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L1tma-Eestist piirit REIN MEE on siindimtd 1939. asstnl.
PAllumajandusliku kdrg'hnriduse omandas ta Eesti
Pdlhrmajanduse Akadeemias, mille l1petns 1936. aastal.

RE/N MEE on pOlluntajandusteaduste

p

doktor

Sllumaj anduslo omade s ij dtntis e alal.
Tiiijtanud on tn zootelmikuna ja peazootelmiktnu mitmetes

iihismajnndites (Vdru rajooni Lepasanre soahoos, Tartu
Har.tdejaam, Paide rajooni uanemzaotehnik, ETKVL Tdrms
Knrusloomakasa atttse j uhataj n, fu nj a soztho o si direktori asettiitj a

ja direktor). Tema aiirnaseks ttiiikolmks oli AS EIRE, olles selle
j ulutuse esimehe asetriitj a.
REIN MEE on abielus, oeres kasuab kolm last.

,.-^.24. augustil toimunud volikogu koosolekul kuulati dra vallavanema

.

oma vaesed. Ka t.itles ta, et pdllumajanduslikus tootmises v6iksid edasi
tootada k6ik seni tegutsenud tootmisriksused ja et p6llumeest tahab ta aidata sellega, et teadlaste abiga ja valisinvesteeringutega muuta tootmine
maal efektiivsemaks.
Viiga oluliseks pidas Rein NIee seda, et vallavalitsuseja volikogu vahel valitseks iiksteise m6istmine ja tihe koost66.
ARVI ROOTSMAA on L6una-Eestist piirit k6rgharidusega veterinaar,
kes on tootanud oma erialal mitmetes paikades ja tiiiendanud end Soomes
ja Saksamaal. Hetkel tddtab ta Liiiine-Virumaa Veterinaarlaboratooriumi

,tikohale kandideerijad. Esimesena tufvustas end ja esitas oma niige-

muse valla edasisest arengust Vinni ja Pajusti mail tuntud mees UNO SEP-

PIK, kelle arvates vallavalitsuse td6 peab olema meeskonnatdci, et hoolitseda igakiilgselt valla elanikkonna lreaolu eest. Et seda teha, tuleb tema
arvates arendada eelk6ige tdostust: on ju olemas siin tootmishooneid ja
tddpinke, kiillaldaselt todj6udu, kellele tuleks organiseerida vhlja6pet.
KUsimuseie, millisena niieb ta p6llumajanduse tulevikku vallas, vastas Uno
Seppik, et siinses pOliumajanduspiirkonnas peab pollurnajanduslik tootmine j?iiima, tuleb vaid iira kasutada talupidajate, iihistute ja iihismajandi
senised kogemused ning maarahva teadmisi tootmise organiseerimiseks
rikastada.
Teisena astus volikogu liikmete ette L6una-Eestist paritja pikka aega
Hulja sovhoosi juhtinud REIN MEE, kes jagas vallavanema tod kahte
peamisse rtihma: iilesanded viiljaspool valda ja vallasisesed.
Oluliseks pidas ta maarahva sekkumist valitsuse p6llumajanduspoliitikasse, mis terna s6nul on hetkel lausa hukatuslik. Uhe iilesandena nbeb
ta maarahva organiseerimist, et jZirgmistel valimistel liiheksid p6llumehed

viilja oma erakonnaga, et igast maakonnast saaks riigikokku vdhemalt i.iks
liige. Veel Utles Rein Mee, et praegusele valitsusele tuleb avaldada survet,
et riigi dotatsioon oleks suurem ja et riik maksaks kinni todd, mida valdades tehakse riigitdona.
Kohapeal tahab Rein Mee aga peattihelepanu piihendada kultuurile ja
harjdusele. K6ige pakilisema tdona niieb ta aga ettevalmistust llihenevaks
talveks: on vaja remontida katlamajad, kiitta koolid ja elamud ning toita

Vallavanema esmaseks iilesandeks peab ta erastamise kiiret l6petamist selleks, et iga objekt saaks endale kindla omaniku.
Ta on seisukohal, et vald peab ise end toitma. Haridus- ja kultuuriprobleemide lahendamine s6ltub sellest, kuidas edeneb p6llumajanduslik toor
mine. Meie valitsuse senisesse p6llumajanduspoliitikasse suhtub ta krii-

tiliselt.
Endast riiAkides iitles

Arvi Rootsmaa.

et teiste seisukohtade arvestamine

on talle kui demokraatliku loomuga inimesele omane, kuid l6plik otsus
tuleb teha siiski oma seisukohtadest liihtudes.
Arvi Rootsmaa hindas kdrgelt seda, mida Vinni Vallavalitsus seni
teinud, ja lubas vallavanemaks saades jatkata tehtu edasiarendamist.
PEEP VORK tdotas enne Vinnisse tulekut pikka aega Rakvere p51lumajandusvalitsuses. Oma programmkones miirkis ta, et esmaseks tdcjks
peab ta vallavanemana vakantsete ametikohtade Eitmist (urist, okonomist, kommunaal- ning haridus- ja kultuurin6unik, maakorraldaja). Nendeta ei saa vallavanem luua oma meeskonda, kellele toetuda ning kellega
koos vallaasju ajada.
Ta tahaks nAha volikogu liikmete suuremat aktiivsust; tahaks viiliskontaktejarkata nii kollektiivide kui ka iiksikisikute vahel; sooviks. et vallavalitsuseja osavaldade sekretiiride koostdd oleks aktiivsem. Veel peab ta
viga tiihtsaks range jiirelevalve sisseseadmist munitsipaalettev6tete Ule.
Viies kandidaatALEKSANDER BILD koosolekule ei ilmunud.
Valimiste I voorus ei saanud iikski kandidaat n6utavat arvu (15)
heiili, II vooru pddsesid Rein MEE ja Peep V6rk. Salajase hiiiiletamise tulemusena sai vallavanemaks REIN MEE 21 poolthiiiilega (valimisel osales 27 volikogu liiget).
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t-ERASTAIVIISE USALDUSFOND

Muuda orna rahvakapital tdeliseks kapitaliks!
pea k6igile Eestis okupaisiooni ajal t6otanuile on erastamise ideoloogid
soLsiaalse oigluse saavutamiseks lasknud viilja jagada

RKO arvestuskaar-

chd. Pdhilise vdimalusena n:ievaci nende ornanikud kaartide vahetamist
crma korreri ,rastu v6i siis ehk voimalikult kiiret rahaks tegemist. Sageli ei
jooksul mitu korda
osata rndelda, et on vSirnalusi saada pikema perioodi
suuremaid summasid, kui seda on kaardi enda vaartus'
Pakkumaks "koiiaste kaartide" kasutamiseks kompleksset lahendust,
loocli Tartus k.a. l.

juunil EI{ASTAMISE USAI-DUSFOND'

lV{is on erastamise usaldusfond

I

See on "kcliaste kaartide" omanikke iihendav fbnd,

miiie eesm:irgiks

ja riigion osanike huvicle esindamine ja kairsmine EVP-arvete avamisel
efie\,6.rete erastamisel. Seejuures saavutatakse erastamises iihisel osaleniisel suurem tulu tegevuskulude viihenemise ja investeeringute professionaalse iuhtirlise kaudu. Fondi asutaiad leiavad, et on viimane aeg hakata
surver a.vairlama erastamiSe korralclajatele, et Ilesti edukamaid ettevotteid
ci nui.idaks v6ileiva hinna eest viiliskapitalile, jaftes katteta juba'rhljastatuci rahvakapitaii obligatsioonid j a htivitusviiilrtpaberid'
il'4ida'l'e saate teha oma "koliase kaardiga" olemata erastamise
Usaltlnsfondi (EUF) osanik?
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Toostusest, p6llumajandusest ja kodusest majapidamisest pinna$e$se saitunud jaakained reostavad paratamatult p6hjavett. Eriti
kaitsetu on p6hjavesi loopealsetel ja karstialadel'
Uhe kuupmeetri vett v6ib muuta joogikOlbmatuks:
50 g tdmrnastikvdetist; 0,1 g ktltte'li v'i autokiitust;q'Afi g

potevkivi6li;

A,A1O1A| g mtirkkemikaali.

1m3 p6h.iavett

paikneb

5Om3

suuruses kivirnirnahus. Moned liit-

rid oii v6ivad reostada p6hjavee kumnete ha suurusel alal'

Mida saab teha P6hiavee kaitseks?
Hoia kaev ja kaevu umbrus korras, et kaevu ei pAiiseks pin'

s

navesi.

e Uus kaev lase projekteerlda ja puurida litsenseeritud asjaja
tuncijatel. Haltuuramehe odavarn too ei kindlusta head kvaliteeti,
kui vesi osutub joogiks k6lbmatuks, pole kaevata kellelegi'
e Lauda juurde ehita s6nnikuhoidla' Ara hoia sSnnikut r65sta
ai[. Sealt uhuvad sademed vdArtusliku vAetise p6hjavette' Ara vea
s6nnikut ning lAga kiilrnunud pinnasele ja lumele. Sellise tegevusega
raiskad v6etise ja reostad joogivee.
a Mineraaiviietisi kasuta m6istlikes kogustes. Enne vAetiste kasutamist iutvu vallamajas piirkonna veekaitseskeemiga ja konsulteeri veen-ia,jandusspetsialistiga. Ebamajanduslik on kasutada 0le

Te v6ite kirjutacla avalduse oma kommunaalkorteri erastamiseks v6i
avada pangas erastamisvAartpaberiarve (EVP-arve) ning jiilda siis ootama, milia1 saate oma korleri omanikuks vdi millal saate kasutada EVParvei olevat "raha" maa v6i erastatavate ettev6tete aktsiate ostmiseks'
Neid vdimalusi saate Te kasutada ka siis' kui olete iuba EUF osanik,
tisaks pakub fond Teile iiirgmisi hiivesid:
l. EVP-arve avamisel Teie nimel viib labi EUF ja Te paasete tuutust
protseduurist;
2. Fond katab Teie teenindamisega seotud kulud ja Te sziiistate oma
raha;
3. Erastamise Usaldusfondi osanikuna on Teil v6imalus osaleda

riigi-

ettev6tete erastamisel ja saada soodustingimustel ESIMESE EESTI PENSIONIFONDI v6i ESIMESE ERASTAN{ISE INVESTEERIMISFONDI
osanikuks.

4. EUF-i osanikuna kindlustate endale "kollase kaardi" abil pikaajaiise sissetuleku dividendide ja kapitalikasvu naol.
Avaldusi EUF-i astumiseks vdtab Vinni Vallavalitsuses vastu IJ'\.
Pakknncn.

100 kg/ha mineraalset lArnmastikku: teed liigseid kulutusija rikud
paljude inimeste joogivee.
I Reovesi puhasta enne veekogusse v6i pinnasesse juhtimist
v6imalikult hAsti. Enne kui asud WC rajama, m6tle, kuidas reovett

puhastada ja kuhu see iuhtida. Kaitsmata p6hjaveega aladel on
soovitatav kuivkbimla, muidu on kaevuveel peagi fekaalimaitse'
o Vedelk0tuse hoidmiseks ehita hoidia. Seile p6rand vala betoonist ja servad tee v6imalike lekete puhuks k5rgemad'
o Hoia kemikaale ja naftasaadusi hoolikalt, vAldi nende sattumist loodusesse. Pane valmis saepuru, millega avarii korral saad
5li kiiresti koguda. Jaak6lid anna 0le neid vastuv5tvatesse kutusetanklatesse.
o Kui juhtub vedelkutuseavarii' alusta koheselt koristustoodega
ning informeeri kohalikku keskkonnateenistust, kellelt saad infot
t6ode teostamise v6i koristustoodele spetsialiseerunud firmade
kohta. Kui reostuse levik on t6kestatud, j6uad ka suudlasi ots"*q'
Koristustoodega viivitamine v6ib reostada kogu timbruse joog' -v6i liihima pinnaveekogu.
o Kui leiad peremeheta kemikaale v6i nende taarat, ieata kohalikule valla- v6i linnavalitsusele v6i keskkonnaametile. Ara kasuta tundmatu p6ritoluga taarat olmevee v6i loomade jootmisvee hoidmiseks - niisuguseid n6usid v6idi kasutada murkide hoidmiseks'
Niisugused mahutid v6ivad "tekkida ulejiiAgina" lagunevatest mayanditest.

.

Karstiala tunned dra vee kevadis'

est neeldumisest. Hoia karstialad puhtad,

sest sellistelt aladelt lAheb koos veega
ka saast p6hjavette.
. Ara lase tekkida iseeneslikel prtigihunnikutel. Kohalikele prugilatele ei tohi
viia 6lijAdke.
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NII REOSTUB
MEIE POHJAVESI

Koolirahval muresid kuhjaga
Paar nlidalat enne jiirjekordse kooliaasta algust

oli 1. septembrist giimnaasiumi nimetust kandev Vinni-Pajusti Keskkool v6drustajaks valla juhtivatele haridustdritajatele. Koolide ja lasteaedade esindajad olid tulnud
kokku Oppealajuhataia pr. Vaike Kingsepa initsiatiivil, et iihises kohvilauaringis pidada aru hariduse hetkeseisu iile ning fomeerida ornapoolsed
ettepanekud kohalikule omavalitsusele, kelle esindajana osales kohtumisel
vallavanema kohusetAitja hr. Peep Vdrk.
Koosviibimist iseloomustas sundimatus, ent toine ja asjaiik Ohkkond.
Ptititi hoiduda liigsest emotsionaalsusest ning hinnata olusid ja v6imalusi
realistlikult. Pikema sissejuhatava ettekandega esines Vinni-Pajusti kooli
direktor hr. Jiiri Vanajuur, edasise yestluse kAigus said oma s6na sekka
kdik, kel muresid siidamel.
Uksmeelselt toetati m6tet, et Vinni valla mastaape ning eelarveliste
haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste arwkust silmas pidades oleks hiidavajalik luua vallavalitsuse juurde haridus- ja kultuurin6uniku ametikoht.
ctelda

Sellele sobiva inimese leidmiseks pandi ette kuulutada viilja avalik
konkurss. Oluliseks peeti tulevasele ndunikule korralike palga- ja
tdritingimuste tagamist, eeldades. et teda ootava tdcip6llu avarus rohkesti
energia- ja ajakulu n6uab. R6hutati, et haridust-kultuuri kurcerima asuv
ametimees (v6i -naine) peaks olema noor ja aktiivne, omama kindlasti ka
praktilise koolitd<i kogemusi. Koostamist ootab valla hariduse arengukava,
mis lubaks liihituleviku suhtes selgemaid sihte seada. Hr. V6rk lubas astu-

n6unikukoha loomiseks ning jaada ootama vallarahva pakku'Asamme
. i konkreetsete kandidaatide osas.
Taas tuletati meelde, et valla eelarvest tasustatavatel pedagoogidel on
seab nad ebavdrdsesse olukorda v6rd-

ikkakiitte saamataTVo t66ta$st. mis

luses kolleegidega, kelleie riik palgat6usu vahe tasunud. Samas tunti
heameelt selle iile, et vald on seni suutnud jiitkata ringide tdti finantseerimist. Avaldati lootust, et m6istev suhtumine aja m66dudes siiilib. Vallapoolset toetust oodatakse ka mitmete vAljapakutud ideede elluviimisel.
Thaselustamist vajaks lasteaedade kevadiste i.ihislaulupidude traditsioon,
laululavade olemasolu Roelas ja Pajustis lubaks planeerida suuremategi
iirituste liibiviimist, kui kohalikud v6imumehed korraldusliku krilje finantseerimisele 6la alia paneksid.
Alalist peavalu valmistavad allasutuste juhtidele remondiprobleemid.
Nenditi, et pisirernondiks ei jiitku sageli raha, kuigi 6igeaegne vigade k6rvaldamine kujuneks miirksa viihem kuiukaks kui hilisem totaalne iimberehitamine. Otsustati valtra haridus- ja kultuurikomisjoni ning ehituskomisjoni baasil moodustada spetsiaalne todgrupp, kes kevadel tutvuks kohapeal kSigi allasutuste olukorraga ning avaldaks ettepanekud remondit66de
teostamise jArjekorra ja ulatuse kohta, et viihest remondiraha optimaalselt
nine liibim6eldult kasutada.

Arvati, et vallaisad ei peaks rahulduma olemasolevate summadega,
vaid otsima vdimalusi finantsolukorra parandamiseks - arendama ettev6tlust, pidama iiibiriiiikimisi vdimalike investeerijatega, suurendama trahvimiiiirasid 6igusrikkumiste eest. Oeidi viilja, et koolide-lasteaedade-klubide edasine saatus sdltub suuresti ametisse asuva vallavanema suhtumisest nende muredesse, sellest, kas uus

tippjuht oskab vaadata kaugemale

tulevikku ja niiha haridusse-kultuuri investeerimises muudki kui vaid turituid kulutusi.
Mtjcida ei piiZisetud kuritegevuse ja alkoholismi probleemidest. T6deti, et politsei on kuriteoasjaolude seigitamisel mitmel puhul ilmutanud
rneeldivat operatiivsust, kuid 6htusel ja ciisel ajal pole inimestes turvatunnet suudetud tagada. Peeti vbilraks poiitsei tOoaja normeerimist, arvati, et
patrullimine peaks pimeduse saabudes miirksa tihedamaks muutuma.
Mlirgiti, et kontroll valla teritooriumil tegutsevate baaride tile pole piisavalt t6hus: esineb juhrumeid, et muuakse alkohoolseid jooke alaealistele,
lubatakse eeskirjade vastaselt noortel oisel ajal joogikohtades viibida.
Avaldati arvamust, et koolipoolse kasvatuse kritiseerimise k6rvai peaksid
lapsevanemad vamma aega ja tahtmist olla kursis oma jiirglaste hilisbhtuse tegevusega. Oldi uhel meelel, et alaealiste cjise hulkumise ja alkoholitarvitamise eest peaksid vanemad kandma senisest suuremat vastutust
kopsakate rahatrahvide niiol. Vallavalitsusele tehti ettepanek mSelda 6pilaste t6oga kindlustamise tile suveperioodil: valla heakorra momenditaset
jdlgides peaks olema selge, et t66puudust ei tuntaks ja krillap leiduks lapsigi, kes j6ude istumise asemel n6us taskuraha lisa teenima.
Vajalikuks peeti vallasiseste tasuliste bussiliinide loomist, millest oleks
suur abi nn. iiAremaade elanikele (Kadila, Tudu), kelle liikumisv6imalused
praegu on iiiirmiselt piiratud. Teati tuua niiiteid valdadest, kus analoogilised probleemid on enam-viihem edukait suudetud lahendada (Kadrina
vald). Hr. Peep V6rk lubas asja kaaluda, kui laekuvad ettepanekud konkreetsete liinide-marsruutide osas.
Koosviibimise l6puosas esines ltihikese tiinuk6nega koolirahva aadressil Vimi LPK juhataja pr. Maarika Kongi, viiljendades r65mu, et koolid
orna rolli iile tahtsustamata lasteaedadesse kui v6rdvaarsetesse haridusasutustesse suhtuvad. koostri6v6imalusi ja tihedamat kontakti otsivad. Hr.
Vanajuur omakorda tegi ettepaneku korraldada eeloleval nlvel valla haridus
ja kultuuritdotajate peo6htu, kus iihtlasi avaneks voimalus iiksteist paremini
tundrna dppida ja tdiseidki probleeme arutada. ka arvas ta, et sellise iirituse iga-aastaseks muutmine paneks aluse jiirjekordse toreda traditsiooni
siinnile Vinni vailas.

Toomas UUSKAM,

haridus- ja kultuurikomisjoni
eslmees

TRAHVID SUURENEVAD

'

.-.Vinni Vallavalitsusvottis 2S,aprillil l994.a.vastukoertejakassidepidamise suurenevadkoikidetrahviderilemmddradl,5kordseks.Kohapeal miiiratavatrahvi

xirjad, mille aluseltuli registreerida koerad hiljemalt'1. juuliks 1994. a, Nimetatud ulemmdAr on nu0d 75 krooni (seni 50 kr.). Voin kindlalt viiita, et kehtestatud seaeeskirja tditmisse ja koerte registreerimisse on seni suhtutud ddrmiselt ilkskoik- dustest kinnipidamine tuleb odavam kui trahvide maksmine.
Kuritegudest on endiselt jdilkunud mullikate vargused, samuti kartuli varselt. Tiinaseks on registreeritud vaid 10 koera. Eeskirja nouetest kinnipidamine ei

ole parahenud. Endiselt hulguvad koerad vabalt ringi ja hiiirivad elanike

rahu.

gused pollult.
7" augustil mudi sisse maamajja Modrikul, kus varastati kompressor, kaks
Sagedased on inimeste sellesisulised kaebused politseile. Vallavalitsus on juhtinud
politsei tdhelepanu eespooi nimetatud asjaoludele ning noudnud maaruse k6rya- soiduauto kummi, 170 liitrit bensiini, kaevupump ja kaks vaipa. Ooi vastu 12. aulekaldumatut tditmist.
ousti kiiidi sees Roela hoiukassas. Kahiu tekitati 550 krooni ulatuses. 0ol vastu
Koerad luleb registreerida. Seda on v6imalik leha Vinnis, Roelas ja Tudus. 19. augusti murti sisse Kadila kauplusesse, kus viidi dra alkoholi. Kahju 6000 krooni.
Politsei tugevdab kontrolli ning asub kohaldama trahve, kuna selgitust66

ei

ole andnud soovitud tagajiirgi.

Alates 1. septembrist 1994 on tostetud halduskorras kohaldatavaid

trah-

Pajustist viidi ehituselt dra segumasin ja Kakumde farmist gaasikeevitusagregaat,
Modrikult "tAkusamba" juurest on ara viidud kaks 18. sajandi alguses valmistatud
kahurit

vimdArasid. Minimaalse paevapalga maar on tostetud 15 kroonini ning seetoltu

1. septembri piiikselisel hommikul koganesid Vinni-Pajusti
dppurid koolimaja juurde, et alustada uut dppeaastat ja seda juba
VI N NI.PAJU STI GtJ M NAASIA MI S.
Kooliameti vormistatud koolitusloa. andis kooliperele i)le
Vallavolikogu esindaja Velto Tafenau. 6etdi tervitussdnu ning
eemaldati kate kooli uuelt nimesildilt.
Temitajate hulgas oli kaVnni sdprusvalla Ljusdali esindaja, kelle
tervituse st jiii kdlnma" et tulevikuiikiskond sdltub eelkdige haridus e st.

Vanemkonstaabel Enn KUUSIK

Tarkus tarviline vara, 6pi hoolegal

3

Tudu triatlon
Juba kuuendat suve on Tudu suvise spordielu suursrindmuseks kohaliku trihtsusega n.n. hobitriatlon, lga augustikuu esimesel laupdeval pdrast lounat tulevad
tudulased oma kodudest viilja ning elavad kaasa neile vdhestele, kes viitsivad Lile
Tudu Soojtirve ujuda (750 m), 1 ,5 km mooda raba sumbata, 1 5 km rattaga sSita
ning veel 5 km krllani lipala. Pealtvaatajaid jagub koikjale:jiirvele, rabasse, rattal-

- mis see on?

'| mees Soomest. Seega oli tookordne lausa "rahvusvaheline". 1993. a. vihmasel
suvel tegi kaasa I meest, kuid tdnavu 1 3 elur6omsat meesterahvast. Kolmandal
triatlonil olid kohal vaatlejad Eesti Triatloni Liidust, Harrased pidasid meie riritust

siiski liig amatodrlikuks, Seda see ka on: ei ole voistlejatel numbreid, kalleid rattaid ega kiivreid. Ka pole osalenud uhtegi professionaalset triatlonisti. Koik voistlejad

rassile ning finisisse.

on nn. tervisesporllased, kes teevad kaasa selgest sporditegemise lustist, kui mitte

Tdnavune triatlon osutus nii osavotjate kui ka publiku arvamuse kohaselt koige
huvitavamaks. Oma osa selles hinnangus on ka auhinnalaual, mis oli seekord
usna kopsakas.

arvestada koolipoisse, kes ikka kusagil trennis kriivad. Kahjuks pole 6nnestunud
osalema meelitada uhtegi naisterahvast. Nii monigi teeks roomuga liibi rattasoidu
ja jooksu, kuid pelgab ujumist. Ehk siis tulevikus.

Kui 1989. aastal viis meest esimese triatloni loppedes roomsalt ullatusid, kohates finisis kluttijuhatajat lilledega, siis on see vorreldav rillatusega, mis tabas
voistlejaid kuuenda triatloni autasustamisel, kus kolmele esimesele olid auhinnaks dressid. Et triatlon seekord nii palju sponsoreid leidis, oli rillatuseks ka korraldajatele.

Triatloni omapdraseim, kuid ka raskeim osa on 1,5 km raba jiirvest ratasteni.
Kui on kuiv suvi nagu tanavune, pole kellelgi selle rajaloiguga raskusi. Vihmasel
suvel peavad aga raskemad mehed vaeva niigema, et jalgu samblast ja mudast
kdtte saada.
Informatsioon triatlonist levis sobralt sobrale ja nii ongi vrilja kujunenud vdike

Arvan kohase olema siinkohal k6iki sponsoreid tAnada ning jiiilme lootma
nende toetusele ka edaspidi. Seekordset triatloni toetasid;
# kohalik AS AGO - on toetanud paljusid spordiriritusi Tudus;
# kohalik metskond - aitas ehitada ujumissilla, on jdddvustanud voistlused

2, neljal 4, kolmel 2 ja teised siis viihem kordi. sel aastal olid voistlejad Tudust,
Oonurmest, Sondast, Tamsalust ja Rakverest. Pdrast voistlust saunas loogas-

videolindile, tegi Vl triatlonist fotod, toetanud rahaliselt;
# kohalik metsapunkt - andnud voimaluse osavotjatei Tudu saunas 16ogastuda ja keha kinnitada;
# Vinni Vallavalitsus - on katnud korralduskulud;
# AS KEY Rakverest - pani viilja auhinnad;
# AS EHA "Sandri" pood Rakverest - pani vdlja auhinnad.

lasta minna - kaoks lust ja ilmsell ka vordlemisi uhtne tase
Palju sooje sonu pdlvisid julgustusmehed, kes viitsisid kummipaate jArvele
vedada ja ujumise turvalisuse eest hoolitseda. Kiideti koiki neid, kes tee i;*es
voistlejate keemaminevaid piiid kulma veega jahutasid.

TUDU TRIATLONI toetustest oli voimalik jiirgmisel nddalavahelusel liibi viia
kombineeritud voistlus naistele, kus osales 16 neidu-naist. Kuigitriatloniloli rekordarv v6istlejaid (13), jaid mehed naistele osalenute arvult alla.
Pisut TUDU TRIATLONI ajaloost
Nagu eespool mainisin, alustati 1989. a. viiekesi ning meie eesmdrgiks oli
dratada huvi spordi vastu bussipeatuses aega surnuks loovate krilanoorte seas.
Viisvoistlejatoli ka 1990. a., j;irgmisel aastal aga juba 10, 1992. a. 11, kusjuures

monus seltskond, kes kaasa teeb. Koigil kuuel triatlonil on osalenud 1 mees, viiel

tudes lepiti kokku, et jdrgmiselaastal on rattasoit pikem. Seega proporlsionaalsem
"oigete" triatlonitega. Avaldati arvamust, el asja ei tohiks liialt professionaalseks
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TUDU TRIATLONI kolm esimest meest olid:
PRIIT VIDEVIK Rakverest, kes oli esimene ka 1989. a.; LUIGI OOLMA Sondast, kes voistles esimest korda; MEELIS NORMAK Tudust, kes eelmisel aastal
oli teine.

Suvi on liibi, kuid usun, et talv pakub voimalusi tervisesportlastele ja lihtsalt
spordisopradele ihu ja hinge eest hoolitsemiseks. Kui selle artikli peale tekkis kellelgi soov kaasa luiia voi toetada Vinni valla Adremaal veel ingitsevat voi hoopis
laasdrkavat spordielu, siis votke kontakti Tudu Pohikooliga.
Riho MAE. Tudu Pohikoolidirektor
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Vinni Vallavalitsuse ja Ljusdali kommuuni vahelise koostdri
jcirjekordseks nciiteks on 24. augustil kciivitunud ulatuslik
koolitus pro grnmm kohaliku omavalitsus e tr)dtaj atele.
Seekordse projekti juhiks on Orjan Fridner Ljusdali kommuuni
volikogu tiige. 1petust meie tddtajatele jagatakse kolmes grupis:
I) keskkonnakaitsealane koolitus, 2) arvuti1petus ja 3) kohaliku
omav alit s us e tc) ii korraldus
Projekti kaks esinrcst vooru on teoreetilised ning viiakse rcibi
Vinnis, kolmas aga praktiline tegevus Rootsis.
K av ako hn s e I t ke s t ab ko o I it u sp ro g r amnt no v emb ikuu I 6 p uni.
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