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Koeravere küla ja kooli mälestuskivi
avamiselt

Kivi pidulik “püstipanek” toimus
6.augustil k.a.
Tekst kivil: Koeravere. Küla
1241. Kool 1846 -1970.
Kokku oli tulnud sadakond
huvilist – endisi ja praegusi külaelanikke. Üks suuremaid erinevatest
põlkondadest koosnev esindus olid
Heinrich Nurkse auväärne suguselts.
Magasiaida vastu, avarale põllusiilule jäävalt kivilt eemaldasid katte
Liina Kreek ja Kaie Saar. Samal ajal
kõlas ühislaul “Eesti lipp” August
Kondoja nais- ja meesansamli toel.
Avasõnad ütles Eino Vilu.

Mälestusi Koeravere külast
jutustas Miina Vilu. Kooli ajaloost rääkis Maie Männik. Vahepalu esitas viiulil noor muusik Liisa Lehtpuu, Juta Vilu
lapselaps.
Tuntud koolipapa Voldemar
Õunapuu 90-aastasele vennatütrele,
kunagisele siinse kooli õpetaja
Agnesele saadeti allkirjadega tänukiri.
Peo teine osa peeti maha paigas, kus 1241. aastal küla asukad toimetama hakkasidki, praeguse tiigi kaldal. Piknik oli meeleolukas – söödijoodi, lauldi ja tantsiti.
Allakirjutanule on jäänud mulje, et Vilude arvukus ületab Koerave-

res arvestatuna saja hektari haritava
maa kohta kõvasti valla keskmist. Kuna
tegemist on iseteadvate, tarkade ja hästi
seltsivate inimestega, siis on külal juba
muinasajast väge ja kestmist. Nii ka
täna.
On valmimas mahukas (üle 200
lk) raamat Koeravere küla ja kooli põhjaliku ajalookäsitlusega. Kui kellelgi on
tahtmist sellel teemal mälestusi rääkida
või on huvitavaid pilte-dokumente, siis
võiks ühendust võtta raamatu autori pr.
Maie Männikuga (maie39@hot.ee, telef.
32 42512).
Ilme Post

Vinni noorte töö- ja puhkelaagris said tööd
ja tegevust 60 noort
Juunis-juulis peeti traditsioonilist valla
laste suvist töö- ja puhkelaagrit. Töö ja
tegevus toimus kahes vahetus, kus
6.juunist kuni 8. juulini osales kokku
60 10-16aastast noort.
Milliseid töid noortel teha tuli?
Viru-Jaagupis korrastati ja puhastati
võsast-sodist Viru–Jaagupi kalmistumüüri, värviti üle Viru–Jaagupi kiriku
juures olevad kujud ning korrastati
Viru–Jaagupi mänguväljakut. Tehti ka
Vinni-Pajusti staadioni hooldustöid.
Päevas töötati neli tundi, puhkeaegadel söödi ja mängiti ning veedeti koos mõnusalt aega. Mõlema vahetusega käisime Rutjal ujumas ja mängimas.

Tööohutusalase instrueerimise
said laagrinoored esimesel laagripäeval. Iga noor andis ka allkirja selel kohta, et ta on teadlik, kuidas kasutada töövahendeid, töötada ohutult iseenda ja
kaaslaste suhtes. Kõigil oli võimalus
kasutada töökindaid.
Osalemine laagris ja selle tegemistes oli vabatahtlik. Laagri eesmärk oli töökasvatus, suhtlemine ja
sõbrunemine Vinni valla teiste piirkondade noortega ja võimaldada noortel
ise taskuraha teenida.
Laagrit rahastas Vinni Vallavalitsus.
Lapsed olid tublid ja töökad
ning nendega oli meeldiv koos tööd

teha, puhata ja mängida. Tublimad töötegijad olid Juhan Kormik, Kärolain
Hunt, Maret Tolbuzova, Liis-Maria
Koulen, Tiit Vaino, Katrin Männik,
Anne-Mai Saul, Jarno Soima, Klen
Maud Vessmann, Janar-Egert
Vessmann, Riho Kallasväli, Rainis
Jõepera, Jaan Paljak, Reili Kivistik, Mark
Kolkotin, Martin Väljaots, Ott Vagula,
Kelly Alev, Karitta Turunin.
Suur tänu laagris toimetanutele Lidia Metsale, Rambo Veedlerile,
bussijuht Heldurile ja Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kooli kokkadele!
Kohtumiseni uuel aastal!
Kerdi Tude,
noorsootööspetsialist

Vana-Vinni pritsimaja sai tornikella
Eelmisel aastal otsustas Jaan Järv, et ajahamba pureda
jäetud Vana-Vinni pritsikuurile tuleb anda korralikum
välisilme ja peatada selle lagunemine. Poisid kraapisid hoonelt vana värvi maha ning võõpasid rootsipunasega üle. Katus sai uued servalauad ja harjale
pandi uus plekk.
„Pritsikuuri torni kasutati vaatlustornina. Kuna
aknaklaasid olid katki, siis tänu sissetulevale vihmale
oli redel ammu pehkinud ja lagunenud. Otsustasin
aknale uued klaasid ette panna,” meenutas Vana-Vinni
elanik Jaan Järv.
Kui klaasid ees, tekkis mitmeid mõõteid mida
edasi teha. Enne kella-ideed kaaluti ka teisi võimalusi
- kas panna sinna valgustus või hoopis päiksekell.
Lõpuks jäädi kella juurde.
See 1927.aastal valminud pritsimaja saatus on
olnud kirev. Lisaks pritsimeestele on selles asunud
ka töökoda, viimasel kahel aastal on selles aga jaanipäevalisi võõrustatud. Kui vihma sajab ja lõkke ääres
liiga niiske, on pritsikuuri katuse all mõnus lõõtspilli
järgi tantsu lüüa.
Käesoleva aasta suvel on kellast rõõmu tundnud külas elavad tervisesportlased. Kellast möödudes on hea mõõta aega, mis on kepikõnnile või niisama jalutuskäikudele kulunud.
Tekst ja foto: Anti Ronk
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Õpetaja on teadlane
ja kunstnik
Laps hakkab õppima esimestel sekunditel kohe pärast sündi ning esimeseks
õpetajaks on ema. Räägitakse, et laps
õpib kolmanda eluaastani ja siis algab
tema ümberõpetamine. Just siis hakatakse kujundama noorest inimesehakatisest ühiskonnale vajalikku ja sobivat
indiviidi koos kõigi vajalike oskuste
ja teadmistega.
Kodu, lasteaed, kool, ülikool…
Seega on õpetaja roll inimese
elus määrava tähtsusega. Suures osas
oleneb õpetajast just see milliseks laps
kasvab ning millised moraali ja eetika
väärtused ta omaks võtab. Milliseid
teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi
ta eelistab ning millise elukutse omandab.
Kogu maailmas on selleks loodud keerukas ja suhteliselt kohmakas
haridussüsteem: lasteaiad, põhikoolid,
gümnaasiumid, ülikoolid, täiendkoolitused -, et inimene suudaks muutuva
olukorraga kohaneda. Ikka selleks, et
ühiskonnas ellu jääda ja edukalt toime
tulla.
Kiiresti muutuvas maailmas on
õppimine ja õpetamine korraga nii teadus kui ka kunst. Sellest võime järeldada, et ka õpetaja on korraga nii teadlane kui kunstnik. Teadlane selles mõttes, et ta peab oma ainet tundma põhjalikult ja sügavuti. Kunstnik sellepärast,
et anda teadmised edasi huvitavalt, lendleva kergusega ning õpilasele vastuvõetavas vormis ja keeles.
Erinevas vanuses lastele tuleb
ju asju erinevalt seletada. Sõltub see ju
laste elukogemustest ja teadmistest.
Vahel peab õpetaja omandama
tõelised mustkunstniku oskused, et
kaasata õpilased õppimisprotsessi.
Seda eriti kaasaegses infoühiskonnas,
kus pidevalt kasvab lõhe koolis antavate teadmiste ja eluks vajalike teadmiste vahel. Lisaks tuleb teada ka seda
kuidas õpilast suunata, et ta ise oma
olekust (haritustasemest) teada saaks,
ning aidata tal saavutada seda, mida tal
veel ei ole ning võtta omaks see, mida
ta veel ei tea.
Õpilase targemaks saamine ei
ole rongi peale minek. Kiirustades ja
viimasel minutil. See vajab settimiseks
aega ja ei peaks olema seotud tähtaegadega. Vahet pole, kas saada targaks

reedel, laupäeval või hoopis pühapäeval.
Pärast kooli lõpetamist selgub,
et elu ei koosnegi ainult õpitud ainetest. Selgub, et saadud aine-punkt ei
peegelda õppuri arengut mingil viisil.
Siis selgub, et inimesele on
vaja oskusi, mida ei ole võimalik ühegi aine piires selgeks saada. Korraga
on tal vaja sadu erinevaid oskusi: suhtlemiseks, töö leidmiseks, töötamiseks
valitud erialal. Lisaks veel teadmisi pangandusest, majandusest, poliitikast,
seadusandlusest, meditsiinist ja… aiandusest.
Siis tuleb jätkata õppeprotsessis sealt, kuhu ta on välja jõudnud, mitte sealt, kus ta peaks formaalselt olema. Küsitlused on näidanud, et tudengite usk sellesse, et õpitust on elus kasu
ning see leiab edasistes õpingutes kasutamist, on päris suur (60-80%). Kahjuks nad eksivad - hea, kui edasises
õppetöös läheb vaja 25% õpitust, elus
vähemgi.
Siiski ei kindlusta õppimise
formaalne lõpetamine eluks vajalikku
kompetentsust, s.o elus hakkamasaamist. On selge, et tööstus, põllumajandus ja ministeerium tahab saada spetsialiste, kes on suutelised kohe tööle
asuma. Samas ei tea nad ette, mis saab
tulevikus. Haridussüsteem peab seda
aga suutma. Õpetaja peab seda suutma.
On selge, et õpetaja roll ei vähene inimese jaoks ka pärast ülikooli
küpsustunnistuse kättesaamist. Iga õppur vajab oma kõrvale õpetajat koos
õppekavaga, mis võib õppimise käigus pidevalt muutuda, kuid peab kindlustama õpilase toimetuleku ühiskonnas.
Õpetajate õlgadel on väga suur
vastutus, sest lapsevanemad usaldavad
oma võsukesed nende hoole alla iga
päev 6-8 tunniks. Ja seda 12-15 aasta
jooksul.
Soovin kõigile õpetajatele
jõudu ja tarkust olla korraga nii kunstnik kui teadlane. Innustage lapsi omandama ka neid oskusi, mis aitavad neil
eluga edukalt toime tulema.
Õpilastele head õpitahet, seega tulemuslikku õppeaastat! Õnnitlen
kõiki õpiaasta alguse puhul.
Toomas Väinaste, vallavanem

Vinni staadionil tuleb
piirkondlik sportmängude päev
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed kutsub valla elanikke osa võtma sportmängude päevast ja tegema seda skaikides.
Laupäeval, 3. septembril toimub mängudepäev Vinni-Pajusti staadionil. Bussiliin korjab mängureid Roelast, Viru-Jaagupist, Kadilast ja Injust.
Vinnis ja Pajustis liigutakse omal jõul.
Eriliin sõidab Tudust Vinni.
Esimene tuur sõite skaikidega
(rullsuuskadega) avab päeva kell 10.15.
Skaikimisele sekundeerivad lauatennis,

sulgpall, noolevise ja jalgpall. Lisaks
veel mängud Väino Kondoja õhutusel.
Leivakott õlale ja Vinni-Pajusti staadionile sportlikult liikuma!
Päeva läbiviimist rahastab LEADER
programm MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas.
Gustav Saar
Mängudepäeva läbiviija
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
juhatuse liige

