni
2015. aastal
sovhoosis praktikal
Rakvere Metsaühistu liikmed on
maaomanikud, kes on ühistu asutanud 1992. aasta detsembris ja kes
hoiavad ühistut käigus enda metsa majandamiseks vajalike tegevuste jaoks. Ühistu on olemas liikmete
jaoks, mitte et liikmed on ühistu
jaoks. Üle 20 aasta on ühistu olnud
töös seni pideva aeglase kasvuga.
Otsuseid metsa majandamiseks
langetab metsaomanik, ühistu saab
ainult nõu anda nii raiemahu, kui
ka muude metsanduslike küsimuste osas. Sel talvel on puidu hinnad
viletsad, kuid tundub, et see ei sega
raieotsuseid langetamast. Parema
tuleviku huvides oleks vaja metsanduslike otsuste langetamisel kasutada säästliku metsanduse põhimõtteid.
Esimene ja kõige tähtsam säästliku metsanduse põhimõte on raiemahu seadmine vastavusse metsa
juurdekasvuga. On selge, et ei saa
raiuda seda, mida pole olemas või
on juba raiutud, seega tuleks olemasoleva metsa raiemaht tuleb jaotada ühtlaselt aega. Kui lõigata
kogu mets ühe aastaga, mis võib
sealjuures seadustega kooskõlas
olla, siis 30-40 aasta jooksul pole
selles kohas midagi teha. LääneViru tingimustes võib peale
lageraiet järgmist raieaega suure
tõenäosusega mitte tullagi, kuna
mets ei uuene ise piisavalt. Metsandusringkonnas püsib endiselt seisukoht, et „mets uueneb ise“. Selline seisukoht suurendab maakonnas metsamaa pinda, kus kasvab
majanduslikult väärtusetu võsa ja
on seega kasutu maa igas mõttes
võrreldes maa võimaliku potentsiaaliga. Võsametsad sobivad
ainult hakkepuidu tootmiseks,
kuid tulem sellest on liiga väike rahuloluks. Maakonnas on allakirjutanu arvates ligi 10 000 ha head erametsamaad, mille kasulikkus ühiskonnale on üpris väike. Need tuhanded hektarid paari aastakümne jooksul lagedaks raiutud metsamaad kasvatavad enamasti umbes
300 looduslikku kaske hektaril
(uunenuks arvestamisel on vaja
vähemalt 1500) ja suurel hulgal igasuguseid põõsaliike. Metsandusringkondades on metsanduse puudused enamasti teada, kuid kahjuks puudub tõsine soov teha midagi olukorra parandamiseks. Aastatega on siiski väärtusliku metsauuenduse tase paremaks läinud
tänu maaomanike tehtud investeeringutele, kuid ikkagi igal aastal jäetakse sadu hektareid „ise uuenema“.
Rakvere Metsaühistu liikmetest
metsakasvatajad istutasid 2015.a
127 ha metsakultuure, sh 230 200
kuuseistikut 118 hektarile, 13 000
mändi 4,2 hektarile ja 4900 kaske
2,9 hektarile. 2014.a vastavad näitajad olid 158,7 ha metsa (mis on
läbi aegade parim aasta), sh 277 600
kuuseistikut 147,3 hektarile ja 14
100 kaske 7,4 hektarile. Viimase 10
aastaga on metsakasvatajate poolt
rajatud vähemalt 710 ha metsakultuure, mis teeb Lääne-Virumaast
selle näitajaga parima maakonna
Eestis. Parimad on Vinni valla metsakasvatajad, kes on rajanud vallas
198 ha metsa. Metsa istutamine tundub olevat majanduslikult mõttetu tegevus, kuid näitab samas, kui
palju maaomanikud näevad enda
tulevikku seoses selle riigiga, milles hetkel elatakse. Tulevik ei ole juhuslik, kui tuleviku eest hoolt kanda. 2016. aasta plaanide kohaselt
soovivad metsakasvatajad rajada
ca 130 ha metsa peamiselt kuusekultuuridena.
Maaomaniku perekonna rahavajaduse vaos hoidmine ja metsa tuleviku eest hoolitsemine on kaks
peamist tingimust säästlikuks metsamajanduseks. Samad asjad ja lisaks kõigi riigis kehtivate seaduste
täitmine metsamajanduses on eeldused, mida on vaja, et täita rahvusvahelise metsamajanduse sertifikaadi FSC nõudeid. Rakvere Met-

saühistu sai 12. detsembril 2014
FSC rühmasertifikaadi, millega
saavad ühistu liikmed liituda. Ühe
aastaga on sertifikaadi võtnud 26
inimest 875 ha metsamaaga. Reeglina sertifitseeritud metsas teostavad tööd Rakvere Metsaühistu
spetsialistid, seega maaomanikul
endal pole muret nõuete täitmisega. 2015. aastal läks Rakvere Metsaühistu kaudu üle 7000 tm FSC
sertifitseeritud puitu. FSC nõuded
loodushoiule on karmimad kui
PEFC nõuded, mis on teine meil
levinud metsanduse sertifitseerimise süsteem. Samuti suhtub PEFC
lõdvemalt säästliku raiemahu vajadusse ja metsauuenduse kvaliteeti. Hea näide tehtud töödest FSC
nõuete kohaselt on Sõmeru vallale
kuuluval Kasevälja maaüksusel
Näpi bussipeatuse juures raudteeviadukti ligiduses. Raie on seal teostatud eelmisel talvel ja kevadel on
peale istutatud 4900 kase, männi-,
kuuse- ja lehise istikut, mida on
juba hooldatud sügisel. Raie käigus
on säilitatud kõik männid, sipelgapesad ja tee äärde on jäetud puhverala sarapuupõõsaste näol. Metsatööd on läbi viidud vältides maapinna ja teede kahjustamist, kokku
on lepitud naabritega. Metsa raieõiguse müügiks korraldas Sõmeru
vald oksjoni, millel hoolimata rangematest nõuetest tegi parima pakkumise Rakvere Metsaühistu.
Viimastel aastatel on saanud hoo
sisse metsa raieõiguse müük
internetioksjonitel. Lootus saada
metsa eest parimat hinda pole niimoodi siiski garanteeritud. Selleks
sobivat metsa pole eriti palju. Oksjonile ei sobi panna ilma looduslike piirideta metsaeraldusi, ei sobi
harvendus-, sanitaar- ja turberaied.
Kui raiele minev mets on osa samasugusest metsast, siis on arusaadav raiuja soov teha lank suuremaks, kui tegelikult kokku lepitud.
Langi piiri nihutamine 10 m väljapoole võib tähendada 10 % suuremat raiemahtu. Samuti on kerge
raiuda harvendus- või turberaiel
välja mitte 25 %, vaid 50 % metsa
tagavarast. Raske on pärast raiet
võtta vastutusele metsavaruja lõhutud teede ja raiejäätmetega risustatud langi maapinna pärast. Pärast
raiet on selliselt peaaegu võimatu
väärtusliku metsauuenduse saamine. Metsalangi oksjonile pannes
loodab maaomanik saada parimat
hinda, ehk siis kasvõi veidike petta
ostjalt välja endale kasulik tehing,
kuid on selge, et ostja ei soovi mingil juhul endale kahju teha. Tavaliselt „parim hind metsa eest“ sisaldab võimalust kuskilt müüjat alt
tõmmata. Tavaliselt ei saa metsa
müüja sellest aru ka aastaid peale
müügiprotsessi. Eeltoodud asjaolude tõttu Rakvere Metsaühistu ei
soovita korraldada kasvava metsa
raieõiguse müüki. Samuti pole
metsamaa ostjatel Rakvere Metsaühistuga suurt midagi peale hakata. On selge, et iga maha müüdud
metsamaa tükk satub varem või
hiljem välismaalaste kätte ja seega
varsti pole eestlane enam peremees
oma riigis.
Metsaühistu ülesandeks on tagada liikmele parim hind oma metsa
eest. Parimat saab tagada korraldades metsa raiet parimal viisil ja
müües puitu vastavalt kvaliteedile
parimate saadaolevate hindadega.
Maakonnas metsandusturul metsaühistu ei kuulu suurte tegijate
hulka, kuid oma olemasoluga mõjutab ühistu turuhinda ka teistes
metsatehingutes. Metsa hinna arvutamine on arusaadavalt ebatäpne, kuid erinevate hinnapakkumiste võrdluses on kõik metsa ostjad
sunnitud arvestama metsandusturuga.
Rakvere Metsaühistuga saab kontakti võtta internetiaadressil
www.rmy.ee või siis tel 32 27 845
tööp. kl 9-15. Meie aadress on
Kunderi 6, Rakvere.
Lauri Salumäe

Hetk koos töökaaslastega enne armeeteenistusse minekut 1965.a.
Vasakul esimene peazootehnik Helgi Reitalu, teine Juhan Ratnik.
Foto: Erakogu.
Näitleja ja kirjamees Olev Anton
on kasutanud oma maaelu alastes kirjatöödes mõisteid nagu
„lõppjuht” ja „tippjuht”. Eks
„keskjuht” sobib sinna vahele ka.
Eesti Põllumajanduse Akadeemia ülesandeks oli koolitada põllumajanduse tarbeks oma ala
tippjuhte. Stuudiumile määratud
viiest aastast kulus loomakasvatuse eriala õppuritel pool aega
praktilisele tööle majandites.
Esimese õppeaasta praktiliste
tööde osa toimus kooli Tartumaal
asuvas Sootaga õppemajandis
„lõppjuhi” s.o lüpsja, seatalitaja,
karjaku, vasikatalitaja jne ametite õppimises.
Teise õppeaasta, s.o. 1962. aasta kevadel saabusin Vinni sovhoosi. Lõuna-Eesti poisile tundus
põhjapoolne kant huvitav.
Kontoris ei kulunud palju aega
ja siis viis peaagronoom Elmar
Arula oma mootorratta külgkorvis mind Piira külas majandi
peavetarsti Hans Veermäe kodutallu öömajale. Talus elas Veermäe ema. Kaasas oli spordikott
riietega ja heitevasar. Viimast kasutasin hiljem talu taga heinamaal treenimiseks.
Ööbimiskohast käisin ca kilomeetri kaugusel paiknevates lautades tööl. Lüpsikari ja sugusead
koos suvelaagriga paiknesid Sõpruse osakonna keskuses, noorkari
endise Piira mõisa kõrvalhoonetesse kohaldatud lautades. Noorkarja karjatati Ussimäel (praeguse suletud prügimäe kõrval) võsastunud ja osaliselt soostunud
karjamaadel.
Minu öömaja oli vist tagamõttega valitud, sest kui oli
peavetarstil vaja pügaja raia haigeid noorveiseid jugloniga töödelda, olin mina käepärast võtta.
See töö nõudis tõelisi jõunumbrite demonstreerimist. Tuli hoida
kinni mullikat, kelle haiguse tõttu karvavaba kehapiirkonda arst
tulikuuma preparaadiga pintseldas. Neid loomi oli majandis üksjagu. Higised olime loomaga mõlemad, üks tööst, teine hirmust.
Hiljem töötati välja vaktsiin ja
haigus kadus.
Sain selles osakonnas oma
lõppjuhi oskusi viimistleda nii
lüpsjatele puhkepäevade andmisega, sigala kokana, seatalitajana.
Tegemist oli äsjapoeginud mullikategrupi lüpsmisega harjuta-

misega. Lehmi kergekäeliselt välja ei praagitud. Üks masinlüpsiks
mittesobiva udaraga lehm tuli käsitsi lüpsta,sest nisad olid liiga jämedad ja harali paiknevad. Mul
läks selle loomaga nii kaua, et
lehm tahtis minu najal magama
jääda. Udar tuli tühjaks saada.
Inimestest on meelde jäänud
osakonna juhataja Oskar Ülesoo,
tema abikaasa Gerda, kes oli
kunstlik seemendaja. Sain seda
tööd ise ka proovida. Laohoidjaks oli Helje Veerg.
Sõpruse osakonna keskusest hobuvankriga Vinni veskist söödajahu toomiseks kasutasime metsteed. Praegu rohumaade all olevat ala keskusest kuni teeni, mis
ühendab Mustvee ja Rannapungerja maanteid, oli kõik mets.
Sõpruse ja Vetiku osakondade
piiril olevat linnmõisa valitseja
poolt sajandivahetusel rajatud tiiki kasutati suplemiseks.Vinnis
asuva töökoja tisleri Andres Prillopi jutu järgi on tiigipõhi savikihiga kaetud ümbruses olevate
karstiaukude pärast.
Kesksuvel viidi mind Vetiku
osakonda kuna praktikant Viia
Rebane kukkus hobuselt ja murdis käeluu. Olin siis põllubrigadir, võtsin töid vastu ja vormistasin normiraamatu abil töökäske,
mis olid aluseks palga arvestamisel. Parajasti oli käsil ristiku redelitele panek. Ristik oli vägev ja
põld sai redeleid täis. Põllutöölistest puudust ei tuntud.
Transpordiks oli ratsahobune,
hiljem lasin sepal vana pikkvankri korda teha ja sõitsin sellega.
Ikka ohutum.
Peale heinaaega sai minust karjabrigadir. Andsin puhkust osakonna juhataja abikaasale Hulda
Rähnile. Sõita sai parasjagu. Keskuses oli lüpsi- ja vasikalaut, osakonna teises servas olid sigala,
kanala ja noorkarja laager, see
asus Mõdriku tiikidest tuleva oja
kallastel. Päevas tuli kaks ringi
teha, sest minu käes olid jahuhoidlate võtmed.
Elamine oli mul osakonna keskuses Uustalu Leena majas.
Viljakoristuse aeg tuli vihmane.
Nägin oma sõitudel, kuidas Vetiku
luhas hilise heina vaalud vee peal
hulpisid ja tuule poolt mahalöödud
rukkipõllul terad viljapeades kasvama läksid. Hea, et ise enam põllubrigadir ei olnud.
Juhan Ratnik
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Tarmo Alavere - sellest Vinni-Pajusti
Vinni vald on
aastat näoga rahva poole Gümnaasiumi tegemisi parim praktikakoht!
kajastab Meediapesa

Alates tänavu 1. jaanuarist on
Roela Rahvamajal uus juhataja –
Tarmo Alavere. Mees, keda igal
rahvamaja üritusel näha võib.
Tõsi küll, enamasti seljaga publiku poole, helipuldi taga. Või kui
teda ennast siiski kohal ei ole, on
ta kaudses mõttes kohal laulude
saatemuusika näol. Laululembeses Roela rahvamajas möödub
harva mõni üritus ilma lauludeta. Vähe on neid, kes pole Tarmo
tantsumuusika järgi tantsinud.
Tarmo ise ütleb naljatamisi, et
uues ametis astus ta nüüd näoga
rahva poole. „Minu kukalt tunnevad kõik!“
Tarmo on põline Roela inimene ja niikaua kui ta ennast mäletab, on ta olnud kogu aeg rahvamajaga seotud, lapsest saadik
rahvamajas elanud. Kus ta mujal
olla saigi, kui ema Reet rahvamajas hommikust õhtuni kultuuritööd tegi ja seltsielu edendas.
Roela rahvamajal on vedanud,
et omast majast on helimees ja
fonogrammide-laulude põhjade tegija võtta. Fonogramme on
ta teinud ansamblitele ja aastaid
tagasi ka valla laste lauluvõistlustele. Nende tegemine oleneb loost
ja insporatsioonist, iga lugu vajab süvenemist. Tarmole meeldib
fonogramme teha, ansamblitel on
hea nende järgi laulda. Kui juhtub halb ilm olema, kus metsa
tööle minna ei saa või vaba puhkepäev, siis võib leida ta fonosid
miksimas.
Paarkümmend aastat on Tarmo
tegutsenud muusikuna ja omab
muusiku litsentsi. Oma pillimehetarkusi jagab ta Roela koolibändilegi, kes esmaspäeviti rahvamajas harjutamas käib. Tarmo
noorusajal paelus pillimäng, eriti kitarr, rohkem noori mehi,
praegu käivad tema juures bän-

diproovis viis tüdrukut, vahel satub proovi ka mõni noormees.
Pillimängu juurde sattus Tarmo juhuslikult. Enne seda oli ta
rohkem spordipoiss. Tarmo õppis siis Väike-Maarja keskkoolis,
8.-9. klassis. Kui tervis ei lubanud
enam sporti teha, siis hakkas ta
kuulmise järgi klaverit mängima.
Keskkooli lõpuks oli nende bändil amatööride kõrgeim tase, Akategooria käes. Tol ajal tuli oma
mänguoskusi tõestada züriile,
kes siis ansamblitele kategooriad
määras. Sellest ajast on ta elu olnud pillimänguga seotud. Samast ajast tunneb ta pillimeest
Ain Kõivu, kellega nad praegugi
ansamblis Taas koos musitseerivad. Tarmo laulab, mängib bändis klahvpille ja on teinud kõik
kasutatavad põhjad. Ta on olnud
pillimees ansamblites Rekontra,
T&T, Test, Anne Adams &
Midnight Special, Co.Erarõõm,
Big Jim jpt projektides.
Sport on Tarmol praegugi n-ö
päevakavas, kord nädalas juhendab ta õpilaste pallimängutrenni. Tarmo on olnud ka MTÜ
Roela Spordiseltsi juhatuse esimees ning Roela kooli hoolekogu esimees, kui enda lapsed veel
Roela koolis õppisid. Need kogemused kuluvad nüüd marjaks
ära, kui ta näoga rahva poole ehk
juhataja ametis kohalikku kultuurielu vankrit veab.
Kuu aega uut ametit on toonud
juurde paberi- ja administraatori
töö, suurema vastutuse. „Varem
olin ise ürituste korraldamisel
abiks kus vaja, nüüd olen ise see,
kes abi küsib ja korraldusi jagab.“
Tarmoga saab kontakti telefonidel 329 7299, 527 3878, e-posti
aadressil:
roelarahvamaja@vinnivald.ee.
Hilje Pakkanen

In memoriam

Reet Maadla
14.09.1954 – 08.02.2016
8. veebruaril lahkus Roela kooli kauaaegne õpetaja, kolleeg
ja hea sõber Reet Maadla.
Reet Maadla töötas Roela koolis alates 2004. aastast loodusainete õpetajana ja klassijuhatajana.
Reet Maadla õpilased on saavutanud maakondlikel olümpiaadidel mitmeid auhinnalisi kohti.
Tema eestvedamisel osales Roela
kool alates 2005. aastast erinevates rahvusvahelistes, vabariiklikes
ja maakondlikes projektides. Nt:
Comeniuse projekt “Elu mitmekesisus”, Central Baltic INTERREC IV A programm, Ökokratt,
projekt “Tere, kevad!”, “Suitsuprii
klass” jt. Tema eestvõtmisel osales Roela kool juba viiendat aastat tervist edendavate koolide liikumises, neljandat aastat maakondlikus projektis “Kaitse end ja
aita teist”. Reet Maadla oli asendamatu õpetaja. Tema kõiki ettevõtmisi üles lugeda ei jõuagi.

Teda austasid ja hindasid väga
kõrgelt nii õpilased kui kolleegid.
Eelmisel aastal pälvis Reet Maadla
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
ja Lääne-Viru Maavalitsuse poolt
„Elutöö” auhinna.
„Sa suutsid nutupisarad
naerupärleiks teisendada
saavutamaks seesmist tasakaalu,
nii jäid jalgele ka siis, kui elu vahel
kreeni kaldus.
Sa oskasid maailma sopameres
selliselt õitseda,
et süda ja kroonlehed valguseusku
säilitades puhtaks jäid.
Sa oskasid rõõme korrutada,
muresid jagada,
unistusi liita ja pettumusi lahutada
– seda tehes olid tugev oma
taaka tassima
ja ka kõrvalkõndivat
koormakandjat toetama.”
/Virve Osila/
Roela Lasteaed-Põhikool

VPG Meediapesa on meediarühm, mille liikmed kirjutavad
artikleid nii koolilehte kui ka
vallalehte, nüüd ka juba Kuulutajasse. Lisaks töötab ka tänu
meile igal koolipäeva hommikul raadio.
VPG Meediapesa on ka juba
aastal 2014 kirjutanud vallalehte
artikleid. Septembrist alates annab VPG Meediapesa välja koolilehte, mille nimeks VPGU ehk
Vapustavalt Põrutavad Grandioossed Uudised. Lehes kirjutatakse sündmustest, spordiuudistest ja muidugi ei puudu ka meelelahutuse rubriik. Samuti räägib
igal hommikul üks meediahuviline raadios. Raadiot kuulates
saab koolipere teada toimuvatest
sündmustest, söögist, kes on sünnipäevalaps sellel päeval ja samuti öeldakse ka nimepäevalised.
VPG Meediapesa käib ka koolitustel ja laagrites. Viimati osalesime me Võrus Lehelaagris, kus
õpetati artikleid paremini kirjutama ja seletati ajakirjanduse põhitõdesid.
Meediapesas on liikmeid kaheksa. Nüüd saame nendega ka
lähemalt tuttavaks.

Britaga erakordseid inimesi. Muidugi saab neiu hakkama ka piltide tegemisega. Enesekindla neiu
lemmik tegevusteks on tuletõrjesport, võrkpalli mängimine, tantsimine ja laulmine. Mitmekülgne neiu õpib ka kitarri mängima.
Südamliku Eliise lemmiktund on
huvitav ajalugu. Vabal ajal meeldib tütarlapsele kuulata muusikat, mille järgi saab tantsida ja
veeta lõbusalt aega sõpradega.

Heliis Lillipuu - meie kõige
pisem Meediapesa liige. Ta on
elav ja jutukas neiu. Ta on meiega koos tegutsenud Meediapesa
asutamisest saati, septembrist
alates. Heliisi põhi tegevusalaks
on sündmustest lugude kirjutamine ja kooliraadios päevauudiste kajastamine, kuid kui vahel
vaja mõnel stiilipäeval väike
klõps teha, saab ta ka sellega hakkama. Praegu õpib Heliis 7.B
klassis, lemmik-õppeaineteks on
kunstiõpetus, käsitöö ja kehaline
kasvatus. Ta hobid on tantsimine, laulmine, jalgpall, pildistamine ja söögitegemine, täpselt sellised hobid on sobilikud ühele julgele ja seltsivale tüdrukule. Vaba
aega meeldib Heliisile veeta enamasti sõprade seltsis ja hobidega
tegeledes.

Silvia Kuusik - VPG 9.B klassi
õpilane, kellele meeldib tegeleda
paljude erinevate asjadega, näiteks meeldib talle näidelda ja
laulda. Laulmisega on ta tegelenud juba pea üheksa aastat, alustas ta meie kooli lastekooris ja
käib seal siiamaani ning eelmisest
aastast liitus ta ka Virumaa Tütarlastekooriga. Lisaks kõigele
käib noor neiu ka karatee trennis.
Karateega on ta tegelenud poolteist aastat. Silvia on väga energiline tütarlaps, kellega ei hakka
kunagi igav. Tal on nii hea huumorisoon kui ka nakkav naer, sest
alati, kui ta naerma hakkab, ei
suuda keegi ennast tagasi hoida,
sest teiste jaoks on see naljakam
kui mõnikord nali ise. Silvia lemmik tunniks on vahetund. Ta on
samuti väga tore sõbranna, kes
üritab sind alati aidata, kui tal
selleks võimalus on. Ise ta iseloomustab ennast sõnadega: tugev,
rõõmus, ilus.

Eliise Uueni - 15aastane edukas ja hea jutuga neid, kes tuleb
pidevalt lagedale uute ja põnevate ideedega. Tema kirjutab koolilehte ohtralt põnevaid arvamuslugusid. Tüdruk on oma arvamust avaldanud nii koolikoti raskuse kui ka koolikella puudumise teemal. Eliise saab tublisti hakkama ka hommikul talle antud
ülesandega. Isegi kui on vaja teha
ruttu-ruttu intervjuu inimesega,
kellest pole ta midagi kuulnud,
tuleb ta hädast sirge selja ja püstise peaga välja ja kirjutab huvitava intervjuu. 9.B klassis õppiva
neiu lemmiktunnid on kehaline
ja käsitöö. Suureks kireks on tal
ka tantsimine, sellega on ta tegelenud VPGs kolm aastat ja pool
veel otsa ning Rakveres käib ta
tantsimas sellest sügisest alates.
Nagu tüdrukutele ikka, meeldib
ka talle süüa teha.
Brita Tõnne - Meediapesa kõige pikem tüdruk. 9.B klassi neiu
huvideks on rulluisutamine ja
laulmine, lisaks neile on ta ka tubli suusataja. 15aastase neiu lemmiktund on kehaline kasvatus.
Brita teeb koolilehte intervjuusid
erinevate põnevate inimestega.
Lisaks sellele uurib tema edukate õpilaste kohta, kellel on erinevatel võistlustel hästi läinud. Ka
Brita käib Meediapesas alates sellest septembrist. Vabal ajal meeldib kenale neiule lõbutseda sõpradega.
Eliise Aas - kõige noorem Meediapesa liige. Ta on 13aastane ja
käib 6.B klassis, kuid vanus ei loe,
ta saab edukalt hakkama iga ülesandega. Eliise intervjueerib koos

Liis Tammekand - 15aastane
aktiivne noor, kes ei jäta asju kunagi saatuse hooleks. Kool ja haridus on tema jaoks väga tähtsad.
Leiba teenida soovib neiu ajakirjandusega. Kirg ameti vastu on
nõnda suur, et on üks nendest,
kes veab eest koolilehte. Mõnikord kipub Liis natuke liiga palju pahandama, aga muidu on
väga kohusetundlik ja rõõmsameelne tüdruk. Koolitundidest
meeldib talle enim käsitöö ja bioloogia. Vabal ajal meeldib talle
tegeleda loomadega, kokata ja
töötada üritustel vabatahtlikuna.
9.B klassi õpilane teeb koolilehe
jaoks mitmeid erinevaid artikleid
ja pilte.

Kaspar Laul - VPG 7.A klassi
õpilane, kellele meeldib tegeleda
motospordi ja ujumisega. Ta on
ainuke poiss, kes on meie grupis.
Vabaaega veedab ta meelsasti
metsas jalutamisega või mootorsõidukiga sõitmisega. VPG Meediapesaga liitus ta sellepärast, et
tahtis millegiga veel tegeleda. Ta
lemmiktund on ajalugu. Kaspar
on väga hea huumorisoonega, ta
suudab kõik oma sõbrad naerma
ajada. Kaspari sõbrad veel lisavad, et ta on väga abivalmis, hästi sõbralik, ülirõõmus, huvitava
jutuga ja natuke “kreisi”. Samuti
on ta ka väga seltskondlik, temaga ei hakka kunagi igav, sest ta
oskab teha nalja ja alati sind aidata, kui sul on mure.
Adele Alavere - kõige vanem
Meediapesa liige, 18aastane. Abivalmis naine käib laulukooris ja
näitlemas. Lisaks neile on Adele
ka Kodutütarde liige, täpsemalt
Rakveres rühmajuht. Mitmekülgne 11. klassi õpilane oskab teha
suurepärast lainerijoont. Neiud
ta võib teid õpetada. Adele lemmiktund on söögivahetund. Vabal ajal meeldib talle magada.
Sõbrad iseloomustavad teda
nõnda,lahke, ilus, tark, tark ja
veelkord tark. Adele on inimene,
kes ei jäta mitte ühtegi inimest
hätta. Tema tegeleb koolilehe
meelelahutus rubriigiga. Ning
tänu temale on koolilehe kujundus nõnda ilus.
VPG Meediapesa tiim

Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala III kursuse üliõpilased Gerli Aust ja
Katrina Kärdi tegid oma viimase,
nelja nädala pikkuse praktika
Vinni Vallavalitsuses. Ja see oli
neile kõige parem praktika senikogetuist.
Sotsiaaltöö eriala valisid noored
seepärast, et neile meeldib inimesi
aidata ja neist hoolida. Katrina arvates sobib see töö hästi tema loomusega. Roelast pärit Katrina soovis õppida kodukoha lähedal, siit
siis kodu-kõrgkooli eelistus. Kanepist pärit Gerli valis sotsiaaltöö seepärast, et see pakub edaspidises
elus palju valikud erinevate sihtgruppidega töötamiseks: võid minna tööle haiglasse, hooldekodusse,
kriminaalhooldajaks, sotsiaaltöötajaks, sotsiaalametnikuks. Sobiva
kooli leidis Gerli internetist.
Enne rakenduskõrgkooli õppis
Katrina Rakvere Ametikoolis maaturismi, Gerli Tallinnas toiduainete tehnoloogiat. Neis koolides sai
kummalegi selgeks, et esimene erialavalik polnud päris see, mida nad
tahaksid terve elu teha. Toiduainete tehnoloogi töö tundus Gerlile
üksluine ja igav. „Kaua sa ikka tainast segad või uusi retsepte välja
mõtled!“ Sotsiaaltöö – vaat’ see on
see töö, mida tahaks tulevases elus
teha - vahetu suhtlemine inimestega, kus üks päev ei sarnane teisega
– leiavad noored praegu. Neid ei
ole peletanud muule mõtlema ka
raskeks peetav sotsiaaltöö, mis kurnab eriti vaimselt ning kus töö ki-

kasvataja. Lastel on oma kasvatajatega usalduslikud suhted, kuid
lapse seisukohast teeb kasvatajate
vahetumine usalduse saavutamise
raskeks. Teisalt on arusaadav, et üks
töötaja ei jõuaks nii paljude lastega
kogu aeg tegelda.
Gerli oli erivajadustega inimeste
praktikal Rakvere Haigla
õendusabikeskuses, kus ta tegi
hooldajatööd, suhtles hooldusteenusel olnud patsientidega, kellest
mitmed olid liikumispuudega, dementsed, trauma- ja infarktijärgsel
hooldusravil. Haigetele tõid praktikandid vaheldust nende üksluisele haiglaelule. „Ehkki järgmisel
päeval ei pruukinud nad meid
mäletada, oli neil ikkagi hea meel
meiega suhtlemisest, nende ärakuulamisest, lauamängude mängimisest.“
Katrina Kärdi tegi aga oma erivajadustega inimeste praktika Soomes Hämeenlinnas erivajadustega
inimeste päevakeskuses, kuhu ta
sattus rakenduskõrgkooli kaudu,
kel on seal oma sõpruskool. Sealses erivajadustega inimeste päevakeskuses olid inimesed erineva
puude raskuse astme järgi maja
erinevatesse tiibadesse jaotatud.
Katrina oli praktikal kõige raskema
puudega inimeste tiivas, kus oli liitpuudega, raske füüsilise ja vaimse
puudega inimesed. „Pidin nendega soome keeles suhtlema, kui hätta jäin, siis võtsin abiks käed ja kehakeele, ja ka juhendajad aitasid.“
Praktikajuhendajatega tuli suhelda
inglise keeles. Päevakeskuses olid

Kodukõrgkooli praktikandid Katrina Kärdi ja Gerli Aust Vinni vallamajas dokumentidega tutvumas. Hilje Pakkaneni foto.
pub koju kaasa tulema.
Noortele on selgeks saanud, et
omavalitsustes sotsiaaltöö ametniku kohti eriti saadaval ei ole, hooldekodusse või sotsiaaltöötajaks on
kergem tööle saada.
Vinni Vallavalitsuses, kus Gerli ja
Katrina sotsiaaltöö ametnikupraktikal olid, meeldis Katrinal ja Gerlil
väga praktikal olla. „Meid kaasati
Vinni vallavalitsuses igale poole,
meisse suhtuti kui tulevasse tööjõudu. See oli esimene praktika, kus
neil lubati täita dokumente ja programme ega pidanud piirduma
ainult vaatlemisega nagu varasematel praktikatel. Kõrvalt vaadates
tundub sotsiaalametniku töö huvitav, vaheldusrikas, keeruline, vastutusrikas. „Pead olema kõigega
kursis inimeste vajadustega ja tundma seadusi. Pead inimeste heaolule mõtlema, samal ajal lähtuma seadustest ning nende vahel leidma
kuldse kesktee probleemi
lahendmiseks,“ leidis Gerli.
Praktika ajal käisid noored valla
sotsiaalasutustes. Vinni päevakeskuses said nad eakatele mitmesuguseid tegevusi korraldada. Vinni
perekodus lastepraktikat teinud
Gerli arvates on lastel peremajades
väga head tingimused. Talle oli aga
harjumatu, et lapsel on iga päev ise

inimeste kasutada muusikateraapiatuba, tantsusaalid, spa, mullivann jne, väga palju võimalusi. Soomes mõeldakse inimeste heaolu
peale hästi palju.
Katrina oli praktikal ka Tammiku kodus ja tutvus Roelas toetatud
elamise korterites (nn sotsiaalkorterites) elavate inimestega. Käis neil
külas, vestles nendega.
Gerlile on Vinni valla sotsiaaltöö
jätnud väga hea mulje. „Meile usaldati dokumente ja programme täita. Iga päev oli erisugune. Oleks me
mujale praktikale läinud, poleks
me näinud lastekaitsetööd, rahvastikuregistripidaja tööd, kohtus käimist. Nägime, milliseid teenuseid
võib osutada üks suur vald. Vinni
vallavalitsus on senisest praktikakohtadest parim paik! Kaasamist
oli kõige rohkem, ei olnud sellist
asja, et vaadake kõrvalt, kuidas
meie töötame. Meid võeti kaasa
nõustamistele ja ka meie arvamust
küsiti, kuidas käituda, edasi toimida. Nii tekkis meilgi tunne, et teame midagi. Meie juhendajad olid
hästi kompetentsed, suhtusid meisse väga positiivselt. Just viimasel
praktikal saime väga palju teadmisi
omavalitsuse ametniku tööst - seda
isegi rohkem kui koolist.
Naiste tugikeskuses
Järg lk 4
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Klubides, rahvamajades

Puhka Urumarja Noortelaagris

PAJUSTI KLUBIS:
6. märtsil kl 13 toimub X huumoripäev Aadama Küljeluu. Esinevad huumorit viljelevad taidlusringid ja üksikesinejad. Pubiku seast
ootame anekdoodivestjaid. Jälgige erireklaami!
8. märtsil kl 13 Mõttelõnga eakate klubi tähistab naistepäeva ja
märtsikuu sünnipäevi.
12. märtsil kl 19 naistepäeva pidu. Üles astuvad: Meelis Punder
(ans. Karavan) ja Priit Pihlap (ans. Fix), Uhtna Mandoliiniorkester,
tantsutrupid Faziyah, Panter, Kae Litsi. Õhtut juhib Margus Abel.
Pidu on laudadega – võta söök-jook ise kaasa. Sissepääs eelmüügist
10 eurot, kohapeal 15 eurot. Kontaktisikud Anita 5066294, Õnne
53304047. Korraldab MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus.
23. märtsil kl 13 märtsiküüditamise 67. aastapäeva mälestusüritus. Kavas: meenutused, näitus, esineb klubi meesansmbel, kohvija teelaud. Ootame Memento ühingu liikmeid ning Vinni vallas elavaid endiseid represseerituid. Oma osavõtust palun eelnevalt teatada klubisse tel. 325 7401 või 5057645 (Inge Arula) kuni 15. märtsiks.
23. aprillil kl 16 kolhoosipidu: kõned, meenutused, eeskava, loterii. Menüü mahe ja maalähedane. Tantsuks mängib ja laulab Toomas Anni. Sissepääs 10 eurot. Piletid müügil Pajusti klubis. Kiirustage piletite ostmisega, kohtade arv piiratud. Ootame peole kõiki
huvilisi: kunagisi kolhoositöötajaid, ümbruskonna elanikke ja ka
pärast kolhoosiaega sündinuid. Info: Inge Arula, tel 5057645.

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 ta-

ROELA RAHVAMAJAS:
27.veebr. kl 17 raamatu "Minu kodu lugu” V osa esitlus.
5.märtsil kl 20 Roela meesansambli kontsert Sõmeru Keskusehoones.
6.märtsil kl 16.30-18 seltskonnatantsu kursus.
8.märtsil kl 13-st õnnitlused naistele. Info tel 527 3878 Tarmo Alavere
13.märtsil kl 16.30-18 seltskonnatantsu kursus.
19.märtsil Roela meesansambel laulab III vabariiklikul meesansamblite päeval Valgamaal Puka Rahvamajas.
20.märtsil kl 16.30-18 seltskonnatantsu kursus.
27.märtsil kl 16.30-18 seltskonnatantsu kursus.
2.aprillil suur kevadkontsert - Roela segakoor – 115. Kaastegevad
rahvamaja kõik kollektiivid! Jälgige erireklaami!
VIRU-JAAGUPIS:
8. märtsil kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu, külas
Rakvere Teatri näitleja Tarvo Sõmer.
KADILA SELTSIMAJAS:
17. märtsil kell 13 Kadila piirkonna eakate kokkusaamine, esineb kapell Reilener ja kohalik huumoritrupp

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

Koolides, lasteaedades:
23.veebruaril Eesti Vabariigi 98.aastapäevale pühendatud aktused valla koolides ja lasteadedes: kl 9.30 Eesti Vabariigi aastapäeva üritus „Reis mööda Eestimaad“ Vinni lasteaias, aktus Pajusti
lasteaias. VPGs: kl 10.25 1.-5.klassidele, kl 11.10 6.-12.klassidele.
Kl 11.25 Tudu koolimajas.
23.veebr - pidulik aktus Roela lasteaias-koolis.
25.veebr. kl 13.10 infotund õppimisvõimalustest USA-s VPG 10.12.klassile.
25.veebr. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Kulina lasteaias.
1. märtsil kl 15.30 Kulina lasteaias Meelejahutaja teatri etendus
„Tervist, doktor Ai-Ai“.
2. märtsil kl 11 Roela lasteaed ja kooli 1.- 4.kl Rakvere Teatris vaatamas lasteetendust „Kessu“.
4. märtsil kl 9.50 KEAT tule- ja veeohutusõppus VPG 6.klassile.
7. märtsil kl 10 L-Virumaa Puuetega Inimeste Koja projektipäev
„Märka meid“ Vinni lasteaia Mesimummu rühmale.
8. märtsil kl 8.30 naistepäeva tähistamine Tudu koolimajas.
7.-11. märts - tüdrukutenädal Roela LPK-s ja Pajusti lasteaias.
9. märtsil kl 10 Vinni lasteaias Meelejahutaja Teatri etendus „Tervist, doktor Ai-Ai“.
9. märtsil kl 10.55 Meelejahutaja Teatri etendus“Doktor Ai-Ai“ VPG
1.-4.klassile (pilet 2 €).
10. märtsil Pajusti lasteaia Mõmmikud õppekäigul raamatukogus.
11. märtsil kl 9.30 tüdrukute pidu Pajusti lasteaias.
14. märtsil kl 9.30 Vinni lasteaias emakeelepäevale pühendatud
lasteluule hommik „Ilus oled, emakeel“.
14. märtsil kl 10.25 emakeelepäeva tähistamine Tudu koolis: ülekooliline jutuvõistlus (ettelugemine).
14. märts - emakeele päeva tähistamine VPG-s.
15. märtsil kl 11.20 Lasteteater Rõõmulill etendus „Ma ei mängi
sinuga“ Pajusti lasteaias. Osaleb ka Kulina lasteaed.
14.- 18. märts - emakeelenädal Roela LPK-s.
18. märtsil III õppeveerandi lõpetamine valla koolides.
18. märtsil - projektipäev VPG-s.
22. märtsil – liikluskasvatuse koolitus Roela õpetajatele, koolitab
Diana Okas.
23. märtsil - Pajusti lasteaia „Mesimummud“ otsivad Sipsikuga
kevadet.
23. märtsil - Kulina lasteaias lihavõttejänese külaskäik.
24. märtsil kl 9.30 munadepüha tähistamine Pajusti lasteaias.
28. märtsil - munadepüha tähistamine Roela lasteaias.
13.nädalal - Vinni lasteaia saalis õpetajate näidend lastele.
29. märtsil kl 9.50 Ukraina tsirkus VPG-s, osaleb ka Kulina lasteaed (pilet 2.50 €).

suda hiljemalt 1. juuniks Vinni vallavalitsuse arveldusarvele
EE501010502016846005 SEB
pangas
või
EE532200001120121871
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.
Info: Margit Diits, tel 325
8655, 522 6510.
Vt ka http://
www.urumarjanoortelaager.ee

Vinni Spordikompleksi ujulas
on alates veebruarikuust
soodustunnid
tööpäeviti kella 21 – 22 õpilastele, pensionäridele 3.00 eurot (tavahind 5.50), täiskasvanutele 4.00 eurot (tavahind 7.00).
Tulge kõik enne magama minekut ujuma!

Tulekul on Kadila piirkonna
eakate kokkusaamine
Ootame Kadila piirkonna vanemaealisi, aga osaleda võivad kõik
soovijad!
Nimelt toimub Kadila Seltsimajas neljapäeval, 17. märtsil kell 13
väike kokkusaamine, mis huviliste olemasolul võiks kujuneda traditsiooniks. Oleme meelitanud
meeleolu looma Viru-Jaagupi
külakapelli ja kohalik huumoritrupp on ka nõus väikese vahe-

pala tegema. Mis aga põhiline:
inimesed kohtuvad, istuvad teelauas, ajavad juttu.... Pole ju enam
jäänud kokkusaamiskohti ja inimesed ei kohtugi eriti.... Nii et
Kadila, Nurmetu, Veadla,
Lohvardi, Leoküla, Meriküla,
Koeravere, Inju ja ka mujalt soovijad - tulge kohale, võtke kulude katteks kaasa 2-3 eurot.
Info tel 526 1517 Leeni
ja 5567 2658 Milvi

Lugupeetud vallakodanik
Käesoleva aasta talv on vihma ja
sooja poolest erakordne, mistõttu on valla kruusateede lagunemine väga intensiivne. Seetõttu
on metsavedu olukorra paranemiseni kõikjal peatatud.
Sellele vaatamata lõhuvad vastutustundetud metsavedajad jätkuvalt teesid. Avalikus kasutuses olevatele teedele kõikjale piiranguid seada ei ole võimalik ja
neist polekski kasu, sest vedajad

püüavad vastutusest kõigi vahenditega kõrvale hoiduda.
Kuna vallavalitsus ei ole valla
teedel ühegi firmaga metsavedu
kooskõlastanud, toimub see loata. Et tuvastada teede lõhkujaid,
palume teil, hea vallakodanik,
võimalusel vallavalitsusele teatada tee rikkuja auto number ja
firma nimi.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Õnnitleme
märtsikuu 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!
92 Aino-Ludmilla Pähkel
91 Helgi Proosa
88 Meeta Jürgenson
87 Alma Petrova
87 Helja-Melaine Veerg
87 Maimu Aan
84 Reiginald Leede
83 Helve Kirss
83 Lia Pikka
82 Aino-Amalie Rohtla
82 Erich Karro
82 Ida Uigru

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...

Kristjan Kohandi - 21. jaanuaril
Remi Mihhailov - 23. jaanuaril
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-

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

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

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

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

81 Märt Vilt
81 Aino Kalme
80 Eha-Pärjala Kuusemets
80 Mall Moor
80 Maria Mooses
80 Aliide Krautman
75 Heino Ojavere
75 Aleksandra Matvejeva
75 Liia Baumann
70 Kristi Prees
70 Lea Aasmets
70 Matti Lippasaar
70 Hilja Jonutis

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...
Eve Kolga
Tõnu Rohtmets
Robert Suvi
Andrus Eik
Uuno Rannamägi

Müüa küttepuid ja
klotse Vinnis. Tel 5783
8999

13.09.1944 – 19.01.2016
23.05.1958 – 26.01.2016
20.02.1937 – 27.01.2016
12.04.1961 – 05.02.2016
30.12.1935 – 08.02.2016

Vinni vald on parim praktikakoht
töötades on koolis
õpitud suhtlemisja nõustamistehnikad vägagi kasuks tulnud. Seal tuleb inimestega
suhelda väga läbimõeldult. Iga sõna
võib tekitada probleemi, rääkis
Gerli, kes käib peale kooli LääneVirumaa naiste tugikeskuses vabatahtlikuks.
Valla sotsiaalnõunik Mirjam Selli
sõnul on olnud Vinni vald sotsiaaltöö eriala praktikantidele praktikakohaks 15 aastat. Ta peab läbikäimist oma koduvalla kõrgkooliga
loomulikuks. „Nende aastate jooksul on praktikal käinud aru saanud,
et vallavalitsus ei ole külm ja kalk
Algus lk 3.

ametiasutus, vaid et me tõesti mõtleme inimeste peale, kuidas neid
aidata.“
Pärast kooli lõpetamist plaanivad
mõlemad esialgu tööle minna, et
siis kogemuse võrra rikkamana tulevikus sotsiaaltööd magistriõppes
edasi õppida.
Kes aga endale tulevasi sotsiaaltöötajaid soovivad, siis jätke need
nimed - Gerli Aust ja Katrina Kärdi meelde – valla sotsiaaltöötajate
hinnangul on tegemist asjalike ja
oma erialale pühendunud üliõpilastega, kes asju lennult haarasid ja
igati asjalikud olid.
Hilje Pakkanen

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 7. märtsiks.

