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Muuga-Rajaküla-Rahkla tee saab mustkatte
17. maist kuni juuni lõpuni toimub Muuga-Rajaküla-Rahkla tee remont,
mis on üksikobjektina valla suurim teedeinvesteering
sel aastal.
„Suure teeremondiga lahendame ära aastakümneid
kestnud mure. Enam kui 50
majapidamist, mis antud
teelõigul asuvad, saavad lõpuks tolmuvaba tee,“ kommenteeris suurprojekti abivallavanem Eerik Lumiste.
„Kuna antud teelõiku kasutavad ka kohalike ettevõtete
rasketehnikamasinad, muudab tolmuvaba kate ettevõtete töö efektiivsemaks ja
samal ajal elanikele vähem
häirivaks,“ rõõmustas Lumiste teeremondi mitmekordse kasu üle, paludes
tolmuvaba tuleviku nimel
kohalikelt inimestelt kannatlikkust teetööde ajal esinevate ebamugavuste tõttu.
Kuuekilomeetrise teelõigu tolmuvabaks saamine
nõuab vallalt 200 000 eurot,
töid teostab Verston OÜ.
Koduvalla Sõnumid

Kontaktõppele astuti
vastu puhtama siseõhuga
Vinni vallavalitsus soetas koolidesse ja lasteaedadesse süsihappegaasi mõõtjad – kokku 70
tükki. „CO2 mõõtjad on tänaseks valla kõikide
koolide ja lasteaedade igasse klassi- ja rühmaruumi juba paigaldatud. Õhu kvaliteeti jälgides
saame omalt poolt anda panuse, et viiruste levikut haridusasutustes pidurdada,“ kommenteeris
vallavanem Rauno Võrno valla otsust soetada
süsihappegaasi mõõturid just siis, kui lapsed jälle koolimajja õppima pääsesid.
Uuringud näitavad, et õpilaste õppeedukus
on otseselt seotud sisekliima kvaliteediga. Süsihappegaasi sisaldus õhus sõltub paljudest teguritest nagu näiteks ruumi temperatuurist, inimeste
arvust, ventilatsiooniseadme efektiivsusest jne,
ning on pidevas muutumises nii tunni kui vahetunni jooksul. CO2 sisalduse tõustes halveneb
laste õpiedukus.
Soetatud CO2 mõõturitel päeva jooksul silma peal hoides on õpetajatel võimalus tagada
lubatud süsihappegaasi sisaldus siseõhus lihtsate vahenditega, näiteks tuulutades klassiruumi
kohe, kui näit tõusma hakkab. Aparaadid salvestavad kogutud info ja ühendatuna arvutiga saab
süsihappegaasi sisalduse muutust päeva jooksul
hiljem analüüsida. Saadud informatsiooni saab
kasutada vajalike sammude tegemiseks, et lastel
ja õpetajatel püsiks kogu päeva jooksul pea „selge“ ja viirustesse nakatumine väheneks.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Vinni lasteaed „Tõruke“ Jänkupere
rühma laps CO2 mõõturit uudistamas

VALLAVANEMA VEERG
Peale pikka külma kevadet jõudis järsku kätte
suvi. Maikuu teisel nädalal, kui neid ridu kirjutan, on õues 24 soojakraadi.
Tänane veerg on täis vabandusi, aga teisest küljest on see üleskutse mõtisklema ilu
olemuse üle. Käimas on paljud suured tööd,
mis toovad kaasa ebamugavusi igapäevaellu.
Trassitööde tõttu on kõikjal suured masinad,
kaevatud augud, vihmase ilmaga on terve ilm
pori täis. Aegajalt kimbutavad avariilised veekatkestused, jätkuvad valgustusprojekti tööd.
Tellingud, torud, augud, muld, pori…. Heakorratööd peavad kahjuks ootama. Aga palun
siinkohal teie tähelepanu – järgmine kord, kui
mõni ehitusmasin müriseb või ülessongitud
teeäär, kunagi muruga kaetud, silmailu riivab
või kui jälle ohates koera poriseid käppasid
puhastad, või kui kraanist mõne tunni jooksul
vett ei tule, tuleta endale meelde, et ühel hetkel
saab see kõik tehtud ja praeguste kannatuste
krooniks on mugav, ilus ja puhas elukeskkond
– valgustatud tänavad, puhas vesi, visuaalselt
kenad kortermajad, kaunid muruplatsid. Kuna
teadupärast tegijal juhtub, siis ei pea üleliia
muretsema ka nende korterite omanikud, kelle
vannitoad said tornmaja veepaakide demonteerimisel veekahjustusi, sest ehitaja vastutuskindlustus korvab tekitatud kahjud Võtsime
ette ka Vinni tiigi ja ümbruse korrastamise, et
poetagusest alast saaks meeldiv pargike.
Muutunud on ka meie jaanipäevaplaan. Epidemioloogilist olukorda silmas pidades jätame
kavatsetud suure ülevallalise rahvapeo ära ning
jätkame seekord kohalike jaanipidustustega,
mis toimuvad valla rahalisel toel. Kui juhtub

halvim ning nakatumine taas tõusuteele asub,
on vastutustundlik ilmselt pidustused üldse ära
jätta, kuid ärme ruttame sündmustest ette. Selle asemel oleme hoolikad, vaktsineerime end,
kes seda pole veel teinud või teha saanud, ning
loodame parimat.
Vallavanem tervitamas eakaid
seeniorklubi Mõttelõng kohtumisel 11. mail
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Vinni vald kõnnib mööda rohelist teed

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

Vinni vald on võtnud südameasjaks üha laialdasema taastuvenergia kasutamise ning rajab neljale valla hallatavatele asutusele päikesepargid.
Aprilli- ja maikuu jooksul paigaldatakse 50 kW
päikesejaamad Vinni-Pajusti Gümnaasiumile,
Roela Põhikoolile, Vinni perekodule ja Ulvi
Kodule. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juures on
tööd juba alanud ja suvepäikese paistmise ajaks
on kõikide uute parkide paneelid valmis valgust
neelama.
Uued päikeseelektrijaamad finantseeritakse
riigi eelmise aasta lisaeelarvest, millega toetati
omavalitsusi COVID-19 eriolukorras investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega
seotud tegevusteks. „Volikogu kinnitas eraldatud toetuse kasutamiseks kokku kümme projekti, millest neli – rajatavad päikesepargid – moodustavad poole toetuse kogusummast,“ sõnas
vallavanem Rauno Võrno, millega kinnitab valla

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA
Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava
puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega
isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede
lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad,
toetused jms.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil

kindlat suunda kasutada üha enam taastuvenergiat.
50 kilovatti on näiteks Roela kooli aastane
energiatarbimise hulk, mis tähendab, et uued
päikesepaneelid saavad hakkama kogu vajamineva energia tarbimisega. „Hädavajalik lisakulu valla eelarvele on olnud - ja jääb ilmselt veel
tükiks ajaks – koroonaohuga kaasnenud vajadus
hoida ventilatsioonisüsteemid igas valla hallatavas asutuses töös 24h ööpäevas,“ avas Võrno
vallavalitsuse energiatarbimise telgitaguseid,
millele enamasti ei mõelda. Päikesepaneelide
abil ei tekita see valla eelarvele enam lisakulutusi. Lisaks majanduslikule mõtlemisele soovib
omavalitsus olla eeskujuks ka loodushoidliku
mõtteviisi juurutamisega.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa,
helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on
võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine
SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.
Tiiu Ivanova
sotsiaaltöö spetsialist

Vinni valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek
Vinni Vallavalitsus annab teada, et valminud on
Vinni valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub kuni
31.05.2021 Vinni Vallavalitsuse kodulehel
(www.vinnivald.ee) ja kava arutamiseks korraldatakse avalik istung 01.06 kell 15.00 veebi

teel. Istungil osalemiseks palume eelnevalt registreeruda.
Lisainfo ja istungile registreerumine:
Keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn
Kangur, tel 53040597, katlyn@vinnivald.ee

VALD EHITAB
Laekvere rahvamaja katust renoveerib OÜ Restaure. (Foto: L. Uukkivi)

Uus päikesepark kooli katusel. Foto: M.Müller

Võimalus anda ära eterniiti
Kuni 8. juunini või eelarve täitumiseni võtab
Vinni Vallavalitsus vastu taotlusi tasuta eterniidi äraandmiseks.
Soovijatel tuleb eelnevalt esitada taotlus
e-posti aadressil katlyn@vinnivald.ee.
Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• Jäätmevaldaja nimi ja isikukood;
• Kontakttelefon;
• Kinnistu aadress, kust jäätmed pärinevad;
• Jäätmete kogus (tasuta kuni 2 tonni).
Taotluseid võetakse vastu ainult eraisikutelt

(muu hulgas peab taotleja olema valla kodanik)
ning jäätmed peavad olema pärit Vinni valla elamukinnistult. Esitatud taotlused vaadatakse üle
ning äraandmise võimalusest antakse taotlejale
teada (transporti vald ei korralda). Broneerimist
kasutusest väljamineva eterniidi üleandmiseks
ei toimu (üleandmisperiood on juuni- juuli)!
Täpsem info:
Keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Kangur, tel: 53040597.

Päästeamet teavitab
Alates
01.03.2021
jõustus
siseministri
30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded“ muudatus § 51 lg 4, kus nii
alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele kehtib nõue, et kortermajas peavad
olema välisuksed, vaheuksed ja korteriuksed
numbritega tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast.
Vastav nõue on tingitud eelkõige vajadusest
tagada operatiivteenistustele kiire reageerimine
kodanike elu, tervise ja vara kaitseks ajakriitilis-

tes situatsioonides. Teisisõnu, et näiteks korteritulekaju korral oleks naabritel võimalik kiiresti
välja selgitada probleemne korter, edastada info
Häirekeskusele ja seeläbi päästjad, kiirabi, politsei suudaksid ilma aega kaotamata jõuda abivajajani.
Numbrite suurusele, kujule või asukohale
nõudeid esitatud ei ole. Oluline on see, et kogu
teekond välisuksest korteriukseni oleks tähistatud numbritega üheselt arusaadaval moel. Sama
kehtib korrusenumbrite kohta.

Rägavere perearstikeskust
renoveerib OÜ Oto Ehitus. Foto: V. Koppel

Ulvi kodu renoveerib OÜ Restaure. Foto: V. Koppel

VALLAVOLIKOGU ISTUNG 29.04.2021
Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 15
muutmine kiideti heaks. „Lasteaedade kuludest
lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 2021. aastaks” tehti järgnev muudatus:
Lisatakse punkt 1 järgmises sõnastuses: „Lubada
vallavalitsusel loobuda lasteaias mittekäiva lapse vanemale osalustasu (õppekulu) arvete esitamisest alates 11.03.2021 kuni olukorra normaliseerumiseni.
Arvamuse andmine Salimäe kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõule. Aktsiaselts OG ELEKTRA esitas Keskkonnaametile
taotluse Salimäe kruusakarjääri mäeeraldisele
korrastamistingimuste väljastamiseks, millele
Keskkonnaamet koostas otsuse eelnõu korrastamistingimuste esitamiseks (AS OG ELEKTRA
omab maavara kaevandamise keskkonnaluba
kehtivusajaga kuni 05.09.2023, mille alusel kae-

vandatakse Salimäe kruusakarjääri mäeeraldisel
ehituskruusa). Keskkonnaamet küsis kohaliku
omavalitsusüksuse arvamust. Vinni Vallavolikogu andis nõusoleku Salimäe kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõule.
Kinnisasja omandamiseks loa andmine.
Metsa ja Põllumaa Majandamise OÜ-le anti luba
omandada Rohu külas asuv Raja kinnistu pindala 18,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine. Vinni Vallamuuseum vajab ruume kogude eksponeerimiseks ja säilitamiseks. Praegu
on muuseumi kasutuses nõuetele mittevastavad
ruumid endise Viru-Jaagupi koolimaja I korrusel. Vinni Vallavalitsus pidas läbirääkimisi Viru-Jaakobi Kogudusega, vana pastoraadihoone
kasutusele võtmiseks, eesmärgiga paigutada
sinna muuseumi kogud ning perspektiivis rajada

hoone ruumidesse ka Põhjasõjamuuseum. Lisaks
pastoraadihoonele on soov kasutada ka samal
kinnistul asuvat tõllakuuri ja kuuri, mis jääksid
muuseumi teenindavateks hooneteks. Läbirääkimiste käigus jõuti kokkuleppele, et eelpoolnimetatud hooneid võiks vald kasutada hoonestusõiguse lepingu alusel. Hoonestusõigus tähtajaga
99 aastat ja – tasu 1 euro aastas.
Projektis „Virumaa Soome hüpe“ osalemine. Projekti eesmärgiks on Virumaa temaatiliste
reisimarsruutide arendamine ja ühisturundamine Soome sihtturule. Kavandatakse erinevatele
huvigruppidele suunatud, nii Ida- kui Lääne-Virumaad läbivad reisimarsruute kolmes kategoorias: loodus, kultuur ja toit.
Projektis „Vinni multifunktsionaalse liginullenergiahoone ehitamine“ osalemine.
Vinni Vallavalitsuse poolt on sihikule võetud

Vinni alevikus Sõpruse tn 1a asuv raamatukogu,
päevakeskus- noortetuba ja apteegihoone, mis
oleks riigipoolset toetust saades kavas lammutada ja liginullenergiahoonena üles ehitada samu
või lisanduvaid funktsioone täitma ja seda ühel
korrusel.
Volikogu lõpetas Vinni valla jäätmekava
aastateks 2021-2026 esimese lugemise. Uue
jäätmekava eesmärk on koostada uue liitunud
valdade ühine ajakohastatud jäätmekava aastateks 2021-2026. Ajakohastatav jäätmekava
käsitleb Vinni valla jäätmeveo arendamist, jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist ja
jäätmehoolduse rahastamist. Jäätmekava avalik
väljapanek toimub kuni 31.05.2021 Vinni Vallavalitsuse kodulehel ja kava arutamiseks korraldatakse avalik istung 01.06. kell 15.00 veebi teel.
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Foto: R.Lepp

Vallamaja juurest viis jüritule Tudusse Uno Muruvee

Paide süüdatud Jüriöö
märgutuli jõudis Vinni valda Kadila endise koolimaja fassaad läbis uuenduskuuri
Traditsiooniliselt viisid ka tänavu
Paide ordulinnuses süüdatud Jüriöö
tule mööda Eestimaad laiali mootorratturid. Rakvere Vallimäele tõid tule
Rakvere Raibe RC motoklubi liikmed. Tulele tulid järele omavalitsuste
esindajad ning viisid tule valdadesse,

Vinni valda tõid Jüriöö märgutule
abivallavanem Eerik Lumiste ja kultuurikoordinaator Urmas Lindlo. Vallamaja juures oli võimalik igal soovijal Jüriöö märgutuli endale koju viia.
Koduvalla Sõnumid

Kodu tuleohutus on meie kõigi mure
Eelmisel aastal viis Päästeamet Vinni
vallas läbi 196 kodunõustamist ning
leidis 21 tuleohtlikku kodu. Üle-eelmine aasta olid need numbrid vastavalt 350 ja 95. Kahjuks toimus ka
üheksa hoonetulekahju, millest kolm
olid eluhoonetes ehk siis kellegi kodus. Üle-eelmisel aastal olid need
numbrid vastavalt 12 ja 7. Õnneks
mullu ja tunamullu Vinni vallas ühtegi inimest tuleõnnetuses ei hukkunud.
Kuigi statistika näitab mingil määral
paranemise suunda, on probleem ikkagi tõsine.
Kahjuks näevad päästjad ohtlikke kodusid iga päev. Probleemideks
võivad olla kütteseadmed, hooldamata küttekolded, elektrisüsteemid ja
paigaldised, suitsu- ja vinguandurita
kodud. Nendele lisanduvad ohtlikud
käitumisharjumused: siseruumides
suitsetamine, lahtise tule hooletu
kasutamine, põlevmaterjali ohtlik ladustamine.
Eelpool nimetatud riskidest on
enimohustatud sotsiaalselt vähekindlustatud ja heitunud inimesed, alkoholisõltlased ning siseruumides suitsetajad. Samuti kuuluvad riskirühma
vaimse tervise probleemide ja füüsiliste puuetega inimesed, sealhulgas
kuulmis-, liikumis- ja käitumishäiretega, eakad (eriti üksi elavad), dementsed ning tähelepanuhäirega inimesed.
Tänaseks on juba päris palju tehtud. Päästeameti ja kohalike omavalitsuste vahel on loodud väga tugev
koostööformaat. Päästeamet nõustab
abivajajat ja kohalikku omavalitsust
ohtliku kodu turvalisemaks muutmisel. Samuti on kaks aastat kestnud
projekt «Kodud tuleohutuks», kus
riik ja KOV üheskoos teevad abivajajate kodud tuleohutuks. On hea tõdeda, et Vinni vald on projektiga kaasa
tulnud panustades omaosalusega.

Üheskoos on selle ajaga tuleohutuks tehtud 15 kodu. Sellel aastal
projekt jätkub ja tuleohutuks tehakse
kaheksa kodu.
Eraldi teema on maapiirkondade
kortermajade tuleohutus, kus keskkütet ei ole. Inimesed on olnud leidlikud oma kodule küttelahenduste rajamisel, kuid kahjuks oleme kohanud
väga tuleohtlikke lahendusi, millega
koduomanik ei pane ainult ennast ja
oma lähedasi ohtu, vaid terve trepikoja elanikud. Peamised probleemid
seisnevad selles, et kütteseadmed on
ehitatud ebaseaduslikult ja kõiki ohutusreegleid eirates.
On ilmselge, et maapiirkonnas ei
suuda kõik elanikud ja korteriühistud
selliseid probleeme lahendada. Siin
peab kohalik omavalitsus olema nõu
ja jõuga oma inimestele abis ning
nõudma ka ebaseaduslike ohtlike
seadmete korrastamist ja seadustamist. Samas peab toetama ja nõustama ohutumate lahenduste leidmisel
nii inimest kui ka korteriühistut. Kui
Päästeamet sellise ohtliku kodu leiab,
keelatakse ohtliku seadme kasutamine, kuid probleem jääb alles.
Samuti on oluline, et omavalitsus
jätkaks kodude tuleohutuks muutmise projekti, sest kõikidel inimestel ei
ole nii palju raha, et oma kodu ise tuleohutuks muuta. Kaudselt ühe probleemi lahendamisega suureneb paljude teiste inimeste turvalisus.
Kutsun üles ka külaseltse, korteriühistuid ja vabatahtlikke ühendusi
igat inimest märkama ja üheskoos
abivajajat aitama. Päästeamet omalt
poolt on alati valmis nõustamises panustama, kuid üksi ei suuda me tervet
Eestit turvaliseks muuta. Selleks on
vaja igaühe kaasabi.
Jaak Janno
Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Projekti käigus uuendatakse ka hoone
taga olev mänguplats. Tegu on ühega kümnest vallavalitsuse projektist,

mis said rahastuse riigi eelmise aasta
lisaeelarvest, millega toetati omavalitsusi COVID-19 eriolukorras inves-

teeringuteks ning lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevusteks.
Koduvalla Sõnumid

Vinni valla raamatukogudest
Hea uudis on see, et alates 3. maist on
raamatukogud külastajatele avatud.
Saab kasutada lugemissaale ja viibida avariiulite vahel ning sealt omale
meelepärast lugemist valida. Küll aga
peab järgima siseruumide lubatud täituvust kuni 25 % ning ära ei tohi unustada ka 2+2 reeglit. Kindlasti peab
kandma maski ja haigena viibima
kodus. Üritusi veel ei toimu aga raamatunäitusi ning –väljapanekuid saab
uudistada küll. Kes aga siiski soovib
kontaktivaba laenutust, võtke palun
ühendust raamatukogu töötajaga ning
leiame lahenduse, kuidas raamat teieni jõuab.
Teine hea uudis on see, et raamatukogudel on nüüdsest ka ühine netileht
aadressiga https://vinniraamatukogud.
eu/.

Koduleht on pidevas arengus ning
selleks, et raamatukogude netilehte
veelgi paremaks saada, on kõik ettepanekud oodatud.
Kuna vald on suur, siis paratamatult inimesed kõiki raamatukogusid ei
pruugi teada. Alates maikuust tutvustame ajalehe igas järgnevas numbris
üht valla raamatukogu. Alustame kõige kaugemast nurgast, Tudust.
Tudu raamatukogu ajalugu ulatub enam kui saja aasta taha, mil
1918. aastal asutati Ülemaalise Eesti
Noorsooühenduse (ÜENÜ) juurde
raamatukogu, mida nimetati rahvusraamatukoguks. Raamatuid oli tollel
ajal ligikaudu 130. Kui ÜENÜ juht
Jaan Leemets suundus 1922. aastal
Rakverre Õpetajate Gümnaasiumi õppima, lõpetas ka organisatsioon oma
tegevuse. Raamatud jaotati liikmete
vahel ära. 1935. aastal avati järgmine

Vinni raamatukogu juhataja Katrin Kastemäe

avalik raamatukogu Tuletõrje Seltsi
juurde ning raamatukogu kauaaegseks
juhatajaks sai Sooja Verme. Raamatukogu hävis sõjas 1944. aastal. Uuesti
alustas raamatukogu tööd 1948. aasta
1. märtsil ja juhatajaks sai Laine Luhtla. Tol ajal oli raamatukogus raamatuid 271 ja lugejaid 86.
Alates 1976. aastast on raamatukogu kolm korda kolinud, olles uue maja
kahes toas, Tudu rahvamajas ja lõpuks
2019. aastast Tudu koolis. (Kasutatud
allikas: Liina Saapar, Helina Muruvee
(2004) Tudu küla ja selle ajalugu. Uurimistöö. Rakvere)
Tudu raamatukogu asub Pajusti
vallamajast ca 40 km kaugusel. Raamatukogu on väike ja hubane ning

lugejaid on hetkel 56. Kooli (raamatukogu) ukse kõrval on ka raamatute
tagastuskast. Raamatukogu on avatud
igal tööpäeval kell 8-15. Siin töötab
juba 20 aastat Katrin Kastemäe (pildil). Katrinil oli märtsi lõpus 50-ne
juubel. Siinkohal suured õnnesoovid
ka lehe vahendusel!
Hea lugeja, kui Sul on raamatukogu töö kohta ettepanekuid siis võid
alati kirjutada või helistada.
tel: 323 5645, e-post: tudu.raamat@vinnivald.ee, telefon: 5558
7468, 329 3224, e-post: ulvi.raamat@
vinnivald.ee.
Kohtume raamatukogus!
Tea Järvis
Vinni valla raamatukogude koordinaator
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Epp Mäe: „Pead olema hingelt järeleandmatu võitleja,
sest see on see, mis tähtsatel momentidel maksab“
22. aprillil kell 21.45 olime tunnistajaks, kuidas Eesti tippmaadleja
Epp Mäe seljatas Poolas toimunud
Euroopa meistrivõistluste finaalmatšis venelannast vastase ning
krooniti Euroopa meistriks.

oli väga tore õppida, sest klassis olid
esindatud paljud spordialad ja kõik
õpilased olid väga motiveeritud, oli
huvitav vahetada kogemusi ja õppida
ka teiste spordialade kohta,“ meenutab Epp kooli- ja ühikaelu.

mis mul hästi välja tuleb ning mille
kaudu ma ka ära elan,“ on Euroopa
meister oma noorpõlve valikutega
rahul.

Kuidas jõudis väike Tudust
pärit tüdruk nii kaugele?

„See on pika töö tulemus, ma olen
lihtsalt käinud oma rada,“ sõnab Epp,
kes tuli ilmale Rakvere haiglas 2. aprillil 1992. Vastne ilmakodanik sõidutati koju Tudusse, kus kahe õe ja venna seltsis möödus tulevase Euroopa
meistri lapsepõlv.
„Tudu põhikoolis just palju erinevaid trenne ei olnud, seega olen maadluse juures olnud algusest peale,“
vastas Epp küsimusele, kuna ta enda
jaoks maadluse avastas. Sportliku
lapsena proovis tüdruk maadluse kõrvalt ka muid alasid. „Käisin teinekord
maakonna kergejõustiku võistlustel,
tegin triatlone, suusatasin,“ meenutab Epp põhikooliaega. Audentese
spordigümnaasiumisse astudes oli
neiul aga kindel siht juba silmade ees
„Audentesesse läksingi eesmärgiga
areneda edasi maadlejana ning alustada treeninguid tippu pürgiva noorsportlasena,“ sõnas Epp, kes tol hetkel
sai loota ainult enda võimekusele teha
tööd ja kindlameelsusele pürgida alati
suurte eesmärkide poole. „Selleks, et
Eesti spordisüsteemis ellu jääda, peab
olema võimeline tegema tulemust,“
teadis Epp juba gümnaasiumi ajal.
Sihikindlat neiut pealinna tuled ei
peibutanud. “Pealinna elu“ kõlab küll
peenelt, aga reaalsuses kooli ja trennide kõrvalt aega üle ei jäänud,“ meenutab töökas Epp hea tundega spordigümnaasiumi aega. „Audenteses

salt jääb sisust puudu,“ rõhutab Epp
vankumatu meele vajalikkust. „Pead
hingelt olema järeleandmatu võitleja, sest see on see, mis tähtsatel momentidel maksab. Kui sa matile lähed
juba mõttega, et seda vastast ma küll
ei võida, siis oled sa selle matši juba
eos kaotanud,“ sõnab tippu jõudnud
sportlane.
Maadlusega aegajalt kaasnev füüsiline valu Epus hirmu pole tekitanud.
„Sageli jääb vale mulje, et vigastused
on igapäevane asi. Ei, need on harvad
juhtumid,“ kinnitab Epp. „Vigastused
kimbutavad kõikide alade sportlasi,
lihtsalt igal alal omad. Näitena võin
tuua, et ka iluvõimlejad on endal kurikatega hambaid välja visanud,“ muigab Epp, kinnitades, et maadlus pole
sugugi ohtlikum ala kui teised spordialad.

ala sportlased on tipus üksi. „Lisaks
on kõigil maadlejatel üksteiselt palju
õppida,“ kiidab Epp konkurente.

Perekonna tugi

Foto: Maris Raud
Foto: Maris Raud

Naine maadlejaks?
Naine maadlejaks!

Küsimusele, kas ta on tundnud ühiskondlikku survet valida mõni nn naiselikum spordiala, vastab Epp, et neid
inimesi, kes ei pea maadlust naistele
sobilikuks alaks, oli varem, on praegu
ja on ka tulevikus. „Leian, et igal inimesel on õigus omada enda arvamust
mis tahes teemal ja igal inimesel on
õigus valida elus endale sobiv tee,“ ei
ole Epp teisitimõtlejate peale pahane.
„Ma olen õnnelik, sest olen aastaid
saanud teha seda, mis mulle meeldib,

Töökus, sihikindlus,
pühendumus

Kui kergejõustiklane Erki Nool ütles
peale oma olümpiavõitu, et „eduks
pole vaja mingit erilist retsepti, lõpuks võidab see, kes tugevamini treenib“, siis Epp leiab, et raskejõustikus
tuleb treenida targalt ja kõik peab
olema tasakaalus. „Tuleb olla töökas, hästi rutiini taluv, sihikindel ja
igati pühendunud sellele, mida teed,“
kuulen Euroopa meistrilt retsepti,
kuidas olla edukas. Matil on oluline
ka vaimujõud. „Olen näinud mitmeid
tublisid treenijaid, kes kõik alati viieliselt ära teevad, kuid võistlustel liht-

Küsimusele, kelle moraalset tuge vajab tippsportlane enim, on naisel resoluutne vastus. „Perekonna tugi on
alati oluline, mis tahes eluvaldkonnas
keegi tegutseb. Sellist tuge, mida pakub perekond, ei ole võimalik asendada,“ on Epp oma perele tänulik.
„Karjääri jooksul lihtsalt lisanduvad
inimesed, kes samuti sinusse usuvad
ja aitavad ühtse grupina seatud eesmärkide poole pürgida, kuid pere on
põhiline,“ säravad Euroopa meistri
silmad.
Sõbrad-konkurendid

Kas individuaalala sportlasel saab
konkurentide hulgas ka sõpru olla?
„Muidugi saab,“ sõnab Epp. „Matil
oleme konkurendid, aga see ei takista meil väljaspool matti sõbrad olemast,“ kummutab ta oletuse, et üksik-

Foto: erakogu

Treening ja puhkus tasakaalus

Epp võtab aega ka puhkamiseks.
„Puhkama peab, siis jõuab ka treenida,“ sõnab tippsportlane, kes püüab
vabad hetked sisustada tegevustega,
mis teda laevad, ning inimeste ja loomadega, kes on talle lähedased. Vahel
võib Eppu näha ka lapsepõlvekodus
Tudus.
Taskus on meie maadlejal Tokyo
olümpiapilet, mis tähendab, et algab
tõsine töö. „Praegu keskendun ettevalmistusele ning eelseisvatele mängudele, alles siis mõtlen kaugemale,“
hoiab Epp kaugemad tulevikuplaanid
veel endale.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Tudulased algatasid Epp Mäe Discgolf’i hooaeg on alanud
olümpiavõistluse toetuseks
9. mail anti avapauk Viru-Jaagupi Divisjonis Edasijõudnud
discgolf’i nädalamängudele. Hooaja (880-...) oli vaja võitja samuti välja
heategevusliku korjanduse
esimesel mängul osales 60 osavõtjat. selgitada CTP-ga rajal 18.
MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts
algatas heategevusliku korjanduse eesmärgiga toetada Tudust pärit
maadlejat Epp Mäed olümpiamedali
võitmisel.
Äsja võitis Epp Mäe Euroopa
meistrivõistlustel kuldmedali, mis on
Tudu jaoks ajalooline sündmus, leiab
Epu kodukandi rahvas ning usub, et
Epp on võimeline võitma ka olümpiamedali. Nii sündis tudulastel mõte
omalt poolt Eppu toetada. „Küsimus
ei olegi niivõrd Epu tiimi rahanappuses, kuivõrd meie soovist talle oma
poolehoidu näidata,“ sõnas aktsiooni
algataja Uno Muruvee. Epu isa ja esimene treener Riho Mäe sõnutsi kulub
olümpiaks ettevalmistusel aga iga
euro marjaks ära.
„Tahame Epule tema unistuse täi-

tumisel igati toeks olla ning oleme
tänulikud kõikidele, kes meie algatust toetavad,“ julgustab Muruvee ka
väljaspool valda elavaid spordisõpru
aktsioonis osalema.
Korjanduskastid tekstiga „Toetame Epp Mäed, et võita olümpiamedal!“ on väljas kuni 15. juulini Tudu
kaupluses ja Vinni spordikompleksis. Samuti saab raha annetada MTÜ
Tudu Haridus- ja Spordiseltsi arveldusarvele EE911010220086418017
märgusõnaga „Toetan Epp Mäed“.
Tudu Haridus- ja Spordiselts on
varemgi jõulude ajal korraldanud
heategevuslikke korjandusi. Saadud
raha on selts annetanud vanuritele
küttepuude ostmiseks.
Info: Uno Muruvee, MTÜ Tudu
Haridus- ja Spordiselts, 5273874.

Divisjonis Alustajad (-799) ja naised
oli võistlus väga tasavägine ning 2. ja
3. koht tuli välja selgitada CTP-ga 18.
korvil.
1. Ain Punder (tulemusega -1)
2. Robin Kinnunen (tulemusega +1)
3. Kristjan Jaak Mälk (tulemusega
+1)
Divisjonis Harrastajad (800-879)
tuli 1. koht selgitada samuti CTP-ga
rajal 18 ja tulemused järgmised:
1. Raido Villers (tulemusega -1)
2. Kaido Anton (tulemusega -1)
3. Raul Õun (tulemusega +1)

1. Rasmus Koitsalu (tulemusega -7)
2. Tauri Tomson (tulemusega -7)
Eriauhinna - tasuta osaluse Viru-Jaagupi 2021 hooaja nädalamängudel
võitis Timo Martti Aadli.
Viru-Jaagupi nädalamängude puhul on tegu ametlike võistlustega,
kuhu saab registreerida Disc Golf
Metrixi koduleheküljel: https://discgolfmetrix.com/1657704.
Mängude läbiviimist toetavad
Vinni Vallavalitsus, Saaremaa Lihatööstus, Saku Õlletehas ja Discport.
ee.
Reio Koka
Viru-Jaagupi nädalamängude korraldaja

Edasijõudnute divisjoni võitjad. Foto: R. Koka
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Veepaakide ajastu lõpp Vinnis
Piiks-piiks-piiks! Ei! Raha ei tule,
nagu kunagi ühes telereklaamis.
Raha hoopis läheb. Piiksutajateks on
töömasinad, mis hommikust õhtuni
Vinni aleviku vahel trasse uuendavad. Sinna see raha kulubki.
Trasside uuendamise juures võiks
meenutada paari vana lugu veega varustamisest ja reovee ärajuhtimisest
Vinnis.
Kodulootalletaja August Kondoja
on üles tähendanud Vinni küla väljanägemise tema Vinni elama asumise
ajal 1959. aastast ja hiljem: “Vinni
mõisahoone kapitaalremondi käigus
aastatel 1960-1962 avastati ka mõisahoone kanalisatsionisüsteem. Selle
abil juhiti nelinurksest õuest vihmaja lumesulamise vesi, ilmselt ka mõisa WC-de fekaalid mäest all Mõdriku
tee ääres olevasse karstiauku… Selle
augu kohal põletatakse kaasajal pargikoristuse lehti ja oksi…”
1910. aastal noore poisina Vinni
elama asunud Edgar Kask on 30 aastat tagasi August Kondojale meenutanud järgmist: “Meil, poisikestel, tuli
diftipreilide hoonesse (Vinni mõisa)
pööningul olevatesse mahutitesse
pumbata iga päev vett. Pumpamine käis hobuste jõul ümberaetavate
seadmetega. Meie ajasime hobuseid
mitu tundi päevas. Kaev ja see hobuseseadeldis olid mõisahoone kõrval,
selle koha peal, kus praegu asub vana
veetorn (Pargi 2). Küllap seal all on
mõisaaegne kaevgi, mida ka praegu kasutatakse.” Võib arvata, et see
veesüsteem varustas peale Vinni lossi (nii Vinni mõisa varemalt kutsuti)
ka valitsejamaja (Kiige 1) ja veetorni
kõrval asuvat nn hospitalimaja - mõi-

saaegset hotelli
(Pargi 4).
Vinni vallamuuseumil on
üks vana foto
vanast
Vinni
veetornist aastaarvuga 1952.
Mida kujutas endast see hoone?
Vinni sovhoosi
ajal asus Pargi 2
veetorn-elamus
igal
korrusel
üks ühetoaline
korter koos väikese köögikese
ja WCga. Pesemiskoht puudus, kuid majas
oli veevärk ja
kanalisatsioon,
balloongaasiga
gaasipliit, maja
köeti elektriga.
Maja tehnilisel
korrusel
asus
suur betoonist Vana veetorn aastast 1952
veepaak.
Vesi
pumbati paaki, kus see isevoolu teel (Sõpruse 6) käikuandmiseni 1984. a.
torusid pidi majadesse voolas. Nii ei Praegu on maja eraomandis.
pidanud paigaldama majadele eraldi
Vinni 11-korruseline (koos tehveepumpasid, sai kasutada füüsikast niliste korrustega) ja 27 korteriga
tuntud ühendatud anumate meetodit. veetorn-elamu valmis ehitisregistri
Huvitav, milliseid teisi maju peale andmetel 1983. a (mõnedel andmeVinni mõisa vana veetorn töölehak- tel 1984. a). Veetornis kauem elanud
kamisel 1950ndate algul veel tee- inimesed teavad rääkida, et uus veenindas? Ülejäänud korrusmajad ja tornelamu ehitati Vinni põhjusel, et
ka lasteaed (Pargi 3) ju sel ajal puu- vana veetorn ei survestanud piisavalt
dusid. See vanaks veetorniks kutsu- vett enam kui tuhandepealise Vinni
tud maja mõisa kõrval oli kasutusel suurfarmi jaoks. Ka oli Vinni aleviveetornina kuni uue veetorn-elamu ku elanikkond aastate jooksul tun-

Fotod vallamuuseumi fotokogust

Uue veetorni ehitus 1980ndate algul

duvalt kasvanud, lisandunud muud
tootmis-jt hooneid (spordihoone,
lasteaed, ujula, uus koolimaja) ning
perspektiivi.
Nn uue veetorni tehnilisel korrusel asunud kolm paaki andsid vett
kuni üsna viimaste aastateni välja.
Nüüd on paagid likvideeritud ja rahva seas musta huumorina tuntud lagunenud tuvide jooki enam Vinnis
joogiveena tarbima ei pea. Sellega
lõppes ka veepaakide elu ja nendega veega varustamine Vinnis. Puhas

joogivesi on aga Vinni alevikus sooja
toa ja muude mugavuste juures kõige
kallim vara.
Ahjaa, kellel on selle kohta midagi täiendavat kirjas või pildis, võtke
aga ühendust muuseum@vinnivald.
ee, 55659396, saame ülevaate täpsemaks!
Hilje Pakkanen
Vinni vallamuuseumi juhataja

Laekvere lasketiiru toimetamised ja abi KOP meetmest
Kirjutan lasketiiru tegemistest sellel keerulisel
aastal, mis on piirangute tõttu jätnud jälje ka
laskesporti.
Lasketiiru avamisel 2020. aastal käivitus
lastele ja noortele laskmise huviring, mis toimus korra nädalas. Lasketreeningutega alustasime kell 14, et osaleda saaksid ka need noored,
kes õpilasliiniga koolis käivad. Kokku osales
igal nädalal 12-15 poissi ja tüdrukut. Algõppena alustasime laskmisega toelt ja õhupüssist
10 meetri distantsilt. Laskmise paremaks läbiviimiseks oleme soetanud kaks märgi toomise
seadeldist, mis viivad ja toovad märklehe laskurini. See väldib asjatut käimist laskekoha ja
märklaua vahel ning võimaldab laskuril keskenduda lasu sooritamisele. Õhtusel ajal, peale laste lasketreeningute lõppu, lõime kõigile teistele
huvilistele võimaluse lasketiiru külastada, mida
kuni piirangute saabumiseni iganädalaselt ka
usinasti kasutati. Laskmas on käidud ka naabervallast. 2020. aastal korraldasime ühe võistluse
Muuga-Laekvere kooli lastele ja koolis töötavatele õpetajatele, aga seoses piirangutega jäi see
võistlussari kahjuks pooleli, Loodan peale piirangute lõppu võistlusega jätkata, et saaks ikka
parima välja selgitada. Lasketiiru kasutavad
usinasti veel Laekvere rühma Noored Kotkad
ja Kodutütred, kaitseliitlased ja jahimehed, kes
käivad oma laskeoskust sisetingimustes lihvimas just talvisel ajal.
Võistluste poole pealt veel niipalju, et tubli noorkotkas Argo Larionov osales 2020. aastal kolmel võistlusel, kus saavutas Kaitseliidu
meistrivõistlustel väikekaliibrilisest sportpüssist 30 lasku lamades 18. koha, mis oli Argo esimene võistlus selles harjutuses. Sügisel osales
nooruk Eesti noorte C klassi meistrivõistlustel,
kus saavutas juba 5. koha, Ülenurme gümnaasiumi lahtistel võistlustel oli saavutuseks 7.

koht.
Lasketiirus on võimalik lasta kahel laskuril
korraga. On olemas paar vana õhupüssi ja õhupüstolit ning nüüd ka uue relvana üks sportpüss
22lr, mida saab kohapeal kasutada. Oleme alustanud uute, kaasaegsete laskespordivahendite
soetamist. Sportpüss 22lr ongi esimene pääsuke, mille ostmiseks sai Laekvere Jahimeeste
Ühing toetust kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) 2020. aasta sügisvoorust. Eraldatud toetusest jagus raha ka muu laskeinventari soetamiseks nagu laskurimatt ja põlvekott, laskmistugi
ja laskuri rõivakomplekt. Et hammas on verel,
esitame taotluse toetuse saamiseks sama programmi KOP kevadvooru, et soetada kaasaegne
õhupüss ja sellega seotud varustus. Kas see ka
õnneks läheb, selgub jaanipäevaks.

Projekti on rahastatud kohaliku
omaalgatuse programmist
Soovijatel on võimalus lasketiiru kasutada
ka muul ajal, kui laskeinstruktoriga aeg kokku
leppida. Lasketiirus on võimalik lasta ka kuni
9mm püstolist, kuid relv peab laskjal endal kaasas olema, seda lasketiirus kohapeal ei ole.
Laskmisest huvituv inimene ei pea ise relvaluba omama, see on olemas kohapealsel juhendajal.
Seega, Laekvere Jahimeeste Ühing tunnustab KOP meedet Laekvere piirkonna elukeskkonna arendamisele kaasaaitamise eest, tänab
Vinni Vallavalitsust võimaluse eest saada rahalist tuge omafinantseeringu tasumiseks ja omalt
poolt panustab edasi laskespordialase tegevuse
propageerimiseks kohapeal.
Argo Lepa
Laekvere laskespordiringi juhendaja
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Stelle Šnaider: „Elukaaslane ei lubanud alla anda“
juba enne õpinguid head, sest kasutan
digivahendeid igapäevaselt palju. Samas on õpingute käigus juurde tulnud
palju erinevaid keskkondi, mida kasutada nt lastega lapse arengu hindamiseks: kahoot, 99math. Koostöö teiste
õppijatega käib läbi Google Drive’i.
Ka töösituatsioonis tuleb ette digipädevuste kasutamist - lastevanematega
suhtlemine, materjali jagamine kodusteks tegemisteks.

Stelle, kes Sa oled?

Olen Pajusti lasteaias lasteaiaõpetaja,
27-aastane. Oman bakalaureuse kraadi ja õpin Tallinna Ülikooli magistriõppes alghariduse pedagoogikat.
Milline oli Sinu varasem
haridus ja varasem töökarjäär?

Olen õppinud Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis alushariduse pedagoogiks. Praegusele töökohale sattusin
peale kooli, kui otsisin erialast tööd.
Pajusti lasteaias on mul kohe täitumas
viies tööaasta. Varasemalt tegin õpingute kõrvalt tööd teenindusvaldkonnas.

Ka julgustad ka teisi õppima?
Mis see annab?

Julgustan, sest uued teadmised tulevad alati kasuks. See annab ka uusi
tutvusi ning saab näha selliseid kohti, kuhu muidu ei satuks. Samas ütlen
ausalt, et on raske - meelakkumine see
igal nädalavahetusel koolis olemine ei
ole, eriti pere kõrvalt.

Oled Sa pereinimene? Ja mis on Sind
ajendanud pere kõrvalt õppima?
Kuidas oled suutnud pere ja tööelu
ühildada?

Jah, olen pereinimene ja elame perega
Rakveres. Peale keskkooli tegin otsuse õppida alushariduse pedagoogikat,
sest olen palju laste hoidmisega kokku puutunud, see meeldib mulle ning
tundus sel hetkel õige valik. Minu
jaoks ei ole pere ja tööelu ühildamine raske. Pigem on keeruline ühildada
pere, töö ja magistriõpingud. Õnneks
suudan ma igal vabal hetkel haarata
arvuti ja ruttu mõne koolitöö kallale asuda, keskendumine ei võta kaua
aega. Tegevustega saab hakkama, kui
väga tahta ja enda aeg ära planeerida.
Kas on olnud allaandmise tunnet ja
mis on Sind tõuganud edasi liikuma? Kuidas töökohal on reageeritud,
et end täiendad ja õpid?

Kuigi ma ei ole kunagi olnud allaandja, siis allaandmise tunne tekkis kohe
peale esimest magistriõpingute sessiooni, sest kõike tundus korraga väga
palju. Elukorralduse muutus – igal

Tegeled Sa mõne hobiga?

Mulle meeldib väga looduses käia ja
alati eelistan seda koos perega teha.
Tahaksin rohkem ka iseendale aega
leida ja trennis käia, kuid tuleb teha
valikuid, sest kõigeks ei jagu aega.
Kogemusloo mõtteid
vahendas Tiiu Säbel
Stelle tõrutõnni kostüümis

nädalavahetusel koolis, palju kodutöid, 3-aastane laps jne. Kõike tundus
kuidagi nii palju, sest olen varasemalt
harjunud palju perega koos olema,
pidevalt lapsega koos tegutsema ja
igal pool käima. Mind tõukas edasi
liikuma minu elukaaslane, kes ei lubanud alla anda ja ütles, et saan niikuinii hakkama. Ta tunneb mind liiga
hästi – mu esimene emotsioon vaibus
peagi. Kõik mu pereliikmed on olnud
toetavad. Võin öelda, et peale mõnda

Lääne-Virumaa

korda koolis läkski palju lihtsamakas
ja kõik on paika loksunud - tööd õigeaegselt esitatud ning tulemused head.
Töökaaslased on samuti olnud väga
toetavad ja innustavad.
Kuidas õppetöö on korraldatud?
Kas käisid iga päev koolis või
tsüklite kaupa?

Minu õpingud kestavad kaks aastat ning sel kevadel olen lõpetamas
esimest aastat. Käin koolis igal nä-

Kulinal on imelill...
... mis õitseb läbi aasta, tule vaid ja
vaata, siin rõõmsad oleme, me lasteaed on see...
Nii kõlab lasteaia “hümniks“ saanud laul. Tänavu 20. aprillil möödus
Kulina lasteaia avamisest 50 aastat.
Lasteaed alustas 1971. aastal kolmerühmalise ööpäevaringse lasteaiana.
Tänaseks on lasteaias kaks rühmaLepatriinud ja Mesimummud.
Oleme varasematel aastatel tähistanud lasteaia sünnipäeva meeldejäävate üritustega, kuid teist kevadet
järjest on tavapärane sünnipäeva tähistamine olnud COVID-piirangute
tõttu võimatu. 50 aastat on oluline
teetähis ja seetõttu lükkasime sünnipäevapeo esialgu maikuu lõppu lootes, et siis on üldine olukord parem ja
enamik lastest lasteaias.
Lasteaiatöötajad tähistasid juubelit ajale kohaselt – omaette ja värskes
õhus. Perioodil 22.03.-18.04.2021
kogusid kaheksa töötajat kõndides
1561 tervisekilomeetrit (üks 6,5 km
rattasõit tuli sekka ka). Pikim distants
päeva kohta oli 23 km ja lühim 1 km.
Oleme nüüd tervemad ja kergemad!
Aitäh Reelikale ja Taivile eestvedamise eest!
Lapsed said sel perioodil joonistada lasteaiale sünnipäevaks pildi või
kaardi, neid kogunes nii paberkandjal

dalavahetusel, reedel ja laupäeval.
Õpe toimub Tallinnas, kuid hetkel on
distantsõpe. Distantsõpe on hea, sest
ei pea Tallinnasse sõitma ning peale loengute lõppu ei pea pikka maad
koju tagasi sõitma. Samas on distantsõppe ja väikese lapse kooslus keeruline, sest tähelepanu hajub pidevalt.
Kas digipädevused on
distantsõppega arenenud?

Usun, et minu digipädevused olid

täiskasvanuhariduse koordinaator

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga koordineerib Euroopa Liidu Erasmus+
programmi projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“, www.andras.ee/agenda.

KULINA KOKKUTULEK
14. augustil on Kulinale oodatud kõik Kulina lasteaia ja kooli
vilistlased, endised ja praegused töötajad ja nende head sõbrad.
Kell 12-16 vaba ringkäik Kulina mõisa ja lasteaia territooriumil
Kell 16 pidu Barto puhkemajas
Täpsem info tulemas
Eelregistreerimine 1.augustiks

Töö autor Marleen 5.a, Mesimummu rühm

kui elektrooniliselt. Joonistused saatsid ka kaks „vilistlast“. Päris mitmed
lapsed saatsid lasteaiale aga videotervituse.
Tänan südamest lapsevanemaid,
kes sünnipäevahommikuks olid lasteaia õueala kaunistanud lillede ja õhupallidega. Lisaks täitsite meie suure
soovi – nüüd on meil piknikulaudade
taga mugav õues õppida.
Hiina vanasõna ütleb: soovid üheaastast õitsengut, kasvata vilja. Soo-

1926. aastal avati Kulina mõisas kool. Foto: Tõnis Nurk

vid kümneaastast õitsengut kasvata
puid. Soovid saja-aastast õitsengut,
kasvata inimesi. Ja just seda viimast
me rõõmuga teemegi!
Aitäh, armsad lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad – ilma teieta ei oleks Kulina lasteaed nii vahva
kasvamise, õppimise ja töötamise
paik!
Helen Rennel
Kulina lasteaia direktor

1971. aastal avati Kulinal lasteaed. Foto: Hilje Pakkanen
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Digiõppest Roela lasteaias
“Kui olukord muutub kriitiliseks,
leia parim viis sellest väljumiseks:
leia viis, mis rahuldaks kõiki osapooli”.
See oli esimene mõte, mis mind
valdas, kui märtsi alguses sai selgeks, et piirangud tulevad ka sel kevadel.
Vanemad olid väga hoolivad ja
vastutustundlikud lasteaedu puudutavate kehtestatud piirangute suhtes.
Enamus lapsi jäid koju, sealhulgas
kõik kooliminevad lapsed. Tuli alustada digiõppega.
Videotunnid toimusid suuremalt
osalt kooliminevatele lastele, kuid
viisin läbi ka tunde, kuhu olid oodatud kõik lapsed. Alustasime harjutustunniga vanematele, sest uus
õppekorraldus oli uudne mõlemale
osapoolele. Kõik sujus. Järgmisel
hommikul olid lapsed Google Meet’i
vahendusel koos õpetajaga matemaatika tunnis.
Tegelesime lastega video vahendusel paljude erinevate asjade ja valdkondadega. Põhirõhk oli
matemaatikal, kuid ka keel ja kõne
olid piisaval määral kasutusel. Eriti
toredateks ja põnevateks kujunesid
käelise tegevuse videod: panime
koos kase- ja vahtramahla jooksma,
toimus küpsetamise teisipäev, külvasime seemneid, joonistasime numbritest ja tähtedest loomi/linde/lilli
jne.
Igal nädalal oli lastel iseseisvaks
tegevuseks plaani lisatud ülesande link. Kellel ülesanne tehtud, siis
lapsevanem edastas pildi/video näol
valminud töö õpetajale.

LASTEAED „TÕRUTÕNN”
KUULUTAB VÄLJA KONKURSI
• Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline
leping Pajusti majas, tööle asumine 23.08.2021
• Lasteaiaõpetaja 0,75 ametikohta, tähtajatu
leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
• Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline
leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
• Muusikaõpetaja 0,25 ametikohta, tähtajatu
leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
Orava rühma lapsed tagasi lasteaias. Foto: G.Kanna

Kas teate, et video vahendusel
saab ka peitust mängida? Meie tegime seda, pisut teisiti kui see tavaliselt käib, aga siiski. Mängisime seda
põhimõttel, mis on kadunud? Laotasin põrandale asjad ja mängu käigus
eemaldasin neid. Lapsed pidid arvama, milline ese on kadunud. Mängu
algul lapsed naersid “ei saa ju mängida, me oleme kodudes”. Selgitasin
mängu käiku ja mõtet ning hiljem
oli minul juba raske lapsi töövihiku
juurde saada.
Õppetegevusele
vahelduseks
pakkusin lasteaialastele võimalust
kuulata unejuttu. Kuulatigi. Just nii
leidsime koos vanemate ja lastega
viisi, mis rahuldas kõiki osapooli
keerulisel ajal. Olen uhke, et meil on
nii toetavad vanemad ja vahvad lapsed, kes kõigega toime tulid!
Üks vanematest andis teada, et
esialgu tundus mõte videotundidest
natuke hirmutav, kuid pikapeale

harjuti. Teine vanem andis teada, et
kõik oli väga hästi. Tema laps ootas
kannatamatult tunde, tegi ülesandeid
püüdlikult ja temas tärkas huvi joonistamise vastu. Võrreldes eelmise
kevadega ei tekkinud tunnet, et laps
jääb arengus maha. Kolmas lapsevanem jäi samuti tegevusega rahule,
kuigi algus oli raske. Laps ei saanud
aru, miks peab ootama, miks ei saa
rohkem vastata. Teda segas üldine
müra. Enim meeldisid lapsele tunnid, kus olid kasutusel numbrid ja sai
arvutada.
Tagasi lasteaias olles vastasid
lapsed küsimusele “Kuidas meeldis?”, nagu ühest suust “Äge!”, endal
veel pöidlad püsti.
Lapsed jäid rahule, see ongi ju
kõige tähtsam! Tänan kõiki heade
sõnade ja toetuse eest!
Päikest
Roela lasteaia õpetaja Gerly Kanna

Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad) saata hiljemalt 2.06.2021
e-post: pajusti.lasteaed@vinnivald.ee. Lisainfo
telefonil 325 7373.

Vinni lasteaia lapsed käivad jahil
Vinni lasteaia liikumisõpetaja Kristi
Lichtfeldt tegi sel kevadel lasteaialaste elu põnevamaks ja korraldas
mitmeid QR-koodi jahtimise mänge
nii lasteaias sees kui õuealal.
Aprilli viimasel nädalal oli uus,
mõistatusejaht esmakordselt väljaspool lasteaia ala – Mõdriku poole viival kergliiklusteel. “Ilus ilm soosib
laste puhul õues liikumist nagunii,
aga kuna käes on südamekuu, soovime lastes juba noorest east peale
teadvustada liikumise vajalikkust,“
rääkis Lichtfeldt, kuidas mängu korraldamise mõte sündis.
Lasteaiarühmadega käidi rada
läbi liikumistundide raames. „Lapsed
ise loevad ja mõistatavad, seega on
kasu mitmekordne – kõnnime, hoiame vaimu terava ja lihvime lugemisoskust,“ sõnas Lichtfeldt, kui rada
oli paar päeva kõndijaid-mõistatajaid
tervitanud.
Kaheksast punktist koosnev „jahiteekond“ ehk lipikutel olevad QR
koodid pandi kergliiklustee äärde
seepärast, et ka need lapsed, kes veel
kodudes koroonapaos viibivad, saaksid mängust osa võtta. „Loodan, et
mõistatusejaht pakub ka suurematele lastele ja peredele õues liikumisel
vaheldust,“ sõnas rajameister ning
lubas märgistuste heaperemeheliku
kasutamise puhul maikuul uue, keerulisema raja teha.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Armastuse võib leida ka prügikoristuselt
Pajusti lasteaia koolieelikute rühmal
oli aprilli lõpus teemaks ,,Inimeste
mõju loodusele’’.
Räägiti looduse hoidmisest, prügi sorteerimisest ning ladustamisest,
vee vajalikkusest ja selle puhtana
hoidmisest. Kuna rühmaga käiakse
tihti Tammikus jalutamas ja õppimas, siis on lastele silma hakanud
prügi, mis lume alt on välja sulanud.
Looduse hoidmise teemaga oli hea
siduda üks prügikoristus tammiku
vahel. Lapsed olid prügi koristuseks
ettevalmistunud - kaasas olid töökindad ja jalas kummikud.
Prügikotid täitusid kiiresti, igasuguseid krõpsu -ja kommipabereid
ning pudeleid leidus väga palju.
Kuna lapsed olid väga usinad ja ko-

ristusest elevil, sai metsa vahelt välja
veetud ka mõni suurem sodi, näiteks
kanalisatsioonitoru, pleksiklaas ja
saepuruplaat. Kõik olid oma leidude
üle uhked ja tassisid kurtmata prügi
prügikasti.
Kõige põnevamaks osutus aga
leid ühe õõnes puu seest, mida tammikus kasutatakse prügikastina. Kas
tegemist just prügiga oli, seda me
ei tea, aga igatahes leidsid lapsed
sealt plastikust karika märksõnaga
,,Love’’. Karikat tassiti kordamööda
käes ning nüüd on see meie rühma
kaunistamas, mitte ei vedele looduses. Nagu näha, võib armastuse leida
ka prügikoristuselt.
Stelle Šnaider
Tõrutõnni Lasteaia õpetaja

Tammikust leitud „armastus““.
Fotode autor S.Šnaider.

Foto: erakogu

PILTUUDIS: VÄIKESED LUGEJAD SAABUSID
LAEKVERE RAAMATUKOKKU RATASTEL.
FOTO: A.LÄLL
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Juunikuu
sünnipäevalapsed

MÄLESTAME LAHKUNUID
Irja Vaarmets		

06.08.1930-01.04.2021

Heino Eerik		 10.07.1936-02.04.2021
Arvo Antropov		

09.12.1935-03.04.2021

101

Urve Veeväli		 02.07.1934-05.04.2021

Gerda-Johanna Ülesoo

Aime Sklave		 17.05.1950-07.04.2021

93

Üllar Põldma		 21.04.1955-11.04.2021

Udo Pedius
Heinrich Part

Linda Käba		 26.01.1936-19.04.2021

92

Vaike Aru		
19.12.1927-25.04.2021

Hilje Liivak		 09.10.1938-21.04.2021

Arnold Vaarmets

91

Heino Kuslap
Linda Laur

Tule osale pilootprojektis
„Abivahendite võimaldamine tööealistele
ilma puude ja töövõime languseta“!

90

Taisi Kikkas

88

Sotsiaalkindlustusamet viib koostöös Sotsiaalministeeriumiga 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini
2021 läbi projekti, mille raames saavad endale riigipoolse soodustusega abivahendi soetada ka ilma
puude ja töövõime languseta tööealised inimesed (vanuses 16-63)

Elfriede Kongi
Kalju Raja

87

Liia Kivissaar

86

Jolahte Raam
Elvi Sild

84

Ilme Sild

83

Anto Roosileht
Paul Karu
Pärja Vahtra
Kalju Vestenberg
Silvi Kübarsepp
Vello Vallistu

82

Viktor Kainelainen
Aare Mänd
Valve Kanarbik
Tiiu Kasemets
Leida Kaasik
Esta Külmhallik
Linda Tikkerberi

81

Alevtinajefimova
Eeva Jõearu
Õie Reinholdy
Rudolf Ramul

80

Eevi Eigi
Mare Unus
Tiit Kaljos
Saima Neublau
Valentina Nahkureva
Aili Reppo
Boris Vassiljev
Õie Onga

KULDPULMAPAARE

oodatakse endast teadma anda
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab
vastuvõtu Lääne-Virumaa väärikatele abielupaaridele, kellel on käesoleval aastal täitunud
või täitumas 50, 55, 60, 65 jne abieluaastat.
Ootame lähedaste ja sõprade telefonikõnesid
või e-kirju hiljemalt 2. augustiks 2021
registreerimaks austamissündmusele oma
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid, teisi lähedasi.
Infot ootame kas e-posti teel:
ingrid.parnamae@virol.ee
või telefonil 53040823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamissündmus juba 10. korda ning leiab aset
reedel, 3. septembril 2021 kell 13.00 Rakvere
Kolmainu kirikus.

Milliseid abivahendeid soetada saab?
Kõiki riiklikus abivahendite loetelus olevaid
abivahendeid, mille kohta on Sul olemas
abivahendi tõend.

Abivahendi tõendi saab vastavalt abivahendile väljastada perearst, eriarst, õde, füsioterapeut,
tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist. Abivahendite loetelu leiad sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt.
Infot abivahendite kohta saad abivahendeid müüvast ettevõtetest, sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või
abivahendi tõendi väljastanud arstilt või spetsialistilt.
Pilootprojektis osalemiseks avalda soovi tõendi väljastanud arstile või spetsialistile ja abivahendeid müüvale
ettevõttele.
Abivahendeid müüvasse ettevõttesse minnes võta kaasa oma isikut tõendav dokument ja arsti või spetsialisti
poolt väljastatud abivahendi tõend.
Piloodis osalevate ettevõtete kontaktid leiad alates jaanuarist 2021 sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Pilootprojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja
juurutamine" raames.
Sotsiaalkindlustusamet | postiaadress: Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn |
telefon: 612 1360 | info@sotsiaalkindlustusamet.ee|

ÜRITUSED JUUNIKUUS
13. juuni kell 12.00 triptühhoni „Kodukihelkond mäletab” õnnistamine ja pärgade asetamine represseeritute
mälestusmärgi jalamile Viru-Jaagupi kirikus
15. juuni kell 13.00 Seeniorklubi Mõttelõng Pajusti
klubi
23. juuni kell 12.00 Jumalateenistus armulauaga
Viru-Jaagupi kirikus
23. juuni kell 13.00 Võidupüha tähistamine ja pärgade
asetamine vabadussõja ausamba jalamile Viru-Jaagupi
kalmistul
23. juuni kell 13.30 Kalmistupüha jumalateenistus
Viru-Jaagupi kalmistul
Info jaanitulede kohta ilmub juunikuu lehes, mis jõuab
postkastidesse 17.-18. juunil.

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...

75

Tiiu Saul
Silvi Aadva
Erene Aasamets
Säde Ots
Silvi Paaver
Arvo Soodla
Aleksandra Kaasik

Maru Rohtla		
Lauren Aros		
Eva Lota Braust		
Isabel Sander		
Cataleya Braun		
Katrin Lehtmets		

70

Evi Vallistu
Uno Nirgi

28.02.2021
15.03.2021
24.04.2021
25.04.2021
26.04.2021
26.04.2021

Õnne vanematele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele!

Palju õnne!
KES EI SOOVI, ET TEDA AJALEHES ÕNNITLETAKSE, ANDKE
SELLEST TEADA VALLAVALITSUSSE TELEFONIL 325 8665.

Kes saavad piloodis osaleda?
Tööealised inimesed
kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime
langust
kellel on spetsialisti/arsti poolt tuvastatud
abivahendi vajadus (abivahendi tõend)

TOIMETAJA RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
VÄLJAANDJA
VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald

Tel: 325 8650
e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075

KÜLJENDUS AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS

Kaastöid ootame iga
kuu 3. kuupäevaks.

