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TANA LEHES:

Vinni Vallavolikogu

o Vinni Spordihoone: mis tehtud, mis
algus lk 2

teoksil?

2'{.septembri volikogu istungil olid arutusel jrirgmised
kiisimused:

ii" };'inni Vallavolikogu otsusega

nr 60 arvati viilja
tddandjate eluruumide hulgast ja tunnistati
erastamisele kuuluvateks j iirgmi sed eiuruumid

:

Roela kooli endises internaadis korteriks
iinrberehitatud rLrumid:
Inju lastekodu Koeravere 4-krt elamus korter
rildpinnaga 32 m2'.
Vinni alevikus 'Iiigi 5-19;
Vinni alevikus Tiigi 5-29.
Otsus.idustub 25.septembrist 1 997.
Sotsiaalkorteriks tunnistamine
Vinni VallavolikogLt otslrstas tunnistada sotsiaalkorteriks ja erastamisele mittekuuluvaks Allika
kr-ilas -l-korteriga elamus korleri nr 2.
-tsus.jdLrstub 25.septembrist I 997.
2.

3.Osalemise otsustantine mittetulundusrihinuus Roela
Rahva Maja.

Vinni aleviku praegune esindushoone - Vinni Spordikompleks - on siin veel vanas kuues

Viru-Jaagupisse valla muuseum
O
Juhilubade vahetusest
o Ulevaade kultuuristindmustest
O

lk3
lk6
lk4

M6nusat lugemist!

Vinni Vallavolikogu otsustas osaleda nrittetr-rlundusiihingus Roela Rahva Maja
Otsus,j6ustr,rb 25.septc.mbrist I 997.

4.Vinni Vallalolikogu orsustas anda Vinni Valla
Spordihoone tiihtajatule rendile AS-le Vinni
Konrmunaal
Otsus.j6ustub 25.septembrist

1

997.

5.

Tiihistada Vinni Vallavolikogu meiiirus ff 10
18.06.1997 "Ehitusjrirelvalvealaste toimingute

tasunriiiirade kinnitamine"'.

Jiirgmine volikogu istung toimub
29. oktoobril kell 16

Elu kallineb ka Roelas

o$!+ sooJUS reatab, *J.ul1r":0l.l0.tee?
maksabkiilm vesi
3kr/m3
ka na I i sats i oo n 3 kr/m'.
ninnota),io",i,i,'"t"iir:;;;o;;,,itiavahe:tamine
oq

Alates kiiesolevast ktitteperioodist kinnitas OU ROELA
SOOJUS uueks s o

oj

u s e hinnaks 336 kr/l\4wh.

Enne kiltteperioodi vahetati vdlja katlamaja korsten
(90 ooo krooni). Soojuse hind on olnud stabiilne viimased

3 oaslat, vahepeal on aga pidevalt tdusnud nii eleher,
karus

jt.

hinnad

Eldur Lepik

oU ROELA sooJUS ju

VINNI VALI-A UUDISED
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musta vee jaoks ja ummistuvad
kergesti. Kvaliteetsed veepuhastusfiltrid on aga kallid'
ja
Joogivee madal kvaliteet on Vinni alevikus i.ileiildisem

*6"ldrd -"i" kiillalt

VINNI SPORDIHOONE:
MIS TEHTUD, MIS TEOKSILP
I Ajal, mil Vinni alevikus mitmed kunagi tiihtsust
omandanud hooned - endine mdisahoone, klubi jt
lagunemistendentsi ilmutavad, on meeldiv nilha
o

aleviku iiht esindushoonet - Vinni Spordikompleksi
- uues kuues.
Kiisimusele "Mis tehtud, mis teoksil?" vastab spordihoone direktor Vello Akel.

lahendamist vaj av ktisimus.

Spordihoone suurimaks tuluallikaks on v66rasternaja

"Hotelli nime ei tohiks kasutadagi ning tiirnidest pole
juttugi," t6deb spordihoone direktor Vello Akel' "Meie
majuiamine on kiimne aasta jooksul alla kiiinud, samal ajal
konkurentside oma t6usnud."
V66rastemaja kasutavad pdhiliselt inimesed, kel rahakotl
Rakvere hindadest i.ile ei kiii'

Remonditiiid ei v6etud ette pelgalt kulunud vilisilme
vlrskendamiseks.
Kuigi ka fassaad oli niiskuse tdttu kahjustatud ning vajas
plekiga tilelcjdmist, v6eti poolemiljoni kroonine remont
ette mitmel p6hjusel.

Jiirgmisel aastal saab spordihoone 25 ja ujula 10 aastat
vanaks. Remonti oli hiidasti vaja, sest kogu selle pika aja
jooksul ei ole spordihoonet remonditud. Uha kallinevad
soojusenergia ning kommunaalteenuste hinnad tingivad
vajaduse suurendada kogu hoone soojapidavust ja viihendada vee raiskamist.

Spordihoone soojustamise esimese etapiga tehti algust
selle aasta suvel, kui soojustati seni h6redad olnud
ujula ja judosaali seinad ning paigaldati judosaali
kolmekordsed aknad.
1-2 kraadi madalam veetemperatuurist. Ntii.id peaks sama energiakulu juures olema
dhutemperatuur normikohane - 2 kraadi vee omast k6rgem'

Siiani

oli ujulas dhutemperatuur

Samuti teeb ujulas muret liiga suur 6huniiskus'
Ohuniiskuse vdhendamiseks ja 6hu kuivatamiseks oleks
vajalik muretseda kliimaseade' Sel aastal seda vajalikku
seadet ujulal veel pole.
Okonoomse soojureZiimi tagamiseks paigaldati tiiisautomaatne soojavaheti. Selle seadme tulernuslikkus peaks
selguma kiitteperioodijooksul, ehkki m6ned vead on juba
praegu teada: spordihoone erinevad ruumid vajavad
erinevat temperatuuri, soojavaheti tagab aga kdikidele

Sellised nlevad vdtja toad Vinni Spordihoones"'

Ka vdSrastemajaosa vajaks iimberehitamist ning 10 aastat
vana sisttstus viiljavahetamist. Sellele vaatamata on vodrastemaja spordihoone suurimaks tulualIikaKs'
Voodikohti on siin 52, hinnaskaala algab 50 kroonist
mugavustetaja l6peb 200 krooniga kahekohalises toas'
Voodikohtade arvu t6stmiseks oleks vaja tubadesse
narisid. VSSrastemaja kasutamise teeks efektiivsemaks
lastelaagrite korraldamine, turismigruppide rnajutamine'
Aktiivseks eluks k6ik vdimalused olemas
Sprodihoonel on mitmeid eeliseid. mis nditeks Rakveres
asuvatel hotellidel puuduvad: peale oobimise saab si'1
aktiivselt sportides aega veeta. toitlustaminegi on samas
majas (baar tootab E-N 11-24; R-L 11-02; P 16-23)'

Kahjuks ei ole
aktiivne (:spottlik) eluviis eestlaste hulgas v6t-

ruumidele iihesuguse temperatuuri.

nud sellist

tust kui

Uue ilme on saanud riietus- ja du55iruumid

maailmas.

Vee kokkuhoiule m6eldes paigaldasime du55iruumidesse
aegrelee ja termoregulaatoritega duSSisegistid. Kadunud on
eelmistest hooaegadest piirit pilt, kus du55i kasutav

Vello Akel @ildill alati
Vinni spordiau
kaitsmas

inimene oskas vaid kraane lahti keerata.

Riietusruumidki on valgemad, viirvitud heledates toonides. Riidekapid kiiivad lukku, v6ti tuleb ktisida valvelauast. Siinkohal meeldetuletuseks, et spordihoone
isiklike asjade eest ei vastuta.

Aleviku vesi on liiga must

Utre probleemi lahendamisel ilmnevad kohe uued:
kaasaegsed kallid ja kvaliteetsed veeseadmed ei ole

ula-

rnujal

Kas Vinni klubi kolib spordihoonesse?

"selline ki.isimus on pdevakorras olnud. Kui klubi tahaks
siia kolida, on ta teretulnud." Selge on see. et kolhoosideaegset odavat kuldaega ei saabu viihemalt maale kunagi
ning peame elama kokkuhoidlikult'
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(ulgus lk 2 L'inni Spordihoone...)

Millisel valla[ on veel paari kilomeetri raadiuses

kaks

tdism66tmetega v6irnlat ja kaks klubi, mis veel enamuse
ajast j6ude seisavad? Klubidel vdiks olla muu rakendus.
spordisaale tuleks aga rohkem r,?ilja titirida

6.oktoobril algas ujula hooaeg. Millised on hinnad?
Millal on ujula avatud?

on avatud E-R 8-12; L-P l2- 19. kusjuures
hornmikupoolsel ajal 8-17 on ujumine odavam: 60 minutit
ujumist maksab lastele l0 kr ja tdiskasranutele l5 kr ning
gruppidele (10 inirnest-ia rolrkern) 8 kr. t)htusel a.ial 17-22
tLrleb I tunni ujunrise eest tasuda lastel l2 kr tiiiskasr,'anutel 20 kr.
Uudisena pakub Lrjula sel aastal 50 kr maksr.'at perepiletit
(2 taiskasvanut +- i last) ja abonementi (l0x tiiiskasvanutele - 150 kr: 10x lastele - 100 kr).
U1ula

Veel on iiksikuid vabu kohti laste algdpetuse kursustele, mida juheuclavad u.jumistreenerid T6nningud
r''lrinast. Kursus toimutr E K algusega I7: I 8: l9 infb
.ia
tel 50 443 r,di mobiiltel 8 256 168128.

naiste aeroobika K.Riivitsa iuhendamisel E ia

N i9.30

I tund 10. kr
M6ned aastad tagasi oli huvilistel vdimalus kaasa elada
vabariigi tippkorwpallurite esinemisele Vinni spordihoones.

Kahjuks on ka see aeg kadunud. Maakonnal puudub esinduskorvpalli v6istkond, samuti raha suurde korvpalli
minekuks. Nii nagu kogu elu on (pea)linnakeskne, on seda
ka (klubi)sport. Vdrkpall - kunagine Vinni NST trumpala on kogu Eestis viihik?iiku teinud. Kurvaks niiiteks v6ib

{uua vabariigi noorte esivdrkpalluri vinnilase Bogdan
KonontSuki, kes v6rkpalli perspektiivitust tundes, valis
spordigtimnaasiumis v6rkpalli eriala asemel korvpalli.

Aastaid tagasi korraldati Vinni Spordihoones NISVL kange-

lase Endel

nimelist

Puusepa

v6rkpalli-

turniiri
Vello Akel (pildil
vasakul). Endel
Puusepp (pildil
oaremal)

Otsi kokku tdmmates

...

ja selline on ujula

Olgu siinkohal iiles loetud teisedki pakutavad teenused
ja treeninguajad:
t saalide I tunni iiiir: suur saal - I 50 kr: iudosaal 60 kr:
loengu- ja lauatennisesaal i0 kr
A saunatund - 150 kr; du5i kasutarnirre B -ja l5 kr
I kord har.iutalnist j6usaalis maksab 3.ja 5 kr

"

Viru.f aagupisse valla muuseum
Juba m6nda aega liigLrb Viru-Jaagupis muuseumi
loomise rndte.

Kuna Viru-Jaagrlpis on aastaid tegutsenud tublid koduuurijad
Alise Vaasma eestvedalnisel ja Madis Oviiril on kogutud
kiillaltki palju eserneid. siis on algus jr-rstkui tehtud. Eespool
mainitutele liitub Au_eust Kondo-ia Vinrri sovhoosi. tci6patalioni ja "Mernento" nraterjalidega.
Talvekuudel toirnus kogutud esemete arvelevdtmine,
suvekuud moijdusid asjade juurdekorjamisega lausa perest
peresse.

T:inu k6igile, kes muuseumile abi osutanud!
Muuseum on rndeldud endise Viru-Jaagupi kihelkonna ja
praeguse Vinni valla muuseurnina. Oleks ju pilris huvitav oma
kodLrkandist rohkem teada!

Spordihoone (ka edasine) kaekAik on tahes-tahtmata
Vinni alevikuga ja vallaga (raha-rahal).
Kui spordifanaatik treenib iga ilmaga ja igasugustes
tirrgimustes, siis vastremonditud maja peaks rohkem ligi
seotud

meelitama ka nn pi"ihapiievasportlasi.
lgatahes on personal saanud positiivse dopingu

teidl Kasutagem olemasolevaid v6imalusi ja

ja

ootab

tundkem

r66mu sellest. mis meil onl

Vello Akeli jutu kirjutas iiles Hilje Fakkanen

Kallis rahvas, liiga palju on hilvinenud vdi hiivitatud
varem kasutusel olnud asju.
Olgem tZihelepanelikumad, austagem esivanemate kasutttses
olnud esemeid, et meie vanavara, aga ka mitte viiga vana,
siiiliks lastele, lastelastele ja nende lastele.
M6eldes tulevikule, hoiame mineviku mdlestusesemeid, isegi
kui nad meenutavad halba: ahelad, kiie- ja jalarauad jrie.
Ootame muuseumikogusse Viru-Jaagupi koolimajas vanu

miiiibliesemeid, tiiiiriistu, n6usid, rdivaid, ehteid, nii
meeste kui naiste kiisitiiid, fotosido triikiseid ja palju
muud. KOik on tf,nuvhlrne materjal!
Teie pakkumiseil ja n6uanded on oodatud tel96142.
Meralda Tedero
muuseumi varahoidja

Mwffi-

AUGUSTIKUUS SUNDINUD
LAPSED

O7.Og J/inni
flukk
l/inni
Jisett 4liblekos O8.O8
rllJiie
l7'O8
/titua
/oomos
t9.O8
Qoela
"flnnabel;{adostik
PALJU 6NXE!
./oanno

Kirik

UTpvAADE
KULTUURISUNDMUSTEST
*********************x
oktoobril ketl 20 Roela Rahvamajas hooaja ava6htu:
SUGISSALONG.
Ki.illa tuleb superparodist REIN TOMINGAS. tantsuks
Ants Viermanni ansambel. Pilet maksab 40 - krooni'
Piletid tuleb viilja osta ja lauad tellida hiljemalt
l5.oktoobriks!
17.

******x*******x******x

Piihapfiev. l2.oktoober 1997
tdi ku stiinupii ha j u ma lateen i stus V iru-J aakobi

.

r
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oKTOOBES-___.-

LK.A

Hit_li.
kell1.5 L6ikustiinuptiha jumalateenistus Tudus. kaasa
teenib Oonurme koor

18. oktoobril kell 20 toimub Kadila Seltsimajas mere
p6hitegevuse 1 0. juubel
* KONTSERT
* TANTS
Tuju loob ansambel "UMP-TSA'"
Isetegijatele ja kutsutud ktilalistele on iiritus tasuta. teistele

Piihapliev, lg.oktoober 1997
o kell l2 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus.

25. - krooni

Piihapiiev, 26.oktoobe r 1997
. kell l2 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus' kaasa
teenib Rakvere Kolmainu koguduse koor

24.oktoobril kell 20 Pajusti klubis hooaja avapidu'

**********************
Larldade ettetellirline tel 57'101. Tocipiieviti kella

Vinni klubis alustab tegevust lilleseade ring' Ringi
juhendajaks tuleb tuntud iluaia spetsialist ja lilleseade
kooli l6petanud Silvia Villemson.
Ring hakkab koos kiiima vastavalt huviliste
soovile 1-2 korda kuus. Tasu on minimaalne.

Teadmisi

vaja igal inimesel, kes tahab
oma kodu, tookohta v6i Perekondlikke tiihtpZievi kaunimaks muuta.
Need oskused on hiidavajalikud
sekretdridele, Spetajatele, lasteaia
l2iheb

Igal teisipf,eval kell 17 Vinni
klubis laste jutu- ja miingutuba.
l

Joonistame. laulame. kuulame
)

**********************
KOigile

seltskonnatantsu
huvilistele annanle teada- et
Opetaja Mati Ktirdi iuhendarnisel on r'dimalik seda kdi-

kasvatajatele jne.

ke Sppida! Kursus

alustab
tood. kui grupp on koos.

on pikad ja

Tulemas
Pimedad
siigis6htud. Tegelemine ILUGA aitab seda pimedat
aega valgemaks muuta.

Huvilistel palume iihendust vdtta Pajusti klubi

Palume huvilistel hiljemalt 24. oktoobriks ennast
lilleseade ringi registreerida telefonil 57 355 Vinni

juhatajaga, tel 57 401.

klubi v6i 57 534 Silvia Villemson

Inge Arula
Vinni klubi juhataja k.t.

**

*

muinasjutte.
(Joonistusvahendid palume endal kaasa vdttal
lilleseadmisest

16'

*****

** *>k * * * * * * ** * ****
***********4:****

TEAD-AANDED,

l1-

**********

x**********x
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Ma ei saa sinna midagi parata.
Ma olen alati selline olnud.

?

ei ole

pingutada. Seni kuni teil vabandus on varnast v6tta, ei tule teil
muutumisega vaeva ntiha. Jiitkake aga unustamist ja korrake

et te ei saa sinna midagi

haj ameelseks,

Kes meist poleks aeg-ajalt leidnud, et ta on hiibelik, Iaisk,
pabistaja, pedant, vastutustundetu, liiga paks, liiga t6sine,

Ennast iseloomustavad omaduss6nad

Ma olen hajameelne, hooletu, vastutustundetu, apaatne jne

Vajalikud vabandused, kui soovite Sigustada oma abitut
kiiitumist. See "ma olen" laseb teil laiselda, mitte miilu
endale,

Kas see ikku on nii? Kui 6ige see on?

liiga tiipne, liiga...

LK.5

OKTOOBfrR

iseenesest

hooletuks jne

parata

ja te jiiiitegi

!

Ma olen valitsemis-, karjiiiirihimuline, autoritaarne j ne.
Need "ma olen"-viiited lasevad teil jiitkata vaenulikku
kiiitumist enesevalitsemise harjutamise asemel. V?iitega "Ma
ei saa sinna midagi parata, ma olen ala-ti seliine olnud",

kolratud. aga neid v6ib kasutada kahjutooval viisil.

tdmbate oma kiiitumisele kaitsekihi peale.

KLillap piiris mitu asja neist kiiivad t6epoolest teie
kohta. Kui olete tosiselt rahul loetletud viiidetega, las nad siis
jii2ivad; kui aga julgete mOningaid neist or-naks v6i isegi aega.jalt segavaiks tunnistada, on aeg muudatusi teha. sest siltide
(kas siis enese v6i teiste poolt) krilgeriputamine on arengut
pidurdav. Kerge on kasutada rningit valmis silti, vabandamaks

Ma olen vana, keskealine, viisinud jne.
Nii viiites on teil vdimalik kasutada oma vanust, keeldumaks
millestki, mis ntiib teile riskantne ja ohtlik. 6eldes: olen liiga
vana, et sportida, reisida jne, kdrvaldate igasuguse riski ega

n z:rnuutumist.

Alljiirgnev on pilk kiiitumisviisile, mis takistab teid

tegemast asju, millest r66mu ja rahuldust leida, mitte arutlus
asjust, mis teile lihtsalt ei meeldi.

l\la olen vilets sellistes oskustes nagu kokakunst, sport, auto
remont. heegeldamine j ne.
See lihtne viiide "ma olen (alati selline olnud)" v6imaldab teil

pea proovima midagi uut v6i tiiiustavat. Sage oma eale
vihjamine tiihendab, et olete tiiielikult l6petanud selles
eluvaldkonnas tegutsemise, ja kuna te muutute pidevalt
vanemaks, olete loobunud arenemast ja uue kogemisest"
"Ma olen"-viiites olete sattunud nOiaringi.
Iseloomulik niiide,, milles enda arvates matemaatikas vilets
6ppur kodus algebraiilesandeid lahendab:

tulevikuski k6igi nende asjade tegemisesr k6rvale hiilida ja
digustab kehva esinemist minevikus. Jiirelikult, kui midagi
?Ma olen matemautikas vilets

kohe hristi ei tee, siis ei pea proovimagi.

olen alati selline olnud). )2.Need
on algebraiilesanded, mis ma tcina
1htttl pean cira lahendama. )3. Ma
arvan, et teen nad cira. ) 4.(10 mi-

Ma olen matemaatikas, Sigekirjas, keeltes jne kehv.

See"'maolen"tagab, ette e i h akkag
muutmiseks ja viildite seega k6va tddd !

i

pingutamamillegi

nutit hiljem) "Ma ei oska
teha."

N{a olen hiibelik, tagasihoidlik, tujukas, niirviline, kartlik...
Lihtne viis pcicirduda srjLidistr"rstega geneetika. vanemate jt
poole. viiltimaks tocid enda kallal.

)l

neid
iks mitte? )6. Sest
5.Miks
.,ffi.{ffi
.Mu olen
tenmatemaatikas
matemaatikas
-*..i#F=

)6 Sesr

)

vilets...

fo

^dl .^^^*.,&^Mte, *g'O'
Nia olen inetu, suure kondiga, tavaline, liiga paks, liiga...
Need psiihholoogilised "ma olen"
viiited tulevad appi, kui te eijulge

suhelda vastassugt"rpoolega

1a

siis, kLri on vaja 6igustada madalat enesehinnangut ning armas-

tuse puudumist, mille

olete

Selle asemel, et peatuda 3. ja 4. punkti vahel, endale
lisaaega v6tta, Opetajalt abi paluda v6i ise pusida, ta lihtsalt
lOpetab tcici. Kiisimusele, miks ta algebras l5bi kukkus, vastab
ta: "Ma olen matemaatikas alati lootusetu olnud." Need
pdhjuslikud vliited ilmuvad alati, kui tahate end puhtaks pesta
ja teistele seletada, miks te jatkate sellist kaotusmeeleolulist

endale ise valinud. End niiviisi
kirjeldades on teil alati vabandus

kiiitumist.

mitte riskida. vabandus mitte luua
armusuhteid, vabandus mitte tcicitada kena viiljaniigemise
heaks. Peegelgi Sigustab teie riskiargust, sest - me niieme

"ma olen"-viiidetele.
Loomulikult on endale siltide kiilgekleepimine kergem kui
muutumine. V6ib-olla nliete oma siltide p6hjusena vanemaid
vdi teisi olulisi tiiiskasvanuid teie lapsep6lves: Spetajaid,
treenereid, naabreid, vanavanemaid jt. Pannes neile vastutuse
oma tiinase loomuse eest, annate neile veel praegugi teatud
kontrolli oma elu iile. loote endale alibi. iiiZimaks teovdimetule

tipselt seda, mida ndha tahame, seda isegi peeglis.
Ma olen stisteemitu, pedantne, lohakas jne.

Toodud n6iaringi v6ib kohaldada k6ikidele isiksust
pi sendavatele

Need kiiitumisse puutuvad viiited on m6nusad teistega
manipuleerimiseks ning 6igustamiseks, et asju peab tegema
teatud viisil. Toetudes viisile, kuidas te alati olete teinud, ei
pea te kunagi arvestama riskantset teed teisiti teha ja samal

tasemele.

ajal kindlustate, et kdik teie iimber kiiituvad teie moodi.

Liihendatult dr W.W.Dyer'i
"Sinu loomuse ndrgad kohad"

Niisiis - hakakem elama!
raamatust
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Liiiine-Virumaa Talupidaiate Liit
annab teada
2S.septembril toimunud Liifine-Virumaa Talupidajate
Liidu juhatuse ja taluseltside esimeeste koosolekul
arutati:
e taluliidu esimehe Aivar Niinemiigi ettekanne puudutas
pdllurnajandusele (lehmapidajatele kui ka 6likultuuride
kasvatajatele) eraldatavaid riiklikke toetusi. Praegu v6ib
tiiheldada, et valitsus on asunud pdllurnajanduse toetarnise

9.oktoober
RAHVUSVAH ELI
( 5-11

N

oktoobrini

VALLA

UUDTSED

-

E POSTI PAEV
KIRJANADAT )

T[napiieva elu iseloomustavad iiha pikemad ja sagedasemad telefonik6ned, iiha harvemad ning liihemad kirjad. Ilus ja huvitav kiri paneb proovile inimese oskuse
viiljendada tflpselt oma mdtteid ja tundeid, oskuse olla
taktitundeline ja armastusvf,irne.

teele.

o

p6ldude lup.jamist.
Riik on lubanud toetada l998.aastal p6ldude lupjamist l5
miljoni krooniga. Talunikud, kes soovivad Iupjarnist oma
p6ldudel, peavad esitama avalduse lS.oktoobriks Lii?ineVirumaa Maaparanduse Btiroosse (Rakvere. V6idu i8 tel
43 008). Talupidajatel oleks vajalik lasta teha mullaproovid, mis on ka olulised vdetistarbe mddrarniseks.

o

otsustati 28.11.97 korraldada l6ikuspidu.
Tiipsem info edaspidi.
Liidne-Virumaa Talupidajate Liit pakub
talupidajatele:
o raamatupidamis- ja agronoomiaalast konsultatsioone,
o informatsooni arvutiprogrammi TALUTARK

o
o

tal ukaupade ostm i se-m[.itim i se kohta (fi rmad, h i nnad )

mineraalvdetiste tellimise v6imalust

dppekirjandustteemadel:
Muld ja muud varud sinu majapidamises
Veiste vabapidam islaudad
P6llumjandus ja maaelu tilevaade 1996.a

Sbnnikuhoidlad
Mullaproov? Okonoomsc \ actamise alus
Pdldkatsed 1996.a

Elus on siindmusi, mille puhul kindlasti tuleb kir-lutada
kiri:
x pulmad
x lapse siind
x piihad

M leeripdev
M siinnipdev
E4

t[nu- ja kaastunde avaldamine

Kes meist ei tahaks olla hf,stikasvatatud?
Seega:

* viisakas ittimene teatab ka orna elukttha vahetusest sLrgulastcle ja sopradele kiria teel
* rneeldiv on kir.iutada ja kir.jLr saada ndgusal
paberi

Aivar Niinemiigi,
taluliidu esimees

AUTOJUHT!
MIKS SOIDAD RINGI
VEEL VANADE
JUHILUBADEGA?
AUTOJUHTLUBADE VALJAVAHETAMISEKS piisab kui:
r hangid arstipunktist ARSTITOENDI, kehtivusega I

r
*
r
r

aasta,

lased piltnikul teha2 FOTOT
maksad PANKA -100 krooni,

kr autoregistrile; 50 kr riigil6ivu
AUTOREGISTRIKE
SKUSSE (N arva
liihed Rakveres
sellest: 48

mnt),

ja olemasolevad AUTOJUHILOAD,
... ja oledki iihe asja jiille korda ajanud!

kaasas PASS

I

x valides vdrvilise paberi. peab ka lirnbrik oletna
sama r, drr,i

* ebaviisakas on kir.iutada liiga ltihikesi kir.iu
* kiri algab viisaka poordurnisega adressaadi

poole. I6peb panrnate soovidega-ia otna nimega
* igale saadud kirjale ptitidke vastata nii kiiresti,
kLri voinalik. sest see niiitab teie Iaimset kultuuri
Iastuke kindlusti ku .sii.s', kui te ei suu pulujtrl ntillegugi
aidutu. L'ii.sukul tiruiitlemisl on pttliu kergenr tuludu kui
igavest teut/mulu.ses t'uevlenisl.
I

*

Ootame oma liikmetelt l997.aasta liikmemaksu tasumist.
Teretulnud on ka uued liikmed!

\.

kasvatatud inimette vastab ka koigile 6nnitlLrs-

tele. samuti kaastundeavaldustele
* endast lugupidav inimene ei Ioe teistele rndhratud kirju, ka mitte abikaasa ja laste omi.
Mistahes riigis t,6ih vddraste kir.iacle avuntise ia lugemise
e e.s I s uuclo vun *!l uktt r i :il u s e.

Kellele peab piihadeks
kaardi saatma?

K6igile, kes on

teile
saatnud, vanematele su-

gulastele. sopradele -ia
ametialaselt seolttd isikutele, k6igile, kellele
soovitakse avaldada oma s6bralikke tundeid. meenutada
meeldivaid kohtumishetki. viiliendada tiinulikkust!

HEAD SULEJOOKSU KOIGILE!

VrNNt

VALLA

oKTooafiR

uLJDlStrD

Ei hais,est hambast tea ma iihtki

kohta hellemat-hullemat'..
* Uks on kindel: kui oled hambaarsti juures

flra kfiinudo on piiev igatahes kirja liiinud. Nii
on see vflhemalt minu puhul, ja arvata on, et ka
paljude teistegagi.
* Seekord eraarst KAIE RAJAT ja tema
abilist IVI UUENIT ktilastades vdtsime nduks
riiiikida hambaravist.
Kui suured on jilrjekorrad?
Katkist hammast pea b inimene kannatama umbes kolm
nddalat, sest nii Pikk o n jiirjekord

,futfit

J[rjekorda saab end

Panna

etteregistreerimisega tel 8 25 091
294 E 10-16, T, N, R 8.30-14 v6i
tulla kohale. Asume Pajusti
alevikus Linnu 13.

Kui aga hammas valutab?
Valutavate hammastega patsiente ei ole senini
saatnud. kdik on abi saanud.

kiill

tagasi

Milline erinevus neil on?

KOige
Vahe seisneb eeskiitt vastupidavuses.

vastuNad
on ka
hambatiiidised.
valguskdvastuvad
on
pidavamad
juba
ajast
vanast
kasutame
Vajadusel
k6ige esteetilisemad.
v6rreldes
teistega
on
tuniud h6beamalgaamtiiidist, mis
suhteliselt odavam ning vastupidav. Tiinap?ival on ka
h6beamalgaamttiidise materjal varasemast kvaliteetsem'

Rahast riiikides?
Haigekassa liikmekaarti omavad isikud peavad tasuma
35% kogu teenusest. Kuid valguskdvastuvate hambatiiidiste eest tuleb inimesel tasuda 10Ao/a, seda haigekassa
ei kompenseeri.
Valgusk6vastuvate hambatiiidiste hinnakiri algab 70 kroonist ja v6ib ulatuda paarisaja kroonini iihe han-rba kohta'
Hamba t6mbamine koos tuimestusega maksab 35 krooni,
mujal on see tunduvalt kallim.

Piimahammastega laste visiiditasuks

on 15 krooni

s6ltumata toost.

peaks lapsega esmakordselt hambaarsti
juurde piiiirduma?

Kui vanalt

Laps tuleks hambaarsti juurde ja -kabineti miljooga
tutvuma tuua 2,5 - 3 -aastaselt. Loornulikult ei tohiks last
hambaarstiga hirmutada. Ema v6iks patsiendina olla
lapsele heaks eeskujuks, et rnidagi hullu temaga ei juhtu'
Televisoon teeb hambapastadele reklaarni pea iga
vaheleo kuid siiski: rnillist harntrapastat eelistada?

Millised on osutatavad teenused?
Pdhiliseks teenuseks on hambaravi, eemaldame ka hambakivi.la teostame algstaadiumis igemete ravi.
Parodontiidihaiged aga suuname edasistele konsultat-

sioorridele. Muidugi ekstraheerime hambaid. (Maakeeli

f'enduh

LK' ?

__.-

filmi

Ehkki virumaalased on paremas olukorras joogivee fluori
sisalduse suhtes kui l6unaeestlased, ei ole fluori siiski
meie joogivees piisavalt. Meie piirkonna inimesed peaksid
kasutama ikka fluori sisaldavaid hambapastasid'

see hamba vt)li atdmbantist).

r-anapdeval

ei pea kiill keegi kaftma

hambaarsti, sest

hambaid puurime ka paikse tuimestusegal
Plaanime hakata tegema suu66ne profi"ilaktilist liibivaatust
eelkooliealistele lastele ja 6pilastele. Leiu puhul anname
lapsele kaaskirja kaasa, millega tuleks ta registreerida arsti
vastuv6tule.

Kas hammastest riintgenipilti ka tehakse?

Meie siin ei tee, ki.ill aga suuname kahtlusaluste ja
pdletikuliste hammaste esinemisel patsiendi rontgenisse
Rakvere Polikliinikusse (niiiid iuba MTU TERVISEKESKUS)

Milliste hambatiiidiste vahel on patsiendil v6imalik
valida?

Meil on v6imalik valida

klaasionomeeride, keemiliselt
valgusk6vastuvate (lambiga toodeldavad)
hambaplommide ja +liidiste vahel.

k6vastuvate ja

Ldpus6nad said traditsioonilised :
ei rnaksa hambaarsti karta! Tuleb end

kirja panna ja
lihtsatt kohale minna. Farem, kui teete seda kiillalt
tihti, siis on harnbad korras ja mured lahendatud!

f-ahkel arstirahval kiiis kiilas Hilje Pakkanen'

LK. d
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ja viiljendusrikas. Eriti
esile luules. kus sdna ia rn6te on

Eesti keel on kaunik6laline

Vinni Amtrulatooriumis

t6useb keele ilu
viimistletud eri I isse vdrsivormi.
Vinni klubi korraldab 28. novembril1997 l0-16. a
vanustele lastele LUULEPAEVA. See on m6eldud neile.
kellele meeldib lugeda luuletusi ja kes on valmis neid ka

Vdrnalik kokku leppida ka teile sobivatel
aegaci:l

Info dhtrrti tel57 624

,t. novernbril 1997 maakorraldajate vastuv6ttu ei toimu

Vabandame. Vallavalitsus.
Ostan 2-toalise mugavustega korteri Vinnis v6i Pajustis
Info tciooiieviti 9 - l6 tel 57 557.

Vinni valla "MALUHEKSELoo alustab uut hooaega
27. oktoobril kell l9 Vinni spordihoones. Oodatud on
k6ik vanad ja uued huvilisedl
Info tel 57 689 Arvo Haas
MEELDETULETUS

Paljude laste koolitoetuste rahad ootavad veel siiani
omanikke. Palume viiljav6tmisega kiirustada.
Toetusi makstakse vallavalitsuse kassast tuba 206
tel 57 557

teistele esitarna. Tuleb valida liks stidarnelShedane luuletus

eesti autorilt -ja see esinerriseks piihe oppida. VajadLr:;c
korral konsu lteerige tdiskasvanutega.
Luulepiieval v6ivad esineda nii iiksikesine.jad etlejad kui ka kollektiivid. grupid. Kollektiividel palun ette
--.
valmistada luulekava vdi -pdirnik. Lisaks sdnale vdib k
lacla ka muusikat. kujutavat kunsti jne. Teema -ia autori
(autorite) valik on teie enda otsustada.
Kava pikkus mitte iile 15 minuti.
Loodan lastevaner-nate. ernakee ledpetaj ate. rAa nt atukogLr- ja klubitootajate kaasabile. Teie tunnete oma lapsi
ja teate. kellel on huvi ja eeldLrsi lirulekunstiga tegelemiseks. Urituse eesmdrk on tuua lapsed lLrLrle juurde ja
nende etlemiskultuuri arendamine. Intbt i.irituse kohta saab
telefonil 57 355 Vinni klubir,6i6htuti 57 136 Irrge ArLrla.
Oma osavdtust teatada hiljemalt l8.novembriks
aadressil: Vinni, Sdpruse 5, Vinni klubi
Inge Arula,
Vinni klubi juhataja k.t.

Vinni Vallavalitsus

LUCUPEETUD ETTEVOTJAD

!

Teatameteile,et06-07.november1997 toinruvadVinnivallaettev6tluspdevad.(Vallarnajas. IIIkorrLrsel).
V6imalik tutvustada ja reklaarnida oma ettevdtet (stendid. vliljapanekud)
Omalt poolt pakume
r Regionaalpoliitiliste laenude ja n6ustanisteenuste tutvustus (Ene Kesler)
o Kohtumine sdprusvaldade (Tuusula - Soome: Ljusdal - Rootsi) erinevate Iiitude esindajatega: Ettev6tjate I-iit.
Uusettev6tluskeskused, Pdllumeeste liit, valdade ametnikepoolsed esindajad
o Ettev6tlus-Majandusorganisatsiooni projekti tutvustamine (Soren Svedberg)
Oodatud on ka kdik need inimesed. kel huviettevotluse vastu vdi plaan onra L'tte\6tet luua!
Tdpserna programmi avaldame hiljern ka lehes.

Arvame, et see oleks hea vdimalus saada tuttavaks meie valla ette\'dtjatega
ning teha reklaami oma toodangule ja teenustele.
Uritus on TASUTA
Helista

ja kiisi jflrele tel 57 557 Kairi

Jdesalu

Etter 6tluse projcktij uhl
TOIMETAJAD:

Molotok 43312
Hilje Pakkanen 57 3.10
Kairi Jdesalu 57 557
Endel

Vinni valla infoleht
p82130 Pajusti
..

LAANE.VIRUMAA

AS ARJES
Rakvere, Tuleviku 14 a
2100 eks. TASUTA

