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Vägilane puhkab
nüüd jalga omanimelisel pingil
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Riina Vaher: “Taimeteed juues tuleks
alati olla hetkes“
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Vallavanem andis
üle valla tänavused
hariduspreemiad
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Mullu kordatehtud Vinni
õunaaed hiilgab õitemeres
Aastakümneid tagasi rahva silma kaunistanud
Vinni õunaaed oli kaua aega teed palistava võsa
taga peidus. Vana aeda mäletanud inimesed tundsid huvi, kuidas seda ilu taastada. „Sovhoosi ajal
rajatud õunaaed paikneb praegusel riigi maal ja
Vinni vallavalitsus sai loa see korrastada,“ rõõmustas vallavanem Rauno Võrno, kuidas elanike

ja omavalitsuse koostöö kiiresti kauni tulemuse
andis. Korrastustööd viidi läbi mullu suvel – eemaldati teeäärne võsa, lõigati õunapuud ning
hooldati puudealune. „Loodame, et puude kosudes hakkavad need ka rohkem saaki kandma,“
lisas Võrno.
KS

Vinni mõisa talli varemed
said lõpuks lammutatud
Aastaid väldanud Vinni mõisa talli koledad
lagunenud varemed, mis rikkusid asulasse sõitja
silmailu ning olid autojuhi vaatevälja piiramise
tõttu ohtlikud, said lõpuks lammutatud.
Asjaajamine, et saada luba muinsuskaitse alla
kuuluva, kuid ei arhitektuurilist- ega esteetilist
väärtust omav objekt lammutada, kestis 10
aastat. „Toomas Väinaste võitles Riigikogus
selle
eest,
et
muinsuskaitseseadusesse
tehtaks vajalik muudatus, mis võimaldaks
taolised
objektid
kaitse
alt
välja
arvata,“ on vallavanem Rauno Võrno Väinastele

tänulik.
Õiguse eest varemed lammutada võitles
ka kohalik tuntud ettevõtja Ants Ossip, kellele
kuuluval maal varemed asusid. „Kahjuks Ants
Ossipi silmad varemete lammutamist enam ei
näinud, sest ettevõtja lahkus manalateele selle
aasta jaanuaris, aga hea, et ta vähemalt teadis
oktoobris saabunud kultuuriministri käskkirjast,
mis lõpetas Vinni mõisa talli kultuurimälestiseks
oleku,“ lisas Võrno.
KS

KULINA LASTEAD 50
Kulina lasteaed sai 50. sünnipäevaks vallavalitsuse poolt kingituseks grilli, mis sai esimesed tuleristsed lastekaitsepäeval, kui üheskoos pannkooke küpsetati.

Fotod: H.Rennel
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VALLAVANEMA VEERG

Kaunist suve algust!
Jaanipäev pole veel käes, aga vallas on tehtud
juba mõndagi. Vinni alevikus on kõige silmnähtavamad mõisatalli varemete lammutamine
(viimaks!) ning kõnni- ja kergliiklustee rajamise
tööd Tiigi ja Kiige tänaval ning kooli idapoolses
ümbruses. Uue tee valmides saavad inimesed turvaliselt poodi, koolilapsed liikluse pärast üleliia
muretsemata kooli ning Vinni aleviku tagumine
nukk saab ühenduse maakonna kergliiklusteede võrgustikuga, sest Pajustist paremale pöörates
võib minna kasvõi Haljalasse ja kurakätt minnes
Viru-Jaagupisse.
Juunikuus leiab alati aset ilusaid sündmusi
koolilõpetamiste näol. Tänavu andsin gümnaasiumilõpetajatele edasi kolm mõtet, mida tahan
jagada ka teiega. Esiteks, ärge kaotage uudishimu
ja saage hea haridus, sest harituna on põnev elada.
Haritud inimesel säilib loomupärane uudishimu
ja tung saada veelgi rohkem teada – maailmast,
asjadest, inimhinge keerukusest. Teiseks, ärge
unustage, et vastutus oma elu edasise käekäigu
eest lasub igal inimesel endal, mitte riigil. Ehkki arenenud riigina muutub meie sotsiaalsüsteem
järjest stabiilsemaks ja kukkur kopsakamaks, ei
tohi unustada, et riigipoolne abi peab jääma ajutiseks lahenduseks hättasattumise korral, mitte
võrdväärseks valikuks töötamise kõrval. Ja kolmandaks, mõelge oma peaga. Tänapäeval pakub

meedia ja sotsiaalmeedia lihtsaid lahendusi seisukohtade võtmiseks, aga see on igav ja mõnikord ka ohtlik tee. Targem on asjad oma peaga
läbi mõelda.
Nii nagu soovisin koolilõpetajatele ilusat
suve, soovin seda ka teile, head vallaelanikud.
Järgmine kord kohtume leheveergudel augustikuus.
Rauno Võrno
vallavanem

Vallavanem Rauno Võrno Vinni valla hariduspreemia
tunnustusüritusel 8. juunil Pajusti klubis. Foto: U.Lindlo
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Vinni mõisnik saagis Vinni tammiku kaitse alla
Enam kui 90 aastat tagasi, 1927.a kevadel arutas Viru maavolikogu muude
küsimuste seas tervishoiu-kaitse alla
võtmisele kuuluvaid paiku Virumaal.
Muude suvituskohtade ja parema ravitsuskohaga paikade seas oli arutusel
ka Küti vallas asuva „Johann Dietrichsteini nimelise Vinni asutuse mõisa tammiku tervishoiu kaitse alla võtmine tema ajaloolisuse ja loodusliku
ilu pärast. Otsust tammikut kaitse alla
võtma ajendas toonase Vinni mõisniku tegevus, kes oli Vinni tammikust
maavolikogu seletuskirja põhjal “viimasel ajal suurel hulgal põliseid tammi maharaiunud”. Et Vinni mõisavalitseja Ricko von Stackelberg oli nõrk
majandusmees, siis sobis tammehiiglasi kui minevat kaubaartiklit mõisa

lauavabrikus kenasti võlgade katteks
lõigata.
Vinni mõisa lauavabrik asus tiigi
lähedal, kohas, kus praegu asuvad Tiigi tänava korrusmajad.
Nii siis otsustaski Viru maavolikogu avalikul hääletusel 22 hääle
pooltolemisel: “Johann Dietrichsteini
nimelise Vinni asutuse mõisa tammiku võtta tervishoidlise kaitse alla 118
tiinu suuruses sellekohase kaardile ja
piirikirjeldusele vastavalt”. Lõplik otsus mainitud ala kaitse alla võtta tehti
mõnevõrra hiljem, kuid oluline on, et
tammede raiumine iidses Vinni tammikus ära keelati.
Kuid tammemetsad on olnud
ohustatud juba väga ammusest ajast.
Hendrik Relve selgitab oma toredas

Vahepealsed arengud Vinni valla
tänavavalgustuse rekonstrueerimises

Vinni Vallavalitsus saab toetust Vinni valla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks rahastatuna EL Ühtekuuluvusfondist võimalusega teha
projekti raames abikõlblikke kulusid, millest toetus moodustab 2/3 ja
omaosalus 1/3. Projekti eesmärk on
vähendada elektrienergia tarbimist
tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.
Algselt oli kavas Vinni vallas rekonstrueerida ca 650 tänavavalgustuspunkti, mis asuvad Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere alevikes ning
Kakumäe, Küti ja Muuga külades.
Lisaks uuendada LED-valgustitega
Piira-Pajusti ja Roela-Saara jalgja jalgrattatee valgustuse. Et hange
tuli odavama maksumusega, sai SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitatud taotlus algselt
taotletud ja eraldatud rahalises mahus rekonstrueerimise mahtu suurendada. Aega võttis, aga asja sai
ning projekteerimis-ehitushange on
korraldatud. Asume projekteerima

ja rekonstrueerima ca 250 tänavavalgustuspunkti Vinni, Pajusti, Roela ja Tudu alevikes ning Piira ja
Vetiku külades. Seega liigume 1000
rekonstrueeritud tänavavalgustuspunkti ja ka parendatud elukeskkonna suunas.
Uue hanke läbiviimisega pole
unustatud kohustust esimese hankega lõpule jõuda. Tööd on lõpukorral
Pajustis, Roelas ja Muugas. Jõuliselt
on ette võetud Laekvere tänavavalgustuse uuendamine. Heakorratööd,
kus hoogsamalt ja kus viivitusega,
käivad iga kaablikaevise pinnal,
lihtsalt kevade pealetung on kiire ja
kõike üheaegselt silmale ilusaks sättida ei jõua.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimistöid teostab jätkuvalt Virtel
Grupp OÜ ja omanikujärelevalve
teenust osutab Policert OÜ. Jätkuvalt koordineerib ja vahendab rahastamist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Palume ikka
mõistvat suhtumist, kui rekonstrueerimistöödega seoses tekib aeg-ajalt
liikumis- või muid häiringuid.

Valla eakaimal elanikul
täitus 101 eluaastat
4. juunil, kui sinimustvalged olid
heisatud
Eesti
lipu päeva auks,
lehvisid need ka
meie valla elaniku
Gerda-Johanna
Ülesoo auks, kel
sel päeval täitus
101 eluaastat.
Gerda-Johanna
elab praegu Tammiku Kodus, kus
20 aasta jooksul
on 100 eluaastat
täitunud
kokku
neljal memmel.
Küllap
on
Tammiku Kodus
hea elada!
Palju
õnne,
Gerda-Johanna!
Vinni
Vallavalitsus

Gustav Saar
arendusnõunik

puuderaamatus “Vahtral on sügisel
sünnipäev” (Tallinn, 1981) tammikute kadumist põlluharimise levikuga.
“Metsade raadajad olid juba ammu
märganud, et kui sinna, kus tammik
kasvab, põld teha, tuleb sellest hea
põld. 17. sajandi algul väljaantud juhistest mõisamaade laiendamiseks
võis lugeda sedasorti õpetusi, nagu:
“Rookimiseks on kõige parem sarnane maa, kus tammed kasvavad, sellele
järgneb künkline maa kuuskedega.”
Aga juba 17. sajandi II poolel ilmus
ka esimene tammemetsi kaitsev määrus Eesti aladel. Rootsi valitsus keelas tammede raiumise ühismaadelt nii
rüütlitel, vaimulikel kui talupoegadel.
Maaomanikud tohtisid oma maa pealt
raiuda vaid juhul, kui nad iga puu ase-

mele kaks uut istutavad. Seega algas
kogu metsade kaitsmise ajalugu Eesti
aladel õigupoolest tammikute kaitsmisega. Need esimesed seadused ei
suutnud aga kuigivõrd tammikuid
säästa, vaid andsid selget tunnistust
sellest, et tammemetsad olid selleks
ajaks juba haruldaseks jäänud. Tammikute kaitsmise vajaduse tingis nüüd
juba tammepuidu puudus. Riik vajas
laevaehituspuud, milleks parimaks
peeti Euroopas tamme.
Eriti rangeks muutusid tamme
raiumist keelavad määrused 18. sajandi algul. Peeter I ukaas kehtestas tammede raiumise eest karistuseks surmanuhtluse. Kuid ei peatanud ka Peeter I
ranged keelud tammikute kahanemist.
Mõisaomanikud äritsesid väärtusliku

kaubaartikliga edasi.
Venemaa oli Põhjasõjas just kätte
võidelnud vaba pääsu Balti merele ja
vajas nüüd kiiresti uut laevastikku.
Kuid tamme - peamist laevaehituspuud - oli siiakanti alles jäänud väga
napilt. Eesti aladel jäid alles vaid need
tammemetsad, mis olid nii viletsad, et
raiuda ei kõlvanud.
Üks sellistest viletsatest kohtadest,
mis õnneks ka kunagisi metsaraadajaid ei köitnud, on Vinni ümbruse
karstiala. See karstiala on päästnud
meile ja tulevastele põlvedele Eesti
vanima ja suurima uhkete ja väärikate
puuhiiglastega Vinni-Pajusti tammiku.
Hilje Pakkanen
Vinni Vallamuuseumi juhataja

MATA projektist
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest saab Vinni
vald toetust kõnni- ja kergliiklustee
ehitamiseks Vinni alevikus kahe lõiguna. Üheks lõiguks on Tiigi-Kiige
tänava kõnnitee ja teiseks ehitatakse
ümber Tammiku tn kulgev nn koolitee
Spordikompleksist koolini ja idapoolne kooliümbruse tee kuni tammikus
Pajustisse mineva teeni. Seeläbi saab
Vinni alevik ühenduse maakonna
kergliiklusteede võrgustikuga, sest
Pajustist võib pöörata Kakumäe ja
Viru-Jaagupi suunas minevale kergliiklusteele või teist kätt Rakvere valla ja linna kergliiklusteedele jõuda.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juurde
paigaldatakse ka paarikümne kohaline jalgrattaparkla, teede äärde mõned
istekohad ja prügikastid. Eelnevalt on

Kergliiklustee. Pilt: R.Võrno

rekonstrueeritud Tiigi, Kiige ja kooli
ümber olev tänavavalgustustaristu.
Kui valmivad ka kergliiklusteed, on
astutud samm parema elukeskkonna
poole.
Riigihanke tulemusena teostab
ehitustöid OÜ T.A.K.Ehitus ja omanikujärelevalvet teostab OÜ Eastconsult. Vinni Vallavalitsuse poolt on
projekti elluviimisega otseselt seotud

valla ehitusnõunik Erik Keskküla ja
arendusnõunik Gustav Saar. Toetuse
osakaal projekti maksumusest on kuni
75% abikõlbulikest kuludest ja valla
omafinantseering vähemalt 25%. Töödega alustati juuni esimestel päevadel
ja tee peab olema valmis ehitatud 31.
augustiks 2021.a.
Gustav Saar
arendusnõunik

Sild kogukondade ja valla vahel
3. juunil toimus Padisel MTÜ Kodukant eestvedamisel seminar, kuidas
ehitada silda kogukonna ja kohaliku
omavalitsuse vahel.
Meie vallast olid esindatud Eva
Linda Roost Tudu Spordi- ja Haridusseltsist, Kaarel Šestakov Venevere
Haridus- ja Kultuuriseltsist, Valentin
Kurka
Viru-Jaagupi
Kogukonna
Seltsist ja allakirjutanu KOVi
esindajana.
Põhitõde on see, et kohalik
omavalitsus
ootab
ettepanekuid
kogukonnalt ja kogukond kohalikult
omavalitsuselt. Sellest järeldub suhelgem omavahel ja kõik mis vaja,
saab alati tehtud!
Osalejatel tekkisid järgmised
mõtted:

Valentin
Kurka:
“Väga
palju
sõltub koostöö iseenda suhtumisest
vallavalitsusse.
Koostöö vallavalitsusega algab
iseendast ja see sõltub su enda
ettevõtlikkusest, panustamisest ja
sellest, kui palju sa oled ise nõus
kaasa lööma. Üks oluline ja põhiline,
millega saime enda valla koostööd ja
võimalusi võrrelda teiste valdadega,
oli see, et meie vallas on MTÜdel
väga head võimalused. Meie vald
pakub MTÜdele tegevustoetust ja
projektidele kaasfinantseeringut, aga
nii mõneski vallas puuduvad üldse
sellised võimalused.”
Kaarel Šestakov : „Tekkisid mõned
mõtted tänase ürituse kohta. Tundub,
et Vinni valla ja mittetulundusühingute

koostöö on küllaltki hea. Võib olla
tuleks meil luua ka sarnane organ või
komisjon nagu Lääne-Harju vallas projektidega tegeleksid MTÜd eraldi,
aga üldise strateegiaga ühendav
organ“.
Eva Lind Roost: „Kutsun kõiki
kogukondade esindajaid julgemalt
vallaga suhtlema ning oma mõtteid ja
muresid jagama. Ainult koostöö viib
meie väikeste külade elu edasi. Lisaks
palun kõiki kogukondade liikmeid, et te
võtaksite osa erinevatest sündmustest,
mida teie piirkonna särasilmsed ja
aktiivsed
esindajad
korraldavad.
See annab neile jõudu ja jaksu edasi
tegutseda.“
Urmas Lindlo
Vinni valla kultuurikoordinaator

Tervitusi iidse tammiku servalt!
…ja suvi ongi suure mürinaga kohale
jõudnud. Aeg on maha pidada selle
aasta Pajusti jaanipidu. Juulis tuleb
kindlasti minna Venevere paisjärve
juurde, kus koostöös Venevere
Seltsimaja ja Venevere Haridus- ja
Kultuuriseltsiga saab teoks Elina
Nechajeva kontsert.
Selle suve hakul otsustas Pajusti
klubi seeniorklubi „Mõttelõng“,
et suvi ära ei jää, aga jääb ära
suvepuhkus ja Pajusti seeniorid
saavad kokku ka juulis ja augustis.

14. augustil toimub Pajusti klubis
järjekordne L. Koidula etluskonkursi
Viruma eelvoor, kus luulet lugedes
võtavad mõõtu
täiskasvanud.
Seekord tuleb ette kanda üks Koidula
luuletus ja üks luuletus, mis on
kindlasti avaldatud kujul olemas.
16. augustist kuni 22. augustini
toimuvad Vinni valla päevad, mille
raames saab toimuma palju huvitavat!
21.
augustil
toimub
juba
kolmandat korda „Kodukohvikute
päev“. Jälgi reklaami ja tee oma

küla nähtavaks! Näita, et Vinni valla
küla elab, et siin elavad tugevad
kogukonnad ning lahked ja töökad
inimesed! Vinni valla päevade osas ja
ka kodukohvikute osas jälgi reklaami
valla leheküljelt ja FBst.
Sellel suvel saab toimuma
kindlasti palju huvitavat, nii et ole
asjaga kursis ja kiika vahepeal ka
arvutisse!!
Kultuurirohket suve!
Urmas Lindlo
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Positiivsus ja eesmärgid viivad edasi
Kes Sa oled ja millega tegeled?
Olen Lorena Raid Vinni vallast, täiesti
tavaline kahekümne kuue aastane noor
naisterahvas, olen pereinimene. Laps
valmistub sel sügisel kooliminekuks
ning ise tegelen igapäevaselt sotsiaalvaldkonnas.
Tööalaselt oled Sa seotud olnud
kogu aeg inimestega, aga nüüd uues
valguses.
Varem olen omandanud keskerihariduse turismivaldkonnas ja koolitanud
ennast ka iluteenindusvaldkonnas.
Olen töötanud klienditeenindajana
nii riide – kui ka toidupoes, mis mulle absoluutselt meelt mööda ei olnud.
Iluteeninduse koolitused tulid kasuks,
väikelapse kõrvalt oli selle tööga hea
lisaraha teenida. Lapse kasvades siirdusin täiskohaga tööle mööblifirmasse
assistendina.
Mis on Sind ajendanud õppima
ja miks sa selle otsuse tegid?
Plaanisin ammu õppima minna, aga
elu tegi omad korrektuurid. Sain lapsevanemaks, kui õppisin kutsekoolis pühendasin oma aja uuele elule. Lapse
kõrvalt otsisin sihti ja elukutset, mida
tulevikus teha, soovides saavutada sellega stabiilsust ja turvalisust. Kõrghariduse omandamine oli üks mu elu eesmärke. Vaadates sotsiaaltöö õppekava,
tundus see mõistlik valik, kuna hõlmas
tööd nii inimeste kui seaduste ja riigipoliitikaga. Ühtlasi oli kool ka kodu

lähedal, mis oli samuti suur pluss.
Kus ja mida Sa õpid?
Õpin Tallinna Tehnikaülikooli Teenusmajanduse Instituudis, lõpetan selle
aasta suvel. Esimesed kaks õppeaastat õppisin ma päevaõppes, käisin iga
päev koolis. Kolmandal kursusel läksin töö tõttu üle kaugõppele.
Kuidas viiruse levik on
mõjutanud õppimist, kindlasti
on digipädevused kasvanud?
See aeg on olnud päris keeruline, kuid
rikas kogemustest ja hariv.
Tunnen end juba nagu IT-spetsialist, nii naljaga pooleks. Tegelikult
ütlen ausalt, ma varasemalt poleks arvanud, et üks selline lihtne programm
nagu Word võib nii hariv olla. Varem
ei teadnud ma sellestki pooli asju,
nüüd oskan kirjutada ametlikku kirjagi
nii, et silm ka ei pilgu. Asi on pigem
selles, et ma ei teadnud, kuidas asjad
tegelikult käivad ja inimene õpibki ju
läbi kogemuse.
Veel võin näitena tuua kõigile tuntud Google Drive, kus saab vormistada töid, jagada neid teistele, salvestada
oma dokumente kaustadesse jne.
Kuidas ja mil moel Sa
igapäevaselt digipädevusi kasutad?
Zoom keskkonnad ja Moodles kasutatav BBB - nendes toimusid loengud.
Nendes keskkondades on sellised vahvad nupud, mida järele sai proovida

- saab jagada faile, näidata vajalikke
kohti hiirega, teha märkeid, reageerida, jpm. See kõik on väga vahva ja
hariv, aga mõjub pikas perspektiivis
ikka tervisele. Pikalt ühe koha peal
istumine ja ekraani vaatamine ei ole
mitte kellelegi hea. Rüht on päeva lõpuks mitte ilus sirge, vaid kõver nagu
uss. Eks tuleb luua väga ergonoomiline töökeskkond endale, eriti kui pead
töötama kodus.
Kuidas pereliikmed on
kohanenud Sinu õppimisega?
Väga hästi, nad toetavad alati mind
ning tunnevad mu üle uhkust ja rõõmu, sest mõistavad seda, mis on minu
jaoks oluline. Tunnen toetust juba siis,
kui mu üle rõõmu tuntakse või öeldakse midagi, mis mind motiveerib nt ,, Sa
oled tubli!’’; ,, Sa saad hakkama!’’
Pere – ja tööelu ühildamisel on
abiks kindlate eesmärkide seadmine
ning positiivsus, mis loovad ka tasakaalu.
Kuidas töökohal on reageeritud,
et end täiendad ja õpid?
Väga hästi, kolleegid on väga toetavad
ja elavad saavutustele kaasa. Töökoht
on võimaldanud õppida sessioonide
ajal ja maksnud selle eest ka tasu, sest
tööandjale on väärtus, et haridusega
inimene töötab nende asutuses.
Millist väärtust omab
õppimine või koolituse läbimine?  

Asendushooldusest
Eestis on ligi 800 last, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Põhjuseid on
erinevaid, näiteks vanemate ootamatud
haigused, sõltuvusprobleemid ja muud
elulised raskused. Õnneks on meil palju hoolivaid peresid, kes on avanud
sellisel juhul oma südame ja koduukse
lastele. Ometi on asendushooldust vajavaid lapsi kordades rohkem.

Sünniperest lahkumine on lapse
jaoks raske sündmus. Seetõttu on ääretult oluline otsida talle toetav, mõistev
ja turvaline kodu. Vahel õnnestub leida
lapsele uus elupaik lähedaste juures,
ometi ei ole see alati võimalik. Sel juhul saabki just hoolduspere pakkuda
lapsele lühi- või pikaajaliselt kodusoojust ja armastust.

Roela raamatukogu juhataja Sirje Raudmäe.
Foto: Roela raamatukogu arhiiv

matukogu asus koolimaja ühes klassis,
sai see avatud olla ainult koolivälisel
ajal ning selleks oli laupäev kell 14-20.
1934. aasta aprillist töötas ja sai selle
eest ka palka Roela küla Vilkese talu
peremees Leon Piirsalu.
1939. aastal oli Roela MKS-i avalikul raamatukogul osakond, mis paiknes Liivakülas Voldemar Moori talus,
kus raamatute laenutust juhtis ka peremees ise.
1943.aastast kuulus Roela raamatukogu alla rändraamatukogu,
mis koosnes 40 annetatud raamatust.
Annetatud raamatud saadi, kui Eesti
Rahva Ühisabi korraldas kaks annetusaktsiooni - 1941. „Linn kingib maale
vaimuvara“ ja 1942 „Maa kingib lin-

Tegeled Sa mõne hobiga?
Plaanin minna kitarri õppima. Samuti
on kunst olnud üks mu hobidest juba
lapsepõlves. Oma lapsi suunan igale
poole kuhu üldse võimalik on, alustades seina värvimisest, lõpetades lapsega meisterdades/joonistades/maalides.

Lorena Raid. Foto: erakogu

Õppimine või koolitustel käimine
arendab esiteks suhtlust/loob uusi suhteid inimestega, mida meil kahjuks
aina vähemaks jääb. Teiseks avardab
see silmaringi ja avab elus mõned
uksed, millest kunagi unistadagi ei
osanud. Kolmandaks arendab inimest
ennast ning loob uusi väärtusi ja hoiakuid. Lisaks annab julgust ja motivatsiooni, loob eeliseid näiteks töö otsimisel.
Kas julgustad ka teisi õppima?
Ikka julgustan, sest see on väga huvitav ja teistmoodi kui kunagi põhikoolis. Inimesed on vabad ja see õppimine
tuleb ka nagu iseenesest. Kõik sellised

Mis on Sind tõuganud
edasi liikuma?
Soov viia oma eesmärgid täide. Kui
ma seda ei tee, siis tunnen end läbikukkujana. Ja loomulikult lähedaste
tugi ja positiivne ellusuhtumine.
Kogemusloo mõtteid vahendas
Tiiu Säbel
Lääne-Virumaa
täiskasvanuhariduse koordinaator
www.andras.ee/agenda

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

SA KredEx toetus ehitiste
Uuri lisa, kui see teema sind puudutab ning soovid saada hoolduspereks
või alles kaalud seda võimalust. Võta
tööpäevadel kl 10–17 ühendust Sotsiaalkindlustusametiga telefonil 655
1666 või kirjuta asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Gaidi Kasu
lasteheaoluspetsialist

Tutvume põgusalt Roela raamatukoguga
Nagu enamike väiksemate raamatukogude kohta on ajaloomaterjale vähe,
on ka Roela raamatukoguga. Hea
meel on, et SA Virumaa Muuseumid
on avaldanud oma uurimustöö Roela
kultuurielust, milles eraldi on postitus
ka raamatukogu ajaloost aastatel 19011944.
(https://virumaamuuseumid.
wordpress.com/ ) Enamus materjale on
leitud ajalehtedest.
Toetudes SA Virumaa Muuseumid
poolt tehtud uurimustööle võime Roela
raamatukogu alguseks pidada aastat
1901, mil tehti Roela valla algkooli
raamatukogu avalikkusele kättesaadavaks. Esimeseks raamatukoguhoidjaks
kinnitati Jaan Soone.
Järgmised andmed raamatukogust
on 1919. märtsist. Tol ajal oli raamatukogu Roela Muusikalis-kirjandusliku
Selts all, mis jätkus ka Eesti Vabariigi
ajal. Raamatukogu täitis Roela valla
avaliku raamatukogu rolli, raamatute ja
ülalpidamiseks saadi toetust nii vallalt
kui ka riigilt.
1926. aastal oli raamatukogu koolijuhataja korteri ühes 20 m² suuruses
toas ja raamatud olid paigutatud ühte
kinnisesse kappi. Kogu oli avatud kõigil nädalapäevadel ning raamatuid sai
tasuta laenutada.
Alates 1930. aasta märtsist asus raamatukogu Roela koolimajas. Kuna raa-

haritavad kogemused loovad inimesele stabiilsust ja turvatunnet. Eks see
oleneb inimesest, aga kindlasti tasuks
õppida, ka siis kui oled täiskasvanu,
sest selleks ajaks on enam-vähem paigas, mida inimene oma elus saavutada
soovib.

nale puid, linn – maale raamatuid“.
Raamatud võeti eraldi arvele ja peeti
ka eraldi laenutuse arvestust.
Tänapäeval asub Roela raamatukogu Ferdinand von Wrangell’i nimelises Roela Põhikoolis. Raamatukogu
direktoriks on alates 2018. aastast Sirje Raudmäe. Enne, kui Sirje Roelasse
tööle asus, töötas ta Venevere raamatukogus. Sirje tööaastaid raamatukogudes on kokku 21.
Viimaste aastate toredaks projektiks on raamatukogu endise töötaja
Tiina Alavere algatatud ja koos kohalikega ka ellu viidud „Kirjandusmets“,
kuhu kuulub ka Nukitsamehe maja.
Nukitsamehe maja projekteeris ning
ehitas Taivo Tepp Tudust. Kogu raha
maja jaoks koguti läbi heategevuse.
Nukitsamehe maja juurde on valminud
madalseiklusrada „Sipsiku Sikk-Sakk“
ja metsloomade söögimaja „Tuutu Toidumaja“. Lisaks ehitasid kohalikud
aktivistid lastele ronimiskoha nimega
„Nöbinina maamadu“. Kirjandusmetsas avatakse igal kevadel, ajal kui 9.
klassil on tutipidu, Nukitsamehe Suveraamatukogu. Suveraamatukogu eesmärgiks on mitmekesistada laste vaba
aega ja ärgitada lapsi ka suvel lugema.

lammutamiseks vallas toimib edukalt
COVID-19 koroonaviiruse levikust
lähtuvate majanduslike negatiivsete mõjude vähendamiseks oli riigi
2020.a lisaeelarve seadusega välja
töötatud vastav toetusmeede. Nimelt
kohaliku omavalitsuse üksuse kasutuseta ehitiste lammutamise toetusmeede, millel on oluline mõju elukeskkonna kvaliteedi parandamisele.
Vinni vallas parandati elukeskkonda Laekveres, kus Rahkla tee 9
kinnistul lagunes endine tanklahoone ja Muugas, kus Valeliku teel oli
kasutuseta ja lagunes endine tanklakompleks. Taotlus toetuse saamiseks
esitati SA KredEx’ile, kes tegi toetuse

Muuga tankla enne

Tea Järvis
raamatukogude koordinaator

Sama plats peale lammutamist. Fotod: G. Saar

eraldamise otsuse eelmise aasta lõpus.
Nüüdseks on riigihanked tehtud ja
parim pakkuja lammutustööd teinud,
jäätmed käidelnud ning territooriumi
korrastanud. Laekveres on korrastatud alale paigaldatud ka paar istepinki,
prügikasti ja jalgrattahoidjat.
Suve lõpuks saab sama toetusmeetme kaasabil parema ilme ka
Laekvere kooli ümbrus. Oleme riigi
poolt pakutavaid võimalusi üpris edukalt kasutanud, et kohalikule elukeskkonnale paremat ilmet anda.
Gustav Saar
vallavalitsuse arendusnõunik
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Tule võistle valla au
eest suvemängudel!
46. Eesti omavalitsuste suvemängud
toimuvad 10.- 11. juulil 2021. aastal
Valgamaal Käärikul.
Suvemängude üldkokkuvõttes
selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle
8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.
Spordialad: kergejõustik, meeste
võrkpall, naiste võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross,
mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta ja juhtide võistlus. Uute
aladena on kavas meeste korvpall
3x3, naiste korvpall 3x3 ja spordijuhtide võistlus.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse kergejõustiku kohapunktidele seitsme parema spordiala kohapunktid.
Eelmise aasta suvemängud korraldati Paides, kus Vinni vald saavutas kuni 8000 elanikuga omavalitsuste

grupis II koha. Parimad tulemused
kokkuvõttes saavutasid mälumängurid (II koht), köievedajad (III koht)
ja jalgratturid (IV koht). Sellel aastal
on võimalus meil välja panna ka naiste võrkpalli ja meeste 3x3 korvpalli
võistkonnad.
Palume meie valla sportlastel huvi
ja osalemissoovi korral võtta ühendust
spordinõunik Uno Muruveega telefonil 527387 või meiliaadressil uno.muruvee@vinnivald.ee.
Võistlustele saab registreerida
kuni 1. juulini. Vald kindlustab osavõtumaksud, transpordi ja toitlustamise
võistluspäevadel. Samuti oleme kõiki
mängudel osalenuid toetanud Vinni
valla meenetega.
Lisainfo, ajakava ja juhendid Eesti omavalitsuste suvemängude kohta
leiad: www.joud.ee.

11. juunil avati Laekvere kooli hoovis
nimeline pink Kaido Höövelsonile ehk
Barutole.
Laekvere kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Ivi Maidla meenutas toredaid
lugusid Kaido lapsepõlvest, näiteks,
kuidas väike Kaido tuli korvpallitrenni isegi kipsis jalaga, sest „käed olid ju
vabad, et palli korvi visata“ ning toonitas sündmust jälgivatele koolilastele, kuidas elus viib edasi vaid töökus.
„Olgu Kaido teile selles eeskujuks,“
ütles õpetaja, hellalt oma endist õpilast
emmates.
Kaido, kelle suurem osa kooliteest
möödus Laekvere koolis, oli kooliperele tänulik tehtud žesti eest ning soovis
lastele sportlikku ja nutivaba suvevaheaega. Kõik klassid kasutasid võimalust teha vägilasega ühispilt, mis tõi
laste viimasesse koolipäeva omajagu
elevust.

Uno Muruvee

KS

spordinõunik

SUMO
Lääne-Virumaa laste sumomeistrid
2021 selgitati 5. juunil 2021 Vinni
Baruto dojos. Häid kohti noppisid
meie kandi lapsed:
Vanusegrupis U8 poiste absoluutkategooria võitja: Artjom Fjodorov
(SK Sakura)
Vanusegrupis U10 -30kg võitja:
Sergio Sokolov (SK Sakura)
Vanusegrupis U13 tüdrukute abso-

Vägilane puhkab nüüd
jalga omanimelisel pingil

luutkategooria võitja: Rebeka Gepner
(SK Sakura)
Parimad võistkonnad:
1. Väike-Maarja RSK
2. Vinni SK Sakura
3. Raplamaa MK Juhan
Riho Rannikmaa
SK Sakura

Mõedaku nimepäevade
jooksusari alustas Liipäeva jooksuga
25.mail algas jälle sügiseni vältav Mõedaku nimepäevade
jooksusari, kus kord kuus saab Mõedaku küngastel lipata erinevatel jooksudistantsidel poolest kilomeetrist kuue
kilomeetrini, distantsi pikkuse määrab jooksja vanus; jalgratturite distantsi pikkuseks on sõitja vanusest olenemata
12 kilomeetrit.
Registreerimine toimub kohapeal enne starti. Osavõtt
lastele maksab 1 euro, täiskasvanutele 3 eurot ja seenioridele ( 60+) 2 eurot. Nimepäevaga sama nime kandvale

võistlejale on registreerimine tasuta.
Võistluste juhend on leitav Lääne-Virumaa Spordiliidu
kodulehel.
Jooksusarja järgmiste etappidena on tulemas 22.juunil
Jaanipäeva jooks, 13.juulil Erikapäeva jooks, 10.augustil
Jaanikapäeva jooks ning sarja lõpetab 7.septembril Madisepäeva jooks.
KS

DISCGOLF
Vinni valla Lahtised Meistrivõistlused
Discgolf’is 2021 tulemused
15. ja 22. mail toimusid lahtised
meistrivõistlused, mil kettaid loobiti
valla kõikidel radadel.
Tulemused divisjonide kaupa:
• Pro Open: Sten Tammik (184 p)
• Pro Open Women: Triinu Kunberg (342 p)
Foto: erakogu

• Pro Master 40+: Margo Krooben
(235 p)
• Pro Master 50+: Uno Muruvee
(297 p)
• Junior ≤18: Martin Mones (229 p)
Uno Muruvee
spordinõunik

Foto: Erakogu

Laekvere-Simuna rahvajooks
19. Laekvere – Simuna rahvajooks
tõi kohale 220 jooksusõpra, neist 114
valisid pika 10km distantsi. Noored
said samuti maantejooksu kogemuse
kätte 2.3km pikkusel distantsil. Arvukalt mudilasi vudis staadionil vastavalt vanusele kas pool ringi, terve
ringi või lausa 2 staadioniringi.
Rahvajooks kuulub teist aastat
maakonna jooksusarja ja tänu sellele oleme saanud palju toetajaid juur-

de. Näiteks kõik lõpetajad said Eesti
Pagari saiakesed ja Saare Foodsi
kohukesed. Värskendava vee eest
hoolitses Devin. Lisaks said kõik
esikolmikusse tulnud sportlased
suure Eesti Pagari koogi ja Kartul
Simunast koti kartulit. Lapsed said
kõik lisaks veel Saare Foodsi Sipsiku jogurtid.
Kuna päev oli väga soe, tulid
jooksjatele appi Simuna vabatahtli-

kud päästjad Baruto tuletõrjeautoga
ja kastsid maanteel kõik jooksjad
jaheda veega üle, lisaks sõitis ringi
tuletõrje ATV ja pihustas soovijatele karastavat vett. Selline meeldiv
päästeoperatsioon kutsus finišis esile kollektiivse aplausi.
Kohtumiseni järgmisel suvel
juubelijooksul!
Vaimar Abel
korraldaja
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Riina Vaher: “Taimeteed juues tuleks alati olla hetkes“
Kui maamaja otsingud Rakverest pärit
Riina Vaheri koos perega kaks aastat
tagasi Rahkla endisesse postkontorisse tõid, tundis ta juba mööda Rahkla
külla viivat alleed sõites, et on jõudnud õigesse kohta. „Olime maamaja
otsinud pikalt, aga siin tundsime kohe
– see on meie,“ räägib Riina, kuidas
esmakohtumine uue koduga nii selgelt mällu sööbis. „Oli maikuu õhtu,
päike paistis soojalt, kreegipuud õitsesid ja aiamaal oli nii mõnus olla,“
uneleb naine tänagi mälupilti kirjeldades. Hiljem selgus, et samal ajal,
kui Riina sel õhtul majamüüja juttu
kuulates oma peas juba aia plaani joonistas, tegeles tema mees Aavo juba
maja renoveerimisega – oma mõtetes.
„See oli vastastikune äratundmine,“
on Riina täna, kaks aastat hiljem sama
veendunud, et tol samal maiõhtul tehtud otsus oli parim. Linnakorteri aknal
olid potis lavendli- ja münditaimed,
kes samuti ootasid oma kohta aias. Nii
asutigi suurte plaanidega Rahklasse
kodu rajama.

Käsikäes teaduse ja loodusega
Perekonna ja sõprade hulgas Ööbiku
nõiaks kutsutud Riinal ei ole tegelikult
hookuspookusega vähimatki pistmist.
Vastupidi – Riina teadis juba väiksena, et tahab saada meedikuks ning
õppis Tartu Meditsiinikõrgkoolis velskriks. „See oli õige valik ja olen siiani
rahul,“ kinnitab naine mõtet, kuidas
õnnestunud erialavalik mõjutab eluga rahulolemist väga suurel määral.
Kuidas aga jõudis meedikust Riina
ravimtaimede salapärasesse maailma?
„Kummutan arvamuse, et tavameditsiin ja ravimtaimed teineteist välistavad. Hoopis vastupidi – teiseta poleks
esimest,“ on Riina jaoks loomulik
ühendada teaduse ja looduse väed.
Esimesed teadmised taimedest sai ta
väikese tüdrukuna oma vanaemalt,
kellel oli alati köögiriiulil koirohtu,
köömneid ja vaarikavarsi, piparmünt
kasvas koduaias – mis tollast ajastut
arvesse võttes ei olnudki väga tavapärane. „Meie vanaemaga jõime ikka
ürditeed, teised pereliikmed olid kohvile truud,“ meenutab Riina. Teise
„mentori“ leidis 10-aastane Riina aga
…metsast. „Võtsin ühel päeval korvi, käärid ja raamatu ravimtaimedest
ja läksin kodu lähedale metsatukka
ravimtaimi korjama. Samasse kohta
juhtus ka kohalik hambatohter, kes oli
samuti taimede kogumise retkel,“ on
Riina tänulik Dr Argusele, kes õpetas
ka edaspidi tüdrukut taimi tundma ja
õigesti korjama.
Vastastikune klapp
Linnakorteri aknalt Rahkla kodu aeda
pääsenud lavendli- ja münditaimed
ei jäänud kauaks omapead. Tuli teha
valik, mida vastselt rajatud maheürdiaeda veel kasvama panna. „Mul on
see põhimõte, et kõik ravimtaimed on
head ja omal kohal, aga mina tegelen

nendega, mis mind kõnetavad,“ jutustab Riina oma ürdiaia pidamise printsiipidest. „See on just nagu inimestega
– tean ja tunnen paljusid, aga kõigiga
pole klappi,“ kuulen huvitavast lähenemisest taimekasvatusele.
Aga esimese asjana uuris Riina
põhjalikult, mida väärtuslikku krundil juba kasvab. Põlisasukateks olid
üheksavägilane, kortsleht, põdrakanep, valge ristik ja naat. Järgmisena oli
vaja teha peenrad uutele asunikele – ja
nendeks tulidki taimed, kellega naisel
on klapp - meliss, lavendel, monarda
ja rohemünt ning kolme sorti piparmünti. „Edasi tuli veel palju erinevaid
sorte monardasid, münte, melisse,
tüümiane, veiste-südamerohi, puned,
siilikübarad, lippiad,“ loetleb ta. Kes
on aia kõige eksootilisem tegelane?
„Oliivipuu ja põõsas mikromeeria,
põnev viimase aja leid on ka mandariinmeliss,“ otsib Riina pidevalt otsib
seemneid ja erinevaid taimi ja on kindel, et sobiva vastastikuse klapi korral
suureneb aia sordirikkus veelgi. „Istutasin isegi angervaksa aeda, vaatame,
kuidas ja kas talle seal meeldib,“ soovib ürdiaednik igal juhul jätkata igas
mõttes taimedega harmoonias.
Peenhäälestatud teejoomine
Riina on juba varem öelnud, et taimeteed tuleb juua mõtestatult, mitte
jõuga alla kulistada. Uurin selle kohta lähemalt. „Jah, nii on. Taimeteed
juues tuleks alati olla hetkes ehk siis
häälestada ennast samale lainepikkusele.“ Küsimuse peale, kuidas see
häälestumine käib, saan teada, et enne
kannu panekut võiks taimi pisut peos
soojendada, nuusutada. „Ja teed juues
võttagi joomiseks see aeg,“ toonitab

mõtestatult taimetee joomine käibki.
On ju inimesedki erinevad - mõni naerusuisem, mõni tõsisem, kuid hea südamega. Taimedel on ka oma iseloom,
mõnel pole see hea maitsega, aga helde ja heasoovlik on loodus alati..
Kahju saab ravimtaimedega endale teha siis, kui ei tunne taimi, ei tea
nende kõrvaltoimeid või koostoimeid
teiste ravimitega. „Sel juhul tasub
alati küsida nõu. Ravimtaimede puhul
peaks olema sama lähenemine nagu
seente puhul – kui ei ole kindel, las
kasvab edasi,“ kutsub Riina teejoojaid korrale ravimtaimedesse ja nende
väesse ettevaatlikkuse ja austusega
suhtuma.
Need, kes taimede väesse ei usu,
ei tarbigi eriti sellist kraami. „Ja polegi kõigile vaja,“ ei püüa Riina kõiki
inimesi ravimtaimeusku keerata. Samas on teaduslikult tõestatud platseebo-notseebo efekt, mis toimib üle alateadvuse. „Mõni joob piparmünditeed
sellepärast, et see maitseb talle, ega
ootagi mingit toimet. Aga kui maitseb,
siis järelikult on seda teed sel hetkel
talle vaja, sest keha on meil tark – soovib õigeid asju, kui me vaid kuulata
oskame,“ selgitab Riina inimkeha ja
taimede väe sünergia olemust.

Kuid saladus seisneb selles, et neid
tuleb leotada 2 tundi külmas vees ja
siis sama veega keemiseni lasta,“ rõhutab Riina, kui vajalik on iga taime
hingeelu enne tarvitamist järgi uurida. Vale prepareerimise puhul toime
ei avaldu ning inimese soov taimede
tervistavasse jõusse võib kaduda ning
võibolla ta edaspidi ei proovigi enam
taimeriigist abi otsida.
Loomad talitavad taimede osas
alati targalt - kui me neil seda lubame teha. Näiteks operatsioonilt tulnud
koer hakkab näsima ohtralt orasheina,
sest tema keha teab, et peale lõikust
on vaja soolestik töökorras hoida ning
tarbida mineraale ja fütotoitaineid. Samas, nagu inimesed, on ka loomad erinevad. „Kui kassidele üldiselt meeldib palderjaniga tipsutada, siis minu
kass on vist täiskarsklane, ei huvita
teda see kraam,“ muigab Riina, kelle
kassi lemmiknäkside hulka kuuluvad
hoopis monarda, sidrunhein, kõrvitsaja kurgitaimed. „Loomad oskavad olla
hetkes ja arvestada oma vajadustega,“
hindab Riina loomade tarkust. „Kui
ikka on päikese käes mõnulemise aeg,
siis mõnuletakse mõnuga,“ soovitab
ta ka teistel kassidelt-koertelt õppida.
Ja järgi teha!

Linnakorteri kuiv õhk sobivad lavendli, monarda ja kassinaeri õite restil kuivatamiseks. Fotod:
erakogu

Armsast, tähendusega tassist joodud tee on
veel kõige väekam, on Riina kindel.

Riina hetkes viibimise olulisust. Samas osade teedega on see pisut raskem - näiteks mõru maitsega islandi
käokõrva ja veiste südamerohu puhul.
„Siis ma alati ütlen joojale nagu meile
lapsena öeldi - mõru rohi, hästi aitab,“
muigab Riina ning jätkab tõsiselt:“
Sel juhul on kasulik keskenduda mitte maitsele, vaid taime väele - sellele
heale tulemusele, mida taim koos oma
mõru maitsega pakub.“ Just niimoodi

On inimesi, kes ütlevad, et nemad
seda maltsa ei joo, põhimõtteliselt
mitte. „Neid ei saa ka vägisi sundida.
Kui nende alateadvuses istub selline
mõte, siis keha ja ürt ei saaks nagunii korralikku koostööd teha,“ rõhutab
Riina sisetunde kuulamise tähtsust ravimtaimede tarbimise juures. Pealegi
on taimede puhul tegu tööga tellija
materjalist, aga „tellija“ vajadused ja
seega ka maitse ajas muutuvad. Mida
see tähendab? „Üks vanaproua kurtis,
et talle enne meeldis kangesti piparmünt, aga nüüd ta lausa jälestab seda.
Selgus, et proual on mao ülihappesus
ja reflukshaigus. Tark keha, siis ei tohigi piparmünti juua. Sel juhul sobib
rohemünt, kui pole mentooli sees,“
selgitab Riina, kuidas taimetee puhul
peavad mängima meeskonnamängu
inimese sisetunne, usk enda kehasse, usk taime väesse – ning oskus
seda tarbimiseks õigesti ette valmistada. „Näiteks kassinaeri õied on superhead röga lahtistavad abilised ja
mao-limaskesta ärrituse leevendajad.

„Kogutud ja kuivatatud heade
mõtetega ja puhta südametunnistusega“
Just sellised read lugesin ühe Riina
toote müügikuulutuse juurest. Uurin, kui suurt tähendust omavad head
mõtted ja südametunnistus ravimtaime toimele. Kuidas suuremamahulise tootmise puhul nö tagada seda, et
neid korjaja häid mõtteid oli piisavalt
palju, et igale kuivatatud kimbule neid
jagub?
Riina selgitab: „Olen õppinud hetkes olemise kunsti ja kuulama oma
hingehäält. Kui lähen taimede juurde
neid hooldama või korjama, siis keskendungi sellele. See aroom ja lehtede tekstuur on nii võimsad, et pähe
mahuvadki ainult head mõtted. Kogu
protsess kuni pakkimise ja müümiseni ongi täis puhast südametunnistust,
sest kasvatan taimi puhtalt. Joon ju
ise ka sama kraami.“ On ilmselge, et
ainult rahanumbrid silmade ees Riina sellega tegeleda ei saaks. Lubatud
häid mõtteid ja puhast südametun-

Võrriklubi kaitses valla piire
Vastavalt vandenõuteoreetikute salainfole, mis andis teada, et
Lääne-Virumaal toimetavad 3. juunil kahtlased motoriseeritud
isikud, relvastasid Vinni Väristajad end kõige vajalikuga ja
tormasid oma valla piire kaitsma. Sissetungijad Jaagup Kreem
ja Arlet Palmiste oma kaaskonnaga tabati Moe piiritusetehase
juures. Kas nad olid tehase suutnud tühjaks tarbida või mitte,
jäi teadmata, küll aga tegid nad telesaadet, mis kunagi ka eetrisse peaks jõudma. Lisaks Vinni võrrimeestele olid teletegijaid vastu võtmas ka tehasedirektor Volgaga, osakonna juhataja
Sigull iga ja laomees Sapakaga. Miks laomeestele omal ajal

Sapakas meeldis- kuna Sapakal mootor taga, ei osanud keegi
esimese kapoti alla vaadata.. Ja muidugi pikamaa-võrrimehed,
kelle võrrid otsaga isegi Itaalia Serpentiinides ringi uhanud.
Ühiselt löödi telemehed maakonna piiridest välja. Piiritusetehas jäi ka meitele.
Mart Pitsner
Vinni Väristajad

Võrriklubi väristajad Rein Leichter
ja Andrus Veinberg. Pilt: M. Pitsner

nistust jagub igale teistega jagatavale
tootele. „Sest saan loodusest nii palju
tagasi,“ põhjendab Riina ja on rahul,
et oma suure hobiga tegeledes saab ka
teisi aidata. Taimi ja erinevaid taimetooteid müües tajub naine seda, mis
inimesel vaja on, võtab appi tavameditsiini põhimõtted ja teadmised ja
kuulab hädalise vajaduse ja ootuse.
„Koos otsime ja leiame sobiva taime,“
toonitab Riina taas igasuguse vastastikuse usalduse tähtsust.
Tagasi looduse juurde
Kui sageli kipuvad moevoolud olema
ajutised ning tooma lõppkokkuvõttes
kaasa pigem kahju kui kasu, siis ravimtaimede puhul see õnneks nii pole.
„Nende kasvatamine ja tarbimine kulgeb juba tükk aega tõusvas joones,“
kinnitab Riina. Tänapäeva inimene
liigub juba looduse juurde tagasi, kõik
öko ja mahe on moes. Vahel on taimedeni jõudmine ka vajaduspõhine, ehk
häda ajab härja kaevu. „Mind ennast
õpetas palju taimede ja toidulisandite
kohta puukborrelioos,“ avaldab Riina,
kes haigusest tingitud kehva enesetunde ajel katsetas erinevate sortidega,
kuni leidis sobiva teesegu. Koos ravimite, toidulisandite ja kehaliste harjutustega oli paranemine kiirem.
Kui mõnikümmend aastat tagasi
ravisid lapsed kriime õues ise – teeleht süljega kokku ja lärtsti kriimu
peale, siis ka siin on asjalood muutunud. Loodus pole enam nii puhas
nagu vanasti, ka on arenenud teadmised, kuidas taimede toime paremini
mõjule pääseb. Katki kukutud põlve
peaks kõigepealt puhta veega puhtaks
pesema ning teeleht tuleks puhtaks
loputada ja katki nässerdada. „Ja siis
tatiga kriimu peale. Terve inimese süljel on puhastav toime ning teeleht mõjub verejooksu pidurdavalt,“ soovitab
Riina tänapäeva emadel oma lastele
neid vanu nippe õpetada. „Tarkused
käivad ikka vanematelt noorematele,“
teab Riina elu seadust ning soovitab
emadel-vanaemadel võtta aega lapsega koosolemiseks, minna loodusesse
ja õpetada põhitaimi, panna koduaeda
või kasvõi potti kasvama mõni taim,
näiteks piparmünt või salvei. Talvel
koos teed juues on hea meenutada,
kuidas suvel koos korjati ja kuivatati. „Läbi heade mälestuste väärtustab
laps koos veedetud aega ning tunnetab
juba varakult ka looduse väge,“ annab
Riina nõu, kuidas õpetada lapsi maast
madalast elama koos loodusega, usaldama ennast ning kuulama oma keha
vajadusi.
Trumm võttis paberi ära ja ulatas
lilled kenasti kummardades Kunksmoorile. „Noh,“ ütles Kunksmoor lilli
vastu võttes. „Seekord on sul küll viltu
läinud. Palderjanil korjatakse juuri,
mitte õisi.“ (A.Pervik „Kunksmoor“)
Rahel Lepp
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8. JUUNIL TOIMUS PAJUSTI KLUBI SAALIS VALLAVANEMA VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTA TUBLIMATELE
ÕPILASTELE JA ÕPETAJATELE. VALLAVANEM ANDIS ÜLE VALLA TÄNAVUSED HARIDUSPREEMIAD
HARIDUSPREEMIA
LAUREAADID 1.-6.KLASS:
Mirell Saksen VPG 6a kl õpilane,
õppinud ainult viitele. Mirell on väga
abivalmis noor neiu, kes annab endast
rohkemgi kui 100%. Mirell toob tundides elulisi näiteid, on klassikaaslaste
ja õpetajate suhtes austav ja viisakas.
Kooliväliselt aktiivne spordiga tegeleja.
Rauno Vilu VPG 6a klassi õpilane. Õppinud ainult viitele. Rauno on
vaikne, südamlik ja hooliv noormees,
kes kuulab ja jätab hästi meelde, alati
kõik tööd kohusetundlikult tehtud.
Karlis Kütt VPG 5a kl õpilane,
aktiivne spordipoiss - tegeleb peamiselt jalgpalliga. Karlise õpitulemused on suurepärased. Ta on väga hea
pranglija, olles saavutanud väga häid
tulemusi maakonnas. Klassis on Karlis hea kaaslane, positsiooniga poiss.
Brita-Mirell Tiinast VPG 3a kl
õpilane, õpib ainult viitele. Ta on kohusetundlik ja nutikas tüdruk. Kaasõpilased on hooliva tüdruku valinud
klassi kõige sõbralikumaks neiuks, kes
on loomult tagasihoidlik, kuid valmis
alati klassi eest esinema. Võtab osa Vallavanema vastuvõtt. Foto: T. Poom
e- Känguru võistlusest, raamatukogu
ringist, käib Rakvere esteetika- ja tantsukoolis.
8.koha. Vabal ajal otsib Lisanna võimalusi eneArden Vahula VPG 3b kl õpilane. On pa- setäiendamiseks, mistõttu õpib prantsuse keelt,
nustanud klassi ellu oma aktiivsuse ja sõbraliku osaleb Esteetika- ja tantsukoolis. On aktiivne
olekuga. Peab kokkulepetest kinni ning on lugu- TORE õpilane, kes on osalenud erinevates propidav teiste suhtes. Õppeedukus on silmapaist- jektides, suvekoolis ja konverentsil.
valt hea. Oma töödes on täpne ja hoolas. Lisaks
Kai Otsa- Roela kooli 9.klassi eeskujulik
õppimisele käib võrkpalli- ja kergejõustikutren- õpilane, õpib hinnetele «4»ja «5», geograafia
nis. 2019/20 pallilahingu maakondliku turniiril olümpiaadil IX koht, võistkondlikus arvestuses
saavutas 2. koha. Lääne- Virumaa noorte 2020. maakondlikul vene keele päeval VI koht. Kai on
a kergejõustiku meistrivõistlustel palliviskes U aktiivne õpilasesinduse president ja Vinni valla
12 vanuseklassis 2. kohta, 2020 Swedbank väi- noortevolikogu liige. Laulab tütarlaste ansambkelaste kergejõustikupäeval saavutas kõrgus- lis.
hüppes 2. koha ja kaikaheites 1. koha. Kohila
Gätliin Žaivoronok hea õppeedukusega
Augustifesti võrkpalliturniiril 1. koha. Laulab Muuga-Laekvere kooli 9. kl õpilane, sihikindel,
VPG poisteansamblis.
oskab seada eesmärke, Rohelise Kooli aktiivGrit Leppiksaar VPG 3c klassi õpilane, ne sekretär, koostas Rohelise Kooli teemalise
õpib viitele, on aktiivne igas ettevõtmises, abi- loovtöö ja ettekanne Lääne- Virumaa Värkstoa
valmis ja sõbralik. Osaleb huviringides: ujumi- konverentsil, õpilasesinduse liige, tubli spordine, tants, iluvõimlemine, raamatukogus aktiivne tüdruk.
lugeja ja osaleb õpioskuste olümpiaadil. Laulab Hariduspreemia laureaadid 10.-12.klass
mudilaskooris ning esinenud solistina valla korMaryte Mooses lõpetab gümnaasiumi kuldraldatud aastapäeva üritustel. Ta on hea joonis- medaliga, ühiskonnaõpetuse olümpiaadil saavutaja, osalenud joonistusvõistlustel. Zürii otsusel tas kuuenda, geograafiaolümpiaadil 13. koha .
pälvis laureaadi tiitli Krusenstern 250 loomeAnder Mägi lõpetab gümnaasiumi kuldkonkursil.
medaliga, maakondlikul keemia olümpiaadil II
Maarek Puusepp – Roela kooli tubli ja ees- koht, emakeele olümpiaadil 10. koht, biolookujulik 2.klassi õpilane. Osales Lääne-Virumaa giaolümpiaadil 5. koht, kunstiolümpiaadil 4.
2020.a. Dumle rahvastepalli MV-l, kus saavu- koht.
tas võistkondlikus arvestuses III koha, projektis
„Säästa särtsu“ osaleja (koostöös isaga valmis KUTSUTUD VALLAVANEMA
tuulegeneraator), aktiivne huviringides käija: VASTUVÕTULE TUNNUSTATUD
robootika- ja tehnikaring, pilliõpe, laulmine, TÄNUKIRJA JA MEENEGA:
jalgpall.
Helge Arro – Elutöö Tudu haridus- ja kultuuTauri Põllu –Roela kooli 4.klassi hinnetele riasutustes.
„4“ ja „5“ õppiv õpilane, Lääne-Virumaa alg- Marge Guljavin – Elutöö Vinni-Pajusti gümklasside kergejõustiku MV-l Rakveres kaugus- naasiumi emakeele õpetajana, Eduard Vilde nihüppes III koht, 60 m jooksus VI koht. Aktiivne melise kirjandusauhinna žürii kauaaegne liige ja
huviringides osaleja: pilliõpe, Virumaa Poiste- õpilaste innustaja.
koor, robootika- ja tehnikaring, jalgpall.
Ene Kruusmaa – Elutöö Vinni valla lasteaedades ja Rutja puhkekeskuses.
HARIDUSPREEMIA
Agnes Maasild – Elutöö Muuga kooli õpetaja,
LAUREAADID 7.-9.KLASS
giidi ja juhina.
Lisanna Tõnne-õpib VPG 9a.kl, on õppinud Maire Männapuu – Elutöö Roela lasteaia õpekõik üheksa aastat ainult viitele. Lõpetab põhi- tajana.
kooli kiituskirjaga. Ta on laia silmaringiga, ak- Sirje Veermets – Elutöö Vinni Lasteaias Tõruke
tiivne, töökas, kohusetundlik ja hoolas õpilane. õpetajana
Kaasõpilaste suhtes tähelepanelik, abivalmis ja Kirke-Mai Kask – Hariduskapitali preemia
sõbralik. Tegevustes paistab silma oma enese- kandidaat, VPG 8a kl õpilane
kindluse ja edasipüüdlikkusega. Kogu põhikooli Kristin Liset Lepasaar – Hariduskapitali preevältel osalenud edukalt maakondlikel olümpiaa- mia kandidaat, VPG 7 kl õpilane
didel ja saavutanud auhinnalisi kohti. Sel õppe- Simar Alama – VPG 8b klassi õpilane
aastal osales vabariiklikul Riigikohtu 101.aas- Maie Alaots – Tõrutõnni õpetaja.
tapäevale pühendatud õpilaste kaasuskonkursil, Aive Alavere – Roela lasteaed-põhikooli juht ja
kus saavutas 1. koha põhikooli arvestuses. Maa- õpetaja
kondlikul bioloogia olümpiaadil 2.koha, eesti Tiina Alavere – Roela õpilaskodu kasvataja
keele olümpiaadil 5.koha, keemia olümpiaadil Kaisa Aunapuu – VPG 8b klassi õpilane

Sten Magnus Bõstrov – VPG 7b klassi õpilane
Marten Demjanov – VPG 6a klassi õpilane
Anne Lotta Dreifeldt – VPG 1b klassi õpilane
Magnus Dreifeldt – VPG 1b klassi õpilane
Siivi Ebber – Tõrukese direktor		
Kristi Eglit – Tõrutõnni õpetaja
Madli Freienthal – VPG 11.klassi õpilane, E.
Vilde nim kirjandusauhinna žürii liige
Kerli Hahndorf – alushariduse metoodik
Ene Harjus – Roela lasteaia valveõpetaja ja tugiisik
Krete Heinsalu – Roela kooli 8.klassi õpilane
Teija Heiskonen – lõpetab VPG hõbemedaliga
Kairi Ingel – Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi lõpetaja.
Ann Jaanimägi – Muuga-Laekvere Kooli õpetaja
Kristofer Järv – Muuga-Laekvere kooli 7.kl
õpilane
Roberta Jürna – VPG 8b klassi õpilane
Jürgen Kaljula – VPG 6a klassi õpilane.
Henry Kallaste – Vinni-Pajusti gümnaasiumi
direktor
Remi Kask – Roela kooli 2.klassi õpilane
Vaike Kingsepp –VPG õpetaja
Jakob Klaasmägi – ML kooli 5.klassi õpilane
Johanna Klaasmägi – ML kooli 2.klassi õpilane
Johannes Kokkar – ML kooli 3.klassi õpilane
Mirtel Koppel – VPG 2b klassi õpilane
Ilme Kristmann – ML kooli maitsvate ja tervislike toitude valmistaja
Elis Kruusimaa – ML kooli 9.klassi õpilane
Uudo Kruusimägi – Roela kooli õpetaja
Helen Kuusalu – Tallinna Tehnikakõrgkooli
teenusmajanduse instituudi lõpetaja
Arelika Laaspere – VPG õpetaja.
Arne Labe – Muuga-Laekvere Kooli direktor
Olga Lebjoduškina – Laekvere lasteaia õpetaja
Margarita Leok – VPG õpetaja
Annabel Lepik – VPG 9b klassi õpilane
Paula Linde – VPG 10.klassi õpilane
Katrin Lipp – alushariduse eripedagoog
Karoliine Ljubimova – VPG 5b kl õpilane
Helerin Lokutšievski – lõpetab gümnaasiumi
hõbemedaliga
Maarja-Maria Luhaväli – VPG 10.klassi õpilane
Nella Lumiste – Muuga-Laekvere Kooli õpetaja
ja logopeed
Marika Pulatova Manuel – VPG õpetaja
Rebecca Chidera Manuel – VPG 1a klassi õpilane
Mairold Mehiste – VPG 2b klassi õpilane
Sandra Miller – VPG 1a klassi õpilane
Risto Moor – Tallinna Tehnikakõrgkooli tee-

nusmajanduse instituudi lõpetaja
Raimond Mäe – ML kooli 8.klassi õpilane
Aleksandria Mäeks – VPG 5a klassi õpilane
Andrias Mäeks – VPG 5a klassi õpilane
Kaila Mäesalu – VPG 11.klassi õpilane, E.Vilde kirjandusauhinna žürii liige
Milve Männik – Tõrukese õpetaja
Laura Müürsalu – VPG 3b klassi õpilane
Andres Nirgi – VPG 12 klassi õpilane, lõpetab
gümnaasiumi hõbemedaliga,
Karl Nukka – VPG 9b klassi õpilane
Helle Noorväli – Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi direktor
Kirsti Notta – VPG õpetaja
Rutt Nurk – VPG õpetaja
Maie Nõmmik – VPG õpetaja
Pärtel Oja – ML kooli 7.klassi õpilane
Hugo Oks – VPG 3b klassi õpilane
Marii Oks – VPG 1b klassi õpilane
Eelike Olesk – VPG 2b klassi õpilane
Moonika Peetso – Tudu lasteaiaõpetaja
Joosep Pikat – VPG 3c klassi õpilane
Marten Pitsner – VPG 8b klassi õpilane
Helis Poolamets – VPG 4a klassi õpilane
Melissa Proover – ML kooli 8.klassi õpilane
Signe Puusepp – Roela kooli tugiisik ja ringijuht
Kati Pärn – ML kooli 6.klassi õpilane
Rita Pärn – Muuga-Laekvere Kooli õppejuht ja
õpetaja
Lorena Raid – Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi lõpetaja
Sirli Reimets – VPG õpetaja
Heli Reissaar – VPG 2b klassi õpilane
Helen Rennel – Kulina lasteaia õpetaja
Ly Räpo – VPG sotsiaalpedagoog
Marina Rätsep – Tõrukese õpetaja,
Sergo Saksen – VPG 6a klassi õpilane
Grete Sats – VPG 2b klassi õpilane
Sten Schneider – Roela kooli 9.klassi õpilane
Siiri Seljama – VPG õpetaja
Marge Sepping – VPG õpetaja
Nataly Soima – Roela kooli 9.klassi õpilane
Sandra Soolep – VPG 2a klassi õpilane
Hille Supper – Roela kooli õpetaja
Carmen Sõlg – VPG 2a klassi õpilane
Anastasia Šimuk – VPG 11.klassi õpilane.
Tiina Šveters – Tõrukese õpetaja abi
Hanna Karoline Taaramäe – Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi üliõpilane
Kadri-Liis Tamm – ML kooli 8.klassi õpilane
Marten Tamm – Laekvere lasteaialaps
Mirell Tamm – VPG 4b klassi õpilane
Marje Tarto – Muuga-Laekvere kooli õpetaja
Eliise Teedla – Tudu Kooli õpilane
Liisa Teidla – ML kooli 6.kl õpilane
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Maririin Tepp – Tudu Kooli 6.klassi õpilane
Kaspar Tetting – VPG 3a klassi õpilane
Emily Thomsen – VPG 3b klassi õpilane
Melani Tiinast – VPG 1a klassi õpilane
Airi Toiger – VPG HEV –koordinaator
Mirttel Tovstsik – VPG 11.klassi õpilane

Tairo Trankmann – ML kooli 9.klassi õpilane
Laura Maria Truss – VPG 7b klassi õpilane
Lysmarie Uhek – VPG 3a klassi õpilane
Kerli Vahermäe – VPG 2a klassi õpilane
Anneli Vahesalu – VPG õpetaja
Maiu Vahkal – VPG õpetaja

Andris Vahula – VPG 9a klassi õpilane
Emily Valgepea – VPG 6a klassi õpilane
Mare Veddel – VPG õpetaja
Sten-Andero Veermets – ML kooli 4.klassi õpilane
Andrus Veinberg – VPG haridustehnoloog

Vinni aleviku avalik laste
mänguväljak läbis uuenduskuuri

Vinni Nokia on kohal!
15. mail sai Vinni valla avalikkus Roelas soovi korral proovida uut innovaatilist liikurit- driftikarti, mis katsetajate sõnutsi sobis kõigile proovinutele.
500-vatine elektrimootor, mis sõidukit
edasi veab, ei ole kehtiva liiklusseaduste alusel miskitpidi sõiduk, samas veab
ta kuni 100 kilost sõitjat üle 20kilomeetrise tunnikiirusega. Ja kuna pidur
on kiiruse surm, ei ole ameerika konstruktorid selle masina loomisel end pidurdamisriistade lisamisega vaevanud.
Lased gaasipedaali lahti ja sõidumasin
rahuneb maha. Gaas põhja ja rajult minema - elektrikale kohaselt on kiirendus maruäge. Käigukangi meenutav
kang on hoopis driftimise hõlbustamiseks- kangiga saab muuta kardi tagaosa kõrgust. Standardakuga saab sõita
umbes 40 minutit järjepanu, kui aga
asendada see võimsama liitiumakuga,
suureneb sõiduaeg kolme tunnini. Vinni valla toel on driftikardid soetanud
Vinni- Pajusti Gümnaasium ja noori
tehnikahuvilisi ühendav MTÜ Vinni
Punn; üheskoos plaanitakse sügisest
alates ka huvilisi ühendavad huviringid
ja võistlussarjad käivitada.
Roelas said driftikarte 15. mail
proovida nii noored kui vanad, ja
üllatus-üllatus, ühtviisi hästi said driftikardi ohjamisega hakkama nii noored

Lastekaitsepäevaks
lõppesid
mänguväljaku remonditööd, mille käigus vahetati välja katkised
puitdetailid, vahetati välja katkine
kiigeiste, värviti ära kiigepuu ülemine osa, kuhu oli jõudnud tekkida
roostetäpid. „Samuti panime väljakule uue puiduhakkest aluspõhja,

Uudse sõiduriista proovisid ära ka VPG õpetaja Marge Sepping ja direktor Henry Kallaste.
Foto: driftikart.ee

(noorim kihutaja oli viieaastane) kui
vanad (seekord oli eakaim 56aastane,
aga driftika roolis on olnud 70+aastasedki). Ja kui kuldne keskiga enam
driftikaringi astuda ei soovinud, siis
kõik kooliealised oleksid uuetüübilise
huviringiga koheselt algust teinud. Kui
suureks ja uhkeks uus tegelus kujuneb,
näitab aeg.
Kel driftikartide vastu huvi, vaa-

dake meie kodulehte driftikart.ee. Ja
kui kodu ümber piisavalt siledat asfaltplatsi, võite driftikaid ka koduseks
fännamiseks laenutada, olgu siis sünnipäevapeo põnevakstegemiseks või
isiklikuks kihutusseansiks.
Mart Pitsner
VPG õpetaja, MTÜ Vinni Punn esindaja

Juubeliaasta mänd sai juured mulda
29. aprillil peetud Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsiooni Andras 30.
sünnipäeva puhul Lääne-Virumaale jagatud kolmekümnest noorest männist
kolm kingiti Vinni vallale. Neist üks
leidis 18.mail omale kodu Mõdriku
mõisapargis.
„Mõdrikul on täiskasvanutele haridust jagatud juba aastast 1927, seega
peaaegu sada aastat. Loodan, et täna
istutatud männi valvsa pilgu all jätkub siin täiskasvanute koolitamine ka
järgmised sada aastat,“ sõnas abivallavanem Eerik Lumiste, keda abistasid
männi istutamisel Andrase juhatuse liige Tiia Murulaid ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi
direktor Helle Noorväli.
Rahel Lepp

Merilin Veskilt – ML kooli 8.klassi õpilane
Kristiin Viilup – VPG 5b klassi õpilane
Gerda Väli – VPG 10.klassi õpilane
Markus Väljaots – VPG 6a klassi õpilane
Aivi Õis – Kulina lasteaia muusikaõpetaja

Abivallavanem Eerik Lumiste ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi direktor
Helle Noorväli istutamas. Foto: R. Lepp

KULINA LASTEAED – 50, KULINA KOOL – 95

Heade sõprade kokkutulek
14. augustil toovad kõik teed Kulinale.
Oodatud on kunagised lasteaiakasvandikud, endised ja
tänased lasteaia- ja koolitöötajad, õpilased, head sõbradkogukonnaliikmed – ruumi ja jällenägemisrõõmu jätkub
kõigile.
Päevakava:
Kell 12-16 Kulina lasteaias ja
mõisahoones avatud uksed
Kell 15 Lasteaia õuealal nimelise pingi avamine
koolijuht Arnold Allikale (direktor 1951-1980), õpetaja
Leeni Vaigurile (õpetaja 1927-1975) ja lasteaiajuht
Ülleke Laherannale (direktor 1971-2012).
Kell 16 Kokkutulek jätkub Barto Puhkemajas
(registreerimine, tervituspokaal ja suupisted, vaba
mikrofon, jalakeerutus… ja juttu jätkub kauemaks).

Osalustasu 15 eurot (reklaam, rent, suupisted,
pillimees) tasuda Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele
Swedbank EE 532200001120121871 või SEB pank EE
501010502016846005, märksõna „ Kulina kokkutulek“,
kontaktisikutele või sularahas kohapeal.
Eelregistreerimine rangelt soovituslik
hiljemalt 1. augustiks:
margit@vinnivald.ee, FB konto sõnumites või tel
522 6510 (Margit Diits), 511 8843 (Helen Rennel),
5301 3681(Maimu Nurk), 510 5716 (Aimar Põldme),
524 0769 (Aivi Õis), 506 2926 (Asta Lea Uueni) või
523 1657 (Heldur Eerik).
Rõõmsa kohtumiseni!

Foto: R.Võrno

PILTUUDIS
1.juunil,
lastekaitsepäeval oli Ulvi lasteaial
(nüüd ametliku nimega
lasteaed Tõrutõnn Ulvi
maja) kahekordne põhjus pidu pidada. Lasteaia sünnipäeva puhul
käisid
lasteaiaperele
häid soove soovimas
ja viisid lastele torti
Ulvi klubi juhataja Teele Kallip, raamatukogu
juhataja Tea ja vallavanem Rauno Võrno.

õlitasime puitosad ja tegime muud
nipetnäpet,“ sõnas mänguväljaku
rajaja ja hooldaja K-wooden Productions Grupp OÜ juhataja Taimo
Kaldma ning avaldas lootust, et populaarne ja palju vatti saav mänguväljak kestab kaua.
KS
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Koduvalla Sõnumid Juuni 2021

Juulikuu
sünnipäevalapsed
92

83

Andrei Pitke

Õilme Treial

91

82

Ivan Aleksejev
Virve Jõemägi

88

Milvi Rääts
Alfred-Voldemar
Jaago
Linda Uustalu
Ilme Tamm

87

Enn Habakuk
Heino Kleeband
Lembit Uibo
Mare Tamm
Vaike Aul
Luule Mägi

81

Ligita Šemeleva
Liis Tõnne

Toini Luiv
Õie Liiv

Ilme Nogu
Toivo Leon
Klara Gämmer

85

70

Leida Leon
Eve Siimut

84

Aino Liiv
Aili Kongi
Eevi Mändla
Aime Vain

Vinni-Pajusti Raamatukogu
suvine lahtiolekuaeg. 01.06.–31.08
E-R 11.00-18.00 L, P suletud
V-P Raamatukogu Kadila teeninduspunkt juunis ja juulis avatud T 14–16 ja N 12–16
Laekvere Raamatukogu 17.–25. juuni suletud
(töötaja komandeeringu tõttu);
28. juuni–18. juuli ja 9.–23. august
avatud T, K, R 8.30 -16
19. juuli–8. august ja 23.–29. august
avatud N 12-18
Puhkuse ajal suletud:
Ulvi Raamatukogu 12. juuli–8. august
Roela Raamatukogu 14.–20. juuni;
12.–25. juuli; 16.–29. august
Viru-Jaagupi Raamatukogu 12.–25. juuli;
9.–30. august
Tudu Raamatukogu 21. juuni–6. juuli;
9.–15.august
Muuga Raamatukogu 28. juuni–18. juuli
ja 9.–23. august
Venevere Raamatukogu 17.–25. juuni;
19. juuli–8. august; 23.–29. august

Rein Pärs
Maia Lippasaar
Anne Pajuste
Virge Veemers
Kalju Murdjõe
Kersti Piigli
Maire Valtin
Eha Altnurm
Tiina Tõemets

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

KULDPULMAPAARE

oodatakse endast teadma
anda

MÄLESTAME
LAHKUNUID
MÄLESTAME
LAHKUNUID
Valeri Tarasov
Toomas Kärk
Endla Saluvee
Harri Normak
Vladimir Drinevskii
Lembit Villemson

01.06.1962-04.05.2021
13.11.1947-07.05.2021
15.11.1948-23.05.2021
13.10.1944-25.05.2021
25.06.1955-25.05.2021
11.02.1931-27.05.2021

VAHVAD KÄPALISED

Tule ja veeda tore päev oma pere ja lemmikloomaga.
4. juulil algusega kell 12:00
Lääne-Virumaal Vinni vallas Viru-Jaagupi külas kelgumäe muruplatsil

Oskusi näitavad: Rakvere koeraspordi klubi koerad, Chihuahua Sõprade Liidu trikikoerad,
Tsirkusetrupp Kaisukaru & Lumelõvi koerad ja politsei teenistuskoerad.
Loomaarst näitab, kuidas anda koerale esmaabi ja räägib,
millised esmaabivahendid võiksid kodus olla.
Kohapeal saab lasta teha TASUTA marutaudivaktsiini (võta kaasa lemmiklooma veterinaarpass).
Samuti on võimalik lasta paigaldada oma lemmikloomale kiip, hinnaga 10 eurot.
Pärast etteastet saad soovi korral agility rada proovida ka enda koeraga

80

Boris Uibo

86

Suvi Vinni valla raamatukogudes

Sinu lemmiku kõhutäie eest hoolitseb Prima Dog, kes müüb kohapeal ka kvaliteetset koera- ja kassitoitu
Lisainfo e-postil: tea.krihvel@gmail.com ja telefonil: + 372 53563010
Üritust toetavad: Kennel Gayenna, Rakvere koeraspordi klubi, Prima dog, Ararat Grill ja Võhu juustuvabrik

GUSTAV NORMANN 200

ÜRITUSED VINNI VALLAS

V RAHVUSVAHELINE GUSTAV NORMANNI
ORELIFESTIVAL

MUUSIKALINE TERVITUS
HISPAANIAST

loreto aramendi
(orel, hispaania)

viru-jaakobi
kirik

21. augustil
kell 18.00

pääse: 10€ / 7€

RAHVUSVAHELINE GUSTAV NORMANNI ORELIFESTIVAL

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.

20.06 kell 18.00 Folklooriõhtu Laekvere pargis. Info: 5022 176
22.06 kell 18.00 Roela jaaniõhtu. Info: 527 3878
22.06 kell 19.30 kell 19.30 Ulvi jaaniõhtu. Info: 555 10735
22.06 kell 20.00 Venevere jaaniõhtu. Info: 5343 5909
23.06 kell 18.00 Tudu jaanipäev koos orienteerumismänguga „Seikluslik Tudu“. Info: 53032470
23.06 kell 12.00 armulauaga jumalateenistus Viru-Jaagupi kirikus
Kell 13.00 Pärgade asetamine vabadussõja ausamba jalamile
Kalmistupüha
23.06 kell 19.00 Pajusti Suur jaanituli (Pajusti klubi juures).
Info: 51 902 201
09.07 kell 20.00 Elina Nechayeva & Vapper Kvartett (Venevere
paisjärv) Piletid müügil Piletilevis ja tund enne algust kohapeal.
Info: 51 902 201
15.07 kell 13.00 Seeniorklubi Mõttelõng. Info: 51 902 201
25.07 kell 17.00 Paul Neitsov Roela Rahvamaja terrassil.
Info: 513 6693
06.08 kell 17.00 Kristiina Ehinile Vilde kirjanduspreemia üleandmine
Pajusti laureaatide tammikus; kell 18 esitluskontsert, Kristiina Ehin ja
Silver Sepp. Info: 5558 7468
10.08 kell 13.00 Seeniorklubi Mõttelõng. Info: 51 902 201
14.08 kell 14.00 L. Koidula etluskonkursi Virumaa eelvoor.
Info: 51 902 201
17.08 kell 19.00 Ulvi mõisapargis Ivo Linna ja Antti Kammiste.
Piletite broneerimine ja müük: 555 10735
18.08 kell 19.00 Marek Sadam ja Martin Trudnikov Roela Rahvamaja
terrassil. Info: 513 6693
22.08 kell 16.00 Karl Madis (Tudu kirikus) Piletid müügil Piletilevis ja
tund enne algust kohapeal. Info: 51 902 201.

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...

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.

Tene-Keira Tiinast
Martha Murakas
Robin Valliste		
Aurora Altermann

06.04.2021
27.04.2021
02.05.2021
04.05.2021

Õnne vanematele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele!

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.

