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Aasta alguse ülevaade
valla rahvastikust
Vinni valla rahvastik seisuga 01.01.2015
Vinni vallas elab rahvastrikuregistri
andmetel 1. jaanuari seisuga 4820 inimest.
Vallaelanikest pisut üle poole
- 2450 (50,8%) on naised ja 2370 on mehed. Naiste keskmine vanus on 45,5 aastat, meestel 40,1 aastat. Keskmine vallaelanik on 42,9-aastane.
Valla eakam naine on 97-aastane ja eakam mees on 93-aastane.
Aastal 2014 sündis 44 last ja
suri 89 inimest. Valda saabus 185 ja lahkus 214 inimest. Valla elanikkond vähe-
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Voore küla
Võhu küla
Vinni valla täpsusega
Kokku Vinni vald

2015. aasta tõotab juubelite rohket aastat

nes aasta jooksul 74 inimese võrra.
Lastele eesnimeks pandud nimedel kordusi ei olnud. 13 last said kahest nimest koosneva eesnime.
Taustainformatsiooniks, et
Lääne-Viru Maavalitsuse andmeil elab
käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Lääne-Virumaal 61 103 inimest, neist naisi
31 682 ja mehi 29 421. Möödunud aastal
registreeriti maakonnas 527 lapse sünd.
Vinni vallas on 42 asulat, neist
37 küla ja 5 alevikku.
Ülevaate valla elanikest asulate kaupa
annab alljärgnev tabel.
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Jõulutunnelile saab huvihariduse
taotlusi esitada 20. veebruarini
Heategevusprogramm Jõulutunnel
toetab huviharidust - Vinni vallavalitsus võtab taotlusi vastu 20. veebruarini
Jõulutunnelig heategevusprogrammi käigus koguti 144 895 eurot, mis
kogunes 28 977 annetuskõnega.
Eesti Televisiooni igaaastane jõulupühade heategevusprogramm oli
seekord pühendatud abi vajavate laste huvihariduse toetamisele. Televaatajate toetus suunatakse eelkõige neile lastele, keda kasvatavad vanavanemad, kes on pärit lasterikastest või

raskustesse sattunud peredest, või
lastele, kes mingil muul põhjusel
huvihariduseks toetust vajavad. Annetused aitavad tasuda huviringis
käimise eest või osta vahendeid,
mida läheb huvitegevuses osalemiseks tarvis. Toetatakse lapsi ja noori
vanuses 4 kuni 19 aastat.
Vinni vallavalitsus ootab taotlusi
vastaval vormil hiljemalt 20. veebruariks 2015.
Vt Vinni valla kodulehekülg http://
www.vinnivald.ee/et/uldinfo.
Margit Diits

Rattakiri õpetab suupisteid valmistama
MTÜ Rattakiri koolitab suupisteid
valmistama 7. veebruaril kell 12.00
Vinni Hostelis. Valmistame soolaseid
ja magusaid suupisteid, mis sobivad
erinevatele peolaudadele ja argipäeva toidumenüüd mitmekülgsemaks
muutma.
Igal osalejal kaasa võtta põll, väike
nuga, võimalusel lõikelaud ja puhas
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plastkarp, märkmete tegemiseks paber/pliiats.
Registreerumine kuni 2. veebruarini ainult e-posti teel: rattakirimty@
gmail.com. Grupi suurus 10+2 inimest. Koolituse maksumus 10 eurot.
Juhendaja Kirsti Notta.
Täpsem info tel 5804 4445.

Uus, 2015. aasta on märkamatult tänapäevale iseloomuliku kiire hoo sisse
saanud. Alanud aasta toob meie vallas
mitmeid ümmargusi tähtpäevi.
Vinni vallal täitub tänavu 1. novembril 25 aastat päevast, mil Vinni sai omavalitsusliku staatuse – ühena esimestest
Eestis. Vallale staatuse andmise väärikakas tähistamiseks on käesoleva aasta kuulutatud Vinni valla aastaks.
Esimesed viis aastat tegutses Vinni
vallavalitsus Vinnis endise Vinni külanõukogu, praeguse Vinni-Pajusti raamatukogu ruumes. Oma viiendat sünnipäeva tähistas Vinni vallavalitsus kolimisega uude, suuremasse ja väga
omanäolisse majja.
Ka sel kuusnurksel, Pentagoni meenutaval majal endal on tänavu tähtpäev:
30. märtsil täitub 25 aastat maja valmimisest ja sügisel 20 aastat tegutsemist
vallamajana.
Siinkohal üks mälumängu küsimus:
mida ühist on Kadrioru kohvikul, Tartu Kaunase restoranil, Tallinna reisisadama ootepaviljonil ja Vinni vallamajal? Vastus: kõigi nende majade autor
on arhitekt Voldemar Herkel - legendaarne mees, kes on projekteerinud
väga palju eramaju ning suvilaid, koguni Breznevi pojale endale. Nii kirjutas Karin Hallas-Murula 12.01.2009.a
“Sirbis”. Toonase superkolhoosi peamaja kavandasid kahasse arhitektid Tiit
Hansen ja Voldemar Herkel aastatel
1979-80, maja valmis 1989. Sisekujunduse tegi Mait Summatavet. Akadeemik Mart Kalmu hinnangul on praegu
vallamajana kasutatav maja heas korras ja algne sisekujundus säilinud. Teine selle maja autor on toonase Vilde kolhoosi arhitekt Tiit Hansen, kirjanik Anton Hansen Tammsaare sugulane. Tiit

Hansenil on üle Eesti samuti mitmeid
tuntuid maju ette näidata. Kirjanduslikus kontekstis sobiksid siia Mahtra talurahvamuuseumi (Vilde) ja Pokumaa
(Edgar Valter) kujundamine. Vaat’ milline kultuurikooslus ümbritseb meie
vallamaja.
Pajusti asulal endalgi on tähtpäev –
tänavu möödub 610 aastat Pajusti küla
esmamainimisest. Küla ajalugu uurinud Kalju Vaga teemakohast näitust
saab vaadata Pajusti klubis.
Pajusti ja Vinni on olnud seotud väga
ammusest ajast. 1725. a revisjonikirjade järgi oli Pajusti Vinni mõisa koosseisus suurim küla oma 42 leibkonnaga.
Ka Pajusti klubi tähistab märtsis oma
55. aastapäeva. Maja valmis 1960. aastal. Klubi arhitekt oli Ilmar Bork.
Pajusti klubi läbis uuenduskuuri 2007.
aastal, rõõmsavärvilise sisekujunduse
tegi kunstnik Riho Hütt, kauni igihalja
tammikuga seina maalis fuajeesse
kunstnik Tiia Tagamets. Uuenenud välisilme sai klubi läinud suvel.
Klubi ees asuval Vilde monumendil
täitub Vilde sünniaastapäeval 50 aastat.
Vilde sünniaastapäeval 4. märtsil süüdatakse küünlad kõikjal üle Eesti Vildega seotud paikades ja monumentide
juures. Ka Pajustis.
Ümmargusi tähtpäevi tähistatakse
meie vallas teisteski kohtades.
Roela kool ja lasteaed korraldavad
juunis põlvkondade kokkutuleku, et tähistada Roela Lasteaed-Põhikooli koolihoone 35. ja lasteaia 40. aastapäeva.
Praegune avar koolimaja sai nurgakivi 1978. aasta sügisel, avamiseni jõuti
1980. aasta jaanuaris. Algselt valmis
hoone 464 õpilaskohaga keskkooli tarbeks. Aastatel 1980 – 1996 tegutses
Roela kool keskkoolina. 1996. aasta sü-

gisel alustas kool tööd põhikoolina.
1996. aasta sügisel alustas kool tööd
põhikoolina ja 2011.aastast lasteaedpõhikoolina.
Roela Lasteaed avati 1975. aasta jaanuaris selleks kohandatud endises Tammiku koolimajas ühe liitrühmana. Lasteaed kuulus Roela sovhoosile, 1990ndate algul ühiskonnas toimunud muutuste järel läks Roela Lasteaed Vinni valla omandisse.
Kulude kokkuhoiu mõttes oli otstarbekas tuua Roela lasteaed Tammiku
külast Roela koolimajaga ühe katuse
alla. 2000. aasta oktoobrist töötab Roela
lasteaed Roela Põhikooliga ühes hoones.
Vana lasteaed Tammiku külas leidis
uue kasutuse Tammiku hooldekoduna
ning saab tänavu novembris juba 15aastaseks.
Ja alles see oli, kui avasime erivajadustega inimeste keskuse Lepiku külas nn
roosas majas. Sel aastal võime tähistada Johanna keskuse esimest väikest
sünnipäeva – möödub viis aastat avamisest.
Läinud sügisel tähistas Vinni Perekodu 5. aastapäeva. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrvale ehitati lastekodule
uued peremajad. Sellega ühendasime
Inju ja Rakvere lastekodud ja lahendasime ühe probleemi Lääne-Virumaal.
Kogu lastekodu-perekodu saaga ulatub
juba 10 aasta taha, kui vald selle küsimusega tegelema hakkas. Lõpp hea,
kõik hea.
Soovin kõigile nende tähtpäevade
virvarris tegusat aastat!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Roela rahvas avas bareljeefi Taimo Uuetalule
26. detsembril 2014 pidas Roela Rahva
Maja oma 45. aastapäeva, mis tipnes bareljeefi avamisega omaaegsele legendaarsele Roela sovhoosi direktorile
Taimo Uuetalule. Talle kuulub tänini
rahvale meeldejäänud ütlemine: “Kui
minu elutööst rohkem Roelasse alles ei
jää, siis klubi on minu ausammas”.
Taimo Uuetalu on tulihingelise kultuuritoetajana jäänud Roela inimeste südametesse ja meenutustesse siiani.
Bareljeefi valmistas Roela oma mees
skulptor Kuldar Moor, kes ka ise bareljeefi avamisel osales.
1948. aastal Roela sovhoosi agronoomina tööle tulnud Taimo Uuetalu jõudis oma põhitöö kõrval huvituda kultuuritööst. Ta oli aktiivne isetegevuslane, mängis näidendites, laulis mees- ja
segakooris, tantsis rahvatantsu.
1955. aastal sai Taimo Uuetalust Roela
sovhoosi direktor, sellel ametikohal töötas ta kuni surmani 1979.a. Kultuurilembese majandijuhina võttis ta eesmärgiks ehitada Roelasse uus kultuurikoda. Tol ajal ei antud luba maale elamute, veel vähem kultuuriobjektide ehitamiseks. Majandil võis olla (ja oligi) raha
klutuuritempli ehitamiseks, kuid luba
selle ehitamiseks pidi olema.
Järjekindel ülemuste veenmine ja ehi-

tuseks loa taotlemine viis lõpuks
sihile. 1959. aastal
alustati vundamendi rajamisega, kuid kaugemale ikkagi ei saadud. Ehitus
“külmutati”ning
taas tuli hakata
ametkondade
uksi kulutama.
Alles 1966. aasta
lõpus kandis sihikindlus vilja ning
maja ehitus võis
hakata. Ehitusega
jõuti lõpule 1969.
aastal, kümme
aastat peale esmakordset katsetust.
Sama aasta lõpus
toimus suur avaKuldar Moor Taimo Uuetalu bareljeefiga. Foto: Maido Roots.
mispidu.
lilled, kingid... Rahvale pakkus meeleTaimo Uuetalu oli ka see inimene, kes
lahutust Vanemuise teatri operetitrupp
tänase rahvamaja perenaise klubi juhakavaga „Ah, ilma naisteta...“, Vertiga
tama kutsus. Ja Reet Alavere on kogu
võistlustantsupaar ja Uku Suviste kontoma elu kultuuritööd teinud ja maja
serdiga “Ilus ja rahulik”. Tantsu keerujuhatanud.
tati ans. „Taas“ saatel.
45. aastapäeva pidu oli sünnipäeva
Hilje Pakkanen
peo vääriline – õnnesoovid, tervitused,

Kirjarahva uueaasta soovid
Kirjarahva all mõtlen esmalt Vilde kirjanduspreemia laureaate. Aga muidugi
ka lugejaid, kellele lugemisvara kirjutatakse. Meie vallas kestab välja kuulutatud Vilde 150 Aasta märtsist märtsini.
Eelmisel kevadel määrati E. Vilde nim.
kirjandusauhind välja 50. korda. Suvel
jagasime laureaatidele välja tammepuud
ja nii tekkis Pajustisse kirjanduslik tammik. Suvel toimus Pajustis kirjanike kokkusaamine lugejatega.
Aastavahetusel saatsid siinsele rahvale uueaastasoove ja tervitusi: Nikolai
Baturin, Lehte Hainsalu, Nasta Pino.

Arvo Valton kirjutas, et saada Pajusti
tammikusse oma puu – see on parim jõulukink, mis iial saadud. Kevadel tahab
ta kindlasti siia vaatama tulla. Mats Traat
soovis lugejatele lihtsalt, maarahva kombel: „Saba rõngasse!“
Meie preemia laureaat, tuntuim Vilde-uurija Livia Viitol, kes ka eelmisrel
suvel siinsel kirjanduspäeval käis, kirjutas jõulukaardile nii: „Suur tänu põhjaliku ja ajaloolise väärtusega Vilde Aasta
loo eest! Oli väga huvitav lugeda kõigest - eriti muidugi sellest, kuidas toimus tammiku rajamine ja puude vali-

mine. See oli suurepärane idee ja ma arvan, et kõik, kes nii auväärses tammikus
oma puu on saanud (või saavad), on
õnnelikud ja sisimas väga liigutatud! Nii
tublit valda kui Vinni, kus kirjandus nii
suure au sees on ja kirjandusklassikud
hoitud, teist ei teagi, sest teistel on muuseumid, mis toeks all ja katuseks pea
kohal, teie suudate klassiku nähtavaks
teha ilma muuseumita - see on väga eriline oskus ja anne! Väga vahva on ka
puukoristaja valimine vallarahva linnuks. Puukoristaja on ilus ja tark lind!
Tahan soovida edu Vilde mälestuse
hoidmiseks“.
Ilme Post

