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SISSEJUHATUS
Käesoleva kodu-uurimistöö teema „Mittetulundusühingud Roelas 1993-2005“ valisin sellepärast, et meie kool on liiga vähe tegelnud praeguse Eesti Vabariigi elu ja probleemide
uurimisega. On küll uuritud põllumajandusreformi ja selle tagajärgi Roelas, kuid ei ole mitte
ühtegi tööd mittetulundusühingutest. Arvan, et uurimistöö peaks algama just nimelt kohtadel,
oma külas.
Mis on mittetulundussektor?
Tegevus, mis on loomult sotsiaalne ehk ühiskondlik ja mis pole suunatud kasumi saamisele
ega võimu teostamisele, kuulub mittetulundussektorisse. Sageli kasutatakse niisugusel puhul
ka terminit kodanikuühiskond. Sellega rõhutatakse asjaolu, et ühe või teise ettevõtmise on läbi
viinud kodanikud omaalgatuslikult, mitte ülalt poolt tulnud käsu korras.
Töö eesmärgid on: saada teada, millised mittetulundusühingud tegutsevad Roelas ja
missugused on nende eesmärgid ning ülesanded, anda ülevaade nende tegevusest, säilitada
tulevastele põlvedele informatsiooni kohalike mittetulundusühingute loomise ajaloost, saada
teada, millist osa täitab kodanikuühiskond kultuurikandja rollis.
Uurimustöö põhineb asjaosaliste kirjalikel mälestustel, ajakirjanduses ilmunud artiklitel ja
raamatutes avaldatud andmetel.
Töö on jaotatud kaheksaks peatükiks.
Esimene peatükk käsitleb Roela Rahva Maja tegevust. Juttu tuleb seal tegutsevatest taidlusringidest ja nende tööst.
Teine peatükk räägib Roela noortemaja tegevusest. Sõna saavad noortemaja endine ja
praegune juhataja.
Kolmandas peatükis tuleb juttu Roela maanaisteseltsi Mai tegutsemisest. Oma mõtteid on
paberile pannud kohalikud käsitöömeistrid.
Neljandas peatükis tutvume lähemalt mittetulundusühingu Johanna eluga. Saame ülevaate
puudega inimeste ettevõtmistest Roela piirkonnas.
Viies peatükk annab teadmisi külaliikumise kohta Roelas.
Kuues peatükk uurib Roela spordiseltsi arengut ja tegevust ning läbi viidud üritusi ja projekte.
Seitsmendas peatükis peatun ratsaspordiklubi tegemistel.
Kaheksas peatükk annab ülevaate korteriühistutest Roela piirkonnas.
Selle uurimuse koostamisele andsid oma osa paljud Roela inimesed. Tänu neile see töö
valmiski.

1. ROELA RAHVA MAJA
1.1. Kodanikuühiskond kui kultuurikandja
Kena koht ja ilus loodus Pandivere ääre peal –
see on Roela, kus me kodu, mulle ikka armas seal.
Iidne park ja mõisahoone peegeldumas järve vees.
Ilu enda ümber loome, et saaks kodu kaunim veel.
Männimetsa serval seisab klubi taidlejate jaoks.
Rõõmus tants ja laul sealt kostab – igavus ja loidus kaob.
Hoidkem me loodust, et oleks juua,
hoidkem me kodu, emakeelt.
Siin tahan olla, siin tahan luua,
siin tahan kaua olla veel. (3.2., 1)
Lihtsalt ja tabavalt pani oma nägemuse Roelast kirja Aksel Kuus, kauaaegne Roela segakoori
dirigent, juba 1991. aastal. Tema ise on leidnud oma kodu Saaremaal, kuid meile on need
sõnad tänini õigeks teenäitajaks.
26. detsember 1969 oli Roelas rõõmupäev – avati uhke ja värvilõhnaline klubihoone. Peole
saabunute sõnumeid läbis üks soov – ärgu kunagi selles majas vaikigu muusika ega raugegu
tantsulust. Seda soovi on järjepidevalt täidetud.
1990-ndate aastate põllumajandusreform haaras ka kultuuriasutusi. Kerkis küsimus, kuidas ja
kuhu edasi minna. Sovhoosiaegu oli klubi peremeheks kodumajand, reformide käigus Roela
Varahoidja. Ka viimase aeg hakkas ümber saama ja tuli midagi otsustada, ja seekord juba
lõplikult. Pead panid kokku kohalikud ettevõtjad ja tollane vallavanem Gustav Madis.
Juriidilist nõu andis ja dokumentide vormistamisel oli abiks Jüri Allikalt. Koostöö tulemusena
moodustus mittetulundusorganisatsioon, mille asutajaliikmeteks said Vinni Vallavalitsus ja
kohalikud ettevõtted. Kahjuks ei läinud paljudel ettevõtetel aga nii, nagu plaanitud. Järgnes
neli aastat üleminekuaega ja alates 1997. a. kannab meie kultuuriasutus oma viie
toetajaliikmega nimetust Roela Rahva Maja.
Mittetulundusühingu (MTÜ) tegevuses ei ole me lootnud ainult osanike toetusele. Soovist
hoida paikkonna kultuuri- ja seltsielu järjepidevust ja muuta need sisukaks ning võimalikult
laialdaselt kättesaadavaks, tegeleme pidevalt projektide koostamisega, taotlemaks lisaraha
kõikvõimalikelt fondidelt. MTÜ eeliseks ehk ongi see, et projekte toetatakse suhteliselt
aktiivselt.
Ajavahemikul 1997-1999 oli meie tegevus seotud projektiga ET KODUD EI TÜHJENEKS,
mille raames alustasime perepäevade korraldamist, lastele kõikvõimaliku tegevuse pakkumist,
mitmete ühisürituste korraldamist. Projekti toetasid külaliikumise programm ja kohalik omavalitsus. Kultuurkapitali toetusel saime teostada projekti ELAV MUUSIKA MEIE KODUS.
See oli professionaalsete esinejatega kontserdisari.
Viimasel ajal peame oluliseks just ühisprojektide elluviimist. Eesmärk on end õigustanud ja
jällegi toetust leidnud. Ürituste sari TERVES KEHAS TERVE VAIM propageerib sporti ja
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tervislikke eluviise, samuti toimub selle raames kohalike spordirajatiste hooldus ja jõukohane
täiustamine.
Projektiga ÜHISELT SUUDAME püüame tugevdada külatasandi koostöövõrku.
Projektide rahastamise tulemusena oleme saanud majale muretseda korraliku helitehnika ja
fonoteegi, viia läbi hulgaliselt heategevusüritusi lastele, stimuleerida liikmeskonna ettevõtmisi. Küllap kõik need ponnistused, mis tihtipeale tulevad kätte raskelt, on aidanud meie
tegijateperet koos hoida.
Aastatepikkune hea koostöö on meil kohaliku põhikooliga. Ühised ringid tegutsevad nii
koolis kui meie majas, kõik suuremad üritused sünnivad koostöö tulemusena: sügise sünnipäevad, jõulu- ja kevadkontserdid, perepäevad, kevadtüdruku valimised, laulukonkursid.
Rõõmustab, et laste tegutsemissoovid suurenevad, laste huvid laienevad. Ka noortelt on välja
kujunenud oma aktiivsed liidrid ning ühise katuse all oleme suutnud nii mõnegi asjaga maha
saada. (1.1.1.)
Aktiivne sisuline tegevus on rajatud väga tugevale koostööle kohaliku põhikooli, noortemaja,
lasteaia, raamatukogu, spordiseltsi jpt.

1.2. Kes on siis need tublid eestvedajad ja kuidas iseloomustada
meie kollektiive
Segakoor – dirigent Aive Alavere
Väike ja rõõmsameelne koosseis, kes aga
aktiivselt on osalenud kõikidel üldlaulupidudel, maakondlikel üritustel ja
mitmetes
ühisprojektis.
Kaugemad
kontsertesinemised
on
toimunud
Helsingis, Espoos, Lapuas. Ajalooliselt
on teada, et segakoor on Roela vanim
kollektiiv, asutatud juba 1901. a.

Roela segakoor 2003. a.
Memmede rahvatantsurühm – juht Mall
Moor
Tähistasid käesoleval aastal oma 25.
tegevusjuubelit. Alati rõõmsad, jutuhimulised – unustavad tantsutundides
üheskoos ka kõik tervisehädad. Saavad
hakkama naljalugude ja karaktertantsudega.

Memmede rahvatantsurühm 2004. a.
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Naisrühm – juht Mall Moor
Ilusad naised, ilusad tantsud, ilusad ideed
alati varuks. Koos on käidud viis aastat.
Koduvallas ainuke sellelaadne kollektiiv.

Naisrühm 2004. a.

Segarühm – juht Tiina Alavere
Kuigi just selle kollektiivi koosseis
vahetub igal hooajal, on nad suutnud
järjepidevalt tantsida 20 aastat. Oma
esinemisega loovad alati publikule hea
tuju, oskavad rahvast kaasa haarata, kui
vaja. Osaletud on valla, maakonna ja
vabariiklikel tantsupidudel, lustitud ka
Soomemaal Siikainenis.
Segarühm 2004. a.

Naiskvartett – juht Reet Alavare
Palju ühiseid kontserte ja pikem reis Soome koos
segakooriga. Lisaks arvukad kontserdid Virumaal
erinevais paikades, tähtpäevalistel üritustel, klubiõhtutel.
Kontsertidel lööb meessolistina tihti kaasa haruldase
häälematerjaliga meie tänane vallavanem Toomas
Väinaste. Vabariiklikult vokaalansamblite konkursilt
Vooremaa Laul tuldi koju laureaadidiplomiga. Tunnustusi
ja kiidukirju on hulgaliselt teisigi.

Naiskvartett koos solistiga
2004. a.
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Meesansambel – juht Reet Alavere
Maakonnas ainuke täies jõus kollektiiv
omaealiste seas, seepärast alati kutsutud
ja oodatud eakate klubiõhtutel jt seltskondlikel üritustel. Ansambli saatjana
akordionil tegutseb Peeter Põllu.

Meesansambel 2003. a.
Kõhutantsutrupp – juht Jane Paberit
Tegutseb kaks rühma – edasijõudnud ja
algajad. Edasijõudnuid saadavad kõikjal
edu ja imetlevad pilgud, sest idamaa
kultuuri ei kohata just paljudes kultuuriasutustes. Oma lühikese tegutsemisaja
jooksul on nad saavutanud suure populaarsuse, saanud hulgaliselt esinemiskutseid, olnud maakonnas aktiivseks
kõhutantsu propageerijaks. 2005. aastal
on kahel edasijõudnul olnud võimalus
oma oskusi välja elada Egiptuses.

Kõhutantsugrupp 2004. a.

Kantrirühm – juht Katre Kärdi
Õpihimulised täiendavad end regulaarselt esteetika- ja tantsukooli kursustel.
On osalenud vabariiklikes line-tantsu
projektides. Oma esinemisega maakonna
erinevais paigus kujundavad alati meeleoluka õhkkonna. Nende eeskuju on
nakatanud nii noori neide kui ka päris
pisikesi tüdrukuid.
Kantrirühm 2004. a.
Naisduett – juht Peeter Põllu
Imeliselt sobivad hääled on vallutanud nii
eakaaslaste kui ka noorema rahva meeli. Koos
lauldakse alles teist hooaega, kuid nende hitti
„Sõber, meenuta aegu“ teavad kõik, kes on neid
kuulnud.

Naisduett 2004. a.
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Ansambel „T&T“ – juht Tarmo Alavere
Kahemeheansambel, kes on tuntud üle vabariigi. Kahel aastal järjest on kollektiiv tunnistatud
maakonna parimaks tantsumuusikaansambliks. Võimekad muusikud – mängitakse väga
erinevates koosseisudes ja juht ise ka ühemeheansamblina. Suurema koosseisuga osaletud
Rootsis Sigtuna päevadel ja Soomes rockfestivalil ning koos sealsete muusikutega sündisid
klubides toredad ühisprojektid.
Tunneme rõõmu sellest, et järjepidevus pole kunagi katkenud – laste ja noorte hulgast
sirguvad üha uued kultuurikandjad. Räägime siis järelkasvust.
Tütarlaste ansambel – juht Aive Alavere
Ei möödu ühtegi noorteüritust, kus
tüdrukud oma laulu lahti ei lööks – ka
kõige kärsitum kuulaja vakatab. Sellel
aastal oli tüdrukutel võimalus osaleda ka
Viru Laulukese konkursil ja kohe saatis
neid edu – pääs finaali, mis veel tulemas.
Kõik ansambli liikmed on väga mitmekülgsete huvidega: lüüakse kaasa tantsurühmades, tehakse sporti, ollakse aktiivsed ürituse organiseerijad.

Tütarlaste ansambel 2004. a.

Kantritants – juht Katre Kärdi
Nagu eespool öeldud – vanemate tantsijate eeskuju on nakatanud ja nii ongi esimesi samme
õppimas algklasside pisitüdrukud, neiud ei jää aga sugugi maha täiskasvanute tasemest. Kui
kolm rühma koos tantsima hakkavad, jääb rahvamaja saal kitsaks.
Showtants – juht Kaja Jaanson
Nooruke Kaja on põhikooli lõpuklassi
tüdruk, oma oskusi õppis esteetika- ja
tantsukoolis ja väga edukalt annab nüüd
neid teistele edasi. Kõige vastutusrikkam
esinemine ehk oligi rahvamaja juubeliõhtul. Ees ootab aga kindlasti palju
huvitavat.

Showtants 2004. a.
Rahvatantsurühm – juht Tiina Alavere
Ka rahvatantsule on järelkasv pidevalt olemas. 2003. aastal lõpetas põhikooli ja ühtlasi ka
segarühma tegevuse rühm, kes käis tantsimas sama kaua kui koolis. Mõned tantsivad täna ka
täiskasvanute rühmas, kuid algklasside tüdrukud-poisid on kohe-kohe suurtelt mõõtu võtmas.
Koolipidudel nende tantsulusti naudimegi.
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Solistid – juhid Aive ja Tarmo Alavere
Meie noori soliste on edu saatnud juba 2003. aastast: võidukad esinemised kahel aastal Viru
Laulukesel ja jõudmine Tähtede Lauluni, samuti Laulukarusselli maakondlike voorude võidud
ja Mai-Riin Alavere pääs finaali.
Roelas on tähtede seis küll selline, et isetegemisrõõm ei vähene, tuleb otsida vaid väljundeid,
kus oma tegemisi rakendada.
Küllap oleme neid juba ka leidnud.
Tantsutrallam
Igakevadised suured tantsuetendused, ühtlasi kokkuvõtted hooajal õpitust. Sellel aastal
kujunes pidu rahvatantsijate suurjuubeliks: memmede rühm tähistas 25., segarühm 20. ja
naisrühm 5. juubelit. Tantsutrallamiks kujunes ka Ullo Toomi juubelile pühendatud
tantsimine.
Roela rulett
Hea tantsumuusika propageerimine, maakonna ansamblite-orkestrite jõukatsumismäng.
Lõpliku sõna ütlevad alati profid, kelleks on olnud küll Meelis Punder, Hirvo Surva, Heini
Vaikmaa, Anne Adams.
Kohalik ansambel „T&T“ on kahel aastal järjest saanud Kuninga tiitli. Roelast laulupisiku
saanud Taimi Alaverele on omistatud Emanda austav nimetus, koos Rakvere Linnaorkestriga
võitsid nad viimasel ruletil Ässa tiitli.
Roela open
Kevade saabumise päevadel propageerime laste võistlustantsu. Kohapeal
toimunud
seltskonnatantsukursustest
sirgusid välja talendid, kes nüüd oma
tegevust jätkavad Revalia klubi Rakvere
filiaalis. Koos Revalia treeneriga ongi
sündinud need suurejoonelised üritused.
Lisaks võistluspoolele saab publik
jälgida nii iga-aastasi võistlustantsu
noortemeistreid kui ka Baltimaade
breikarite paremikku.
Esiplaanil Kätlin Kärdi ja Timo Alavere 2004.
Viru memme ja Viru taadi valmimine
Maakondlik eakate inimeste suurpidu, mis alates 1995. aastast toimub Roela lauluväljakul,
korraldati 2005. aastal juba kuuendat korda. Viru memme-taadi tiitel on omistatud ka meie
tantsujuhile Mall Moorile ja eakate klubi president Jaan Mäitsule.
Naljapäev „Aina naera“
Samuti Roelast alguse saanud eakama rahva lustipidu. Algul toimus üritus naljakuul ja
tubaselt, kuid suure populaarsuse tulemusena jäid ruumid kitsaks. Kolisime lauluväljakule ja
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nüüd toimub naerupidu viimase suvekuu esimesel pühapäeval, sellel aastal toimunu oli
seitsmes. Maakondlikust peost on saamas ülevirumaaline või isegi vabariiklik, sest viimane
üritus ei suutnudki oma raamidesse mahutada kõiki väljastpoolt maakonda esinema soovijaid.
Muusikalised muinaslood
Kontserdid ja mälestusõhtud suuremate Eesti heliloojate mälestuseks ja nende loomingu
propageerimiseks. Raimond Valgre juubeliaastapäevadel oleme kohtunud tema ea- ja
mängukaaslase Eino Avarsooga, kuulanud ja musitseerinud koos Rakvere Saksofonikvartetiga, tema loomingut on üritustel ette kantud väga erinevatelt kollektiividelt.
Arne Oidi mälestusõhtu külaliseks oli Voldemar Kuslap, esinesid kollektiivid valla kõikidest
klubidest ja koolidest.
Jätkuvad ka salongiõhtud keskealistele, diskoõhtud noortele, eakate klubi Remmelgas
tegevus, laulusõprade pealelõunad, vabariigi aastapäeval vallavanema vastuvõtud, pere- ja
kodukandipäevad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine jne. (3.3., 123-131)

1.3. Roela kvartett juba viiene
21. novembri õhtul oli palju rahvast üle kogu valla ja kaugemaltki kogunenud Roela
rahvamajja, kus armastatud kollektiiv tähistas koos endiste lauljatega ja solisti Toomas
Väinastega oma sünnipäeva. Ime küll, aga Roela naisansamblist välja kasvanud kvartett on
tõesti juba viiene. Selle lühikese aja jooksul on kollektiiv saavutanud märkimisväärse
kvaliteedi, mida on imetlenud professionaalidki.
Lauljad on esinenud lisaks oma kodumajale valla erinevatel üritustel: kaunis laul on kõlanud
nii konverentsidel kui ka aastapäevaaktustel. Ja tuletage meelde eelmise aasta karavani!
Sel sügisõhtul oli meil võimalus kuulata kvartetilt kolme-osalist kontserti ning lisapalu jätkus
pärast külalisesinejate Raimo Aasa, Ervin Lillepea ja Sirje Kännu lahkumist veel ja veel.
Sünnipäevalapsi olid tervitama tulnud ka volikogu esimees riigikogulane Vello Tafenau, kes
samuti märkis ära meeldivaid kohtumisi erinevatel üritustel ning vallavanem Toomas
Väinaste. Soovime kvartetile ja tema toimekale juhile Reet Alaverele laulurõõmu veel
paljudeks aastateks. (2.7.)

1.4. Kevadtervitus Roelast – meesansambel juba viiene
Igaühel juustes hõbedat, rüht uljalt sirge ja näod naerukil – nii astus 19. märtsil lavale Roela
eakate meesansambel, et tervitada kevade saabumist ja tähistada oma kooslaulmise viiendat
aastapäeva. Ansambli hing Jaan arvas küll oma tervituskõnes, et ega see viies aastapäev
polegi eriline tähistamist väärt juubel, kuid nende jaoks on siiski tähtis iga aasta. Ansambli
juhendaja Reet Alavere arvas, et viis aastat ei osanud keegi aimata, et meestelaulust üldse asja
saab ja et veel nii hea asi välja tuleb. Erilise hoo said mehed sisse siis, kui kampa lõid
kolmanda põlve mehepojad. Võis näha ja kuulda, kuidas neile kõigile meeldib laulda. Ka
publik ei saanud mitte ükskõikselt pealtvaatajaks jääda, vägisi kippus jalg rütmile ja peapesad
plaksule.
Meeldiva üllatusena laulsid meestega koos väike Mai-Riin ja viimastel aastatel rohkem
tantsumemmena tuntud Mall Moor.
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Et aga oli sünnipäev, siis ei puudunud ka õnnitlejad. Eriliseks aukülaliseks oli Pajusti
meesansambel oma tervituslauluga. Õnnitlejate seas oli veel Roela naiskvartett ja eakate
naisansambel, külalised Laekverest ja Rakverest, Vinnist ja Kadrinast, ikka omi ja võõraid,
ikka lillede ja tordiga.
Tore päev oli. Siinjuures tahangi tänada selle meeldiva päeva korraldajaid ja esinejaid.
Järeldada võib aga palju olulisematki: ei ole kadunud meeste laul kultuurikollete lavadelt ja
eriline rõõm on just kasvavast järelpõlvest. (2.5.)

1.5. Laulavad armastusest laulu vastu
Aive ja Tarmo Alavere ühispingutus Roela lauljate kasvamisele kannab esimesi vilju. Neli
noort lauljat võtsid osa laulukonkursist „Viru Lauluke“ ja läbisid edukalt eelvooru, kaks
pääsesid finaali, üks solist aga tunnistati otse esinema
„Tähtede laulule“. Tarmo Alaverele omistati aga parima
klaverisaatja ja laulude arranžeerija tiitel.
Noored solistid osalesid ka „Laulukarusell 2004“
maakondlikus voorus ja edasipääsenuist kaks, Karoline
Valgepea ja Mai-Riin Alavere, olid taas Aive ja Tarmo
Alavere õpilased.
Noorukese Karoline Valgepea tarmukas ja julge ning
Tarmo ja Mai-Riini hingestatud esinemine aastapäeva
kontserdil Roelas pani mõtlema, et vähemasti Vinni vallas
pole vaja küll publikumile importida kalleid tuntud
nimesid, sest kohalikud annavad neile kõvasti silmad ette!
Ja oleks et Roelas laulavad vaid need kaks, inglihäälseid
lauljaid on teisigi, näiteks tüdrukute ansambel, koor. Kena
lauluga astub jätkuvalt oma rahva ette vallavanem Toomas
Väinaste.
Kuulates telest Mai-Riini esinemist, milles oli ka veidi Mai-Riin Alavere 2004. a.
pabinat, leidsin, et noorele andekale lauljaneiule tuleb
lihtsalt võimaldada rohkem esinemisi. Küll siis ka julgust tuleb ja koos sellega ka edu! (2.8.)

1.6. Kõhutantsusõltlased
Raharätikute rütmikas kõlin ja tasane idamaine muusika. Veerandsada tantsijannat lihvib
Roela kõhutantsulaagris keskendunult värinaid, puusanõksutamist ja voolavkandilisi samme.
Kõhutants on tore. Meeldiv ja tervistav. Sobib eestlannale imehästi. Tantsijad teavad. „Kui
väljas on külm, pori ja sajab, lähed tuppa, kus on idamaine muusika, kõlisevad rätikud, hästi
palju läikivaid asju,“ räägib Maarika Meriland, kui Roela kõhutantsulaagri treeningtundi
tehakse paus. Kümneks minutiks. Aeg on kallis.
Edasijõudnud harjutavad Tartu kõhutantsuseltsingu tantsija Riina Schotteri juhatusel, algajad
teevad esimesi tantsuliigutusi roelalanna Jane Paberiti ettenäitamisel.
Raharätikud kõlistavad rütmi ja loovad meeleolu. Need tuuakse kõhutantsu kodumailt
Egiptusest ja Türgist. Tehakse ka ise. Nendeta poleks idamaisel tantsul õiget jumet.
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Kõhutants ei määratle tantsijanna parameetreid ega vanust, sobib nii kiitsakatele kui lopsakatele. „Peamine on soov ja tahe sellega tegeleda,“ sõnab Riina Schotter. „See kuidas ja kui
kiiresti keegi avaneb, on erinev. Mõnel tuleb kiiresti, teine ärkab mõne aja pärast, tunneb, et
nüüd ma tantsin.“
Laagris on tantsijaid 10-aastatest küpsete prouadeni. Sügisel kõhutantsu A’st-B’st ehk
isolatsioonitehnikast alustajad saavad kevadeks tantsima. „Üks kehaosa on paigal, liigutan
ainult seda, mida vaja – kui liigutan puusa, siis käed ja ülakeha on paigal,“ selgitab tehnikat
Riina Schotter. „Hiljem üks kehaosa teeb ühesugust liigutust, teine samal ajal hoopis muud.
See võtab harjutamist.“
„Tunnen, et järele oskan teha, aga kui tantsimiseks läheb, jään hätta – siis ei saa aru, kumb on
ülemine, kumb alumine pool,“ tunnistab naerukalt Anne Hallik.
Punkti, kus kõhutantsija on valmis meister, pole. On lõputu liigutuste ja koreograafia täiustamine. „Aeg on hästi tähtis tegur. Just küpsus. Kuigi tüdrukutel tuleb tants superilusti väljal,
on see rohkem naiste tants,“ arutleb Jane Paberit. „Ühel on tehnika perfektne, teisel pole ehk
nii täpne, aga mingi sisu tunnetus, x-faktor mängib. Hästi palju saab endast panna sinna
juurde.“
Kõhutants vajab elavat õpetust. Video järgi seda ära ei õpi. Tantsuga kaasneb idamaahuvi.
„Esialgu alati ei teatagi, et tegu pole india, vaid hoopis araabia tantsuga. Need on täiesti
erinevad asjad,“ rõhutab Schotter.
Idamaise tantsu parimad õpetajad olevat mehed. 70-aastane egiptlane Reda olevad „supersuper“. „Vaatad söömata ja joomata. Tantsib ennast suureks,“ sõnab Schotter.
Kuidas ärkas kõhutantsuhuvi Roelas, ei olegi kellelgi täpselt meeles. Aga treenerit oli hädasti
vaja. „Riina hakkas Tartust meile käima,“ räägib Jane Paberit. „Ta ei saanud kogu aeg käia ja
siis pidime ise õpetama hakkama. Õpilased nõudsid.“
Kes annab kõhutantsule sõrme, läheb üleni. „Meie mõtleme juba kõhutantsu kaudu,“ lausub
Epp Kaljos.
„Iga asja kaalume tantsu seisukohalt. Kui näen ehteid või läikivaid asju, mõtlen kohe, kuidas
neid kõhutantsus kasutada, kui näen kaunist kohta, kas seal saaks esineda või laagrit
korraldada,“ jutustab Paberit. Pead on murtud sellegi üle, kuidas annaks kõhutantsu huvides
rakendada suurt sõidukorviga õhupalli.
„Siin ei ole valikut. See on sõltuvus,“ arvab Paberit. „See haarab vaimu, keha ja hinge,“ lisab
Riina Schotter. See on asi, mida naudid täiega, totaalne nauding, kinnitavad kõhutantsusõltlased. Nad on oma sõltuvuse üle õnnelikud. Ja jagavad seda meeleldi publikuga. (2.3.)

1.7. Roela Rahva Maja on parim MTÜ
Märtsi alguses andis maavanem tänukirjad tublimatele mittetulundusühingutele, vabatahtlikele ning sponsoritele. Virumaa Info- ja Koolituskeskuse korraldatud konkursile Aasta
tegija 2002 esitati palju tublisid inimesi ja organisatsioone, kes vähemalt viis aastat
tegutsenud.
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Rõõmustada saame meiegi – vabariikliku tänukirja sai ka MTÜ Roela Raha Maja, kes
näidanud ennast stabiilse ja usaldusväärsena, kellele võib julgesti usaldada maakondlike
ürituste korraldamise. (2.13.)

1.8. Kultuurkapital tunnistas Reet Alavere Järjepidevuse auhinna
laureaadiks
MTÜ Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere on kogu maakonnas tuntud väsimatu, uuele
vastuvõtliku ja väga hea kultuuritöötajana Lääne-Virumaal eest vedanud ja tagant torkinud
ligemale 40 aastat, alates 17. juunist 1966. Reet on korraldanud aastaid maakondliku ja
piirkondliku tähtsusega üritusi nagu maameeste muusikapäev, Roela Rulett, Roela Openit,
laulupäevi, Viru Memme ja Viru Taadi valimisi, eakate huumorikonkursse, külaliikumise ja
mittetulundusühingute vabariiklikke ja maakondlikke õppepäevi ja kokkutulekuid, erinevaid
üleriigilisi ja maakonna kooride laululaagreid jpm.
Reet Alavere osaleb pidevalt mitmetes piir- ja maakondlikes ning valla komisjonides,
töörühmades.
Roela Rahva Maja koos oma aktiivse juhi Reet Alaverega on järjepidevalt olnud aktiivne
kohaliku elu edendaja. Hea suhtlejana on Reedal tugevad sidemed ettevõtjatega ning
kujundatud kindel koostöövõrk. Järjepidevalt otsib ta paremaid võimalusi elu edendamiseks,
rakendab tegevuses uusi ja huvitavaid ideid. Reet on olnud edukas
paljudest fondidest lisaraha hankimisel. Tänu Reet Alaverele on
maakonna kultuuripilt värvikam
ning piirkonna kultuurielu järjepidev.
Reeda kultuurialane järjepidevus
avaldub selleski, et ta on pannud
kultuuri edendama ja kultuurist osa
saama ka oma lähikondsed, lapsed
ja lapselapsed. (2.6.)

Roela Rahva Maja 2006. a.
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2. ROELA NOORTEMAJA ON LASTELE KUI TEINE KODU
2.1. Mittetulundusühing „Roela Noortemaja“
Mittetulundusühingu nimetus „Roela Noortemaja“ (edaspidi MTÜ „Roela Noortemaja“).
Ühingu juhatuse asukoht ja aadress: 46602 Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela, Allika 4.
Ühing on asutatud 28. juulil 1999. a.
MTÜ „Roela Noortemaja“ eesmärk:
leida noortele koht, kus nad saaksid täiskasvanuid segamata koos käia. Kõik kodud ei ole eriti
turvalised, tihti ei leia lapsed vanemate poolt mõistmist, lapsed tahaksid olla omaette, rahus,
eemal nääklemistest. NM oleks selleks turvaline koht, laps ei peaks tänavatel hulkuma.
MTÜ „Roela Noortemaja“ ülesanded:
võimaldada noortele mitmekülgset tegutsemist suhtlemist, muusika kuulamist, spordi- ja
lauamänge, võimalust ise organiseerida üritusi. Süvendada noortes vastutus- ja kohusetunnet.
Noortemaja liikmetel on õigus:







Osaleda noortemaja üritustel
Teha ettepanekuid noortemaja töö sisukamaks muutmisel
Kasutada maja oma vaba aja veetmiseks temale sobival ajal (arvestades noortemaja
lahtioleku aegu)
Saada pidevalt teavet noortemajas toimuvatest üritustest
Võimalus pidada majas oma sünnipäeva, tähistada sõpradega kooli lõpetamist (andes
varakult oma soovist teada juhatusele ) jne.
Õigus kandideerida juhatuse liikmeks

Noortemaja liikme kohustused:









Peab järgima noortemaja tegevuse põhikirja ja juhatuse tehtud otsuseid
Liikmete käitumine peab olema väärikas
On rangelt keeletud suitsetamine ja alkoholi tarvitamine (ka õlu)
Keeletud on omavaheliste arusaamatuste klaarimine kakluse abil
Keelatud on üleolevalt suhtuda endast noorematesse liikmetesse ja vastupidi
Maja korrastamisel ja kütmisel osaleda aktiivselt
Kellel tekib õppimisega probleeme, sellel on otsene kohustus eelkõige oma hinded
korda saada ning seejärel osaleda noortemaja tegemistes
Keelatud on igasuguste hasartmängude mängimine raha peale (1.1.17., 5, lisa 7., 8.)

2.2. Roelas avati noortemaja 1999
Vahetult enne kooliaasta algust avati Roelas endises ambulatooriumi majas Roela noortemaja,
ühesõnaga remondi tegid noored ise, ütles Enda Heinsaar, kes noorte poolt kampa võetud.
Elektrik vaatas maja elektrisüsteemi üle, seda ainuüksi noortele ei usaldatud. Õueski tehti ära
hulk tööd. Niideti muru, lõhuti küttepuid, lammutati surnukuur. Mõte oma majast on juba üle
aasta vana. Suvel saadi valla nõusolek, ettevõtmist toetasid ka kohalikud volikogu liikmed.
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Kodukorra kehtestasid noored ise. Ise teeme, ise vastutame. Noortemaja ja alkohol kokku ei
kuulu, olid noored endas kindlad. Peavadki olema, sest nõusolek anti esialgu katseajaga, kuni
1. oktoobrini.
Noortemaja üheks eesmärgiks on võimaldada noortele eakaaslastega koosolemist ja kokkusaamisi, korraldada mitmesuguseid üritusi. Samuti tahetakse siin läbi viia kursusi ja loenguid,
ka lastevanematele. Kavas on asutada rahvapilliorkester, üles panna lauatennise ja koroonalaud, hakata läbi viima aeroobikatrenne. Muide, poiste seas on populaarne õmblusmasin.
Poisid õmblesid padjad ja järgmiseks tööks õmblusmasinal võetakse ette mütsi tegemine –
igaühele erinev.
Ehitusmaterjali, mööbli ja muu vajalikuga on meid kohalikud ettevõtjad aidanud, ära öelnud
pole keegi. Et iga algus on raske, ollakse tänulikud igasuguse abi eest. (2.10.)

2.3. Noortemaja on noortele vajalik asutus
Roela noortemaja tähistas oma sünnipäeva 25. augustil 2001. a. Oleme tegutsenud kaks aastat.
On olnud häid ja halbu aegu. On olnud otsimisi, leidmisrõõmu ja pettumusigi, üle elatud nii
mõistmist kui mittemõistmist. Pean aga kohe lisama, et mõista soovijaid on olnud rohkem.
Seepärast me tänase päeva seisuga ikka veel olemas oleme.
Noortega rääkides ja aru pidades oleme jõudnud selgusele, et noortemaja on siiski noorte
jaoks väga vajalik asutus. See on koht, kus saab sõpradega kohtuda. See on koht, kus saab
sõpradega koos muusikat kuulata. See on koht, kuhu noor ei pea minema. See on koht, kuhu
ta võib minna, kui noorel parasjagu aega ja tahtmist on. See on koht, kust noor võib lahkuda
talle sobival ajal. See on teine keskkond. Õhtuti kodunt välja minnes on siht silme ees – lähen
„noortekasse“.
Lastevanematele teadmiseks – see on koht, kus noored peaksid ise oma vaba aega sisustama.
Mingil ajahetkel on lapsed juba suured – isetegijad, hästi targad ja targemadki veel.
See mõte sai sellepärast kirja pandud, et aeg-ajalt kuulen repliike nii lastelt kui lastevanematelt – miks sa midagi ei organiseeri. Organiseerin küll, kuid kaudselt. Kes tahab, see
märkab. Liiga ette tehtud asjad ei paku huvi, ajavad noored haigutama ja kritiseerima. Minu
eesmärk noortemajas on ärgitada noori isetegemisele. Tahaksin, et nad õpiksid kogema
isetegemisega kaasnevat kohustuse- ja vastutustunnet.
Roelas puuduvad sihitult ringiliikuvad noortekambad. Ma ei kavatse hakata siin jälle tõestama
noortemaja vajalikkust. Kes huvi tunneb, leiab meie maja ise üles. Eriti tahaksin näha meie
majas noortega aru pidamas just valla asjade üle otsustajaid – volikogu liikmeid.
Samuti pean oluliseks, et hakataks tõsiselt mõtlema ka teiste asulate noorte peale. Parima
tunnustuse meie majale on andnud valla konstaabel Tarmo Kärdi, kelle sõnul puuduvad
Roelas sihitult hulkuvad noortekambad. Seda just sügisest kevadeni. Suvel liigutakse rohkem
õues, mis on ka üsna loomulik.
Mõistan, et noortemajade loomisega kaasneb ka teatud rahasummade väljakäimine. Mõistan
sedagi, et raha ei ole. Aga raha pole ju kunagi piisavalt. Et pakkuda noortele võimalusi vaba
aja sisukaks veetmiseks, selleks on paraku ikkagi vaja raha.
Tehke projekte, öeldakse. Teemegi, kogu aeg. Aga need, kes on projekte ise kirjutanud,
teavad, kui oluline rida projekti koostamisel on omafinantseerimine. Selle rea puudumisel on
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abisaamine nullilähedane. Ja veel – nii, kuidas meie suhtume täna noortesse, suhtuvad nemad
tulevikus meisse.
Soovin, et kõigil jätkus kannatust noortega suhtlemisel.
Lõpetuseks tahan tänada kõiki häid inimesi, kes on meie maja tegemistesse suhtunud sooja
poolehoiuga ja võimalusel appi tõtanud.
Eriti tänulik oleme kahele mehele: meie väljasõitude õnnestumise üks põhjus on alati
rõõmsameelne, abivalmis ja giidirolliga hästi toimetulev Heldur Eerik. Teine abiline on Roela
mees Eldur Lepik, kes ilma suure kärata juba teist aastat järjest toob meile märkimisväärse
koguse küttepuid. (2.4.)

2.4. Miks otsustasin hakata tegelema Roela Noortemaja
edasiarendamisega
2001. aastal, kui Roela Noortemaja oli juba kaks aastat tegutsenud, otsis tollane juht Enda
Heinsaar endale asendajat. Toomas Väinaste, kes siis oli Roela osavalla vanemaks, pakkus
peale Tiina Alavere, Silva Eigi ja võibolla veel kellegi äraütlemist seda kohta minule. Käisin
maja ja selle tegevusega tutvumas ning otsustasin, et see kõik oleks minu jaoks liiga
keeruline. Maja oli üsna armetus seisus (ahjud lagunenud, aknad katki, sisustus olematu) ja
raha tegevuseks ega palgaks samuti polnud. Õnneks oli Enda Heinsaar nõus veel ühe hooaja
vastu pidama. Sain mõtlemisaega ning 2002. aasta sügisel, kui olin saanud aimu selle majaga
seotud majanduslikust poolest ja teinud endale selgeks, mis on projektipõhine tegevus (selgus,
et raha tegevuseks peab ise leidma, otsides sponsoreid või kirjutades projekte-rahataotlusi
erinevatele fondidele ja projektikonkurssidele), otsustasin proovida, kas saan selle kõigega
hakkama. Selleks ajaks oli juba välja kuulutatud konkurss Roela Noortemaja juhataja kohale.
Osalesin konkursil. Kandideeris peale minu veel neli väljastpoolt Roelat inimest, kellest üks
loobus vestluspäeva hommikul, üks lahkus pärast seda, kui oli maja näinud ning kaks
konkureerima jäänud kandidaati lootsid paremaid töötingimusi ja korralikku palka. Kui
kohalikke võimalikke kandidaate sellele kohale heidutas tegemine noortega, nendega
hakkama saamine, siis võõraid kohutas projektipõhine tegevus. Ei olnud tollal veel harjutud
sellega, et raha tuleb ise kusagilt välja kirjutada.
Mina noori ei peljanud, lootsin et saan nendega hakkama, sest mul oli aastatepikkune huvijuhi
kogemus koolist. Projektikirjutamine tundus algul veidi raske, aga kui olin käinud paaril
koolitusel ja esimese projekti teostamiseks ka raha saanud, tekkis kindlustunne. Nii sain
esimesel tegutsemisaastal raha koguni kuue projekti jaoks. Saime korda noortemaja ümbruse,
verandale uued aknad ja parandatud maja peaukse ees oleva trepi. Samuti õnnestus korda teha
ahjud ja korstnad. Maja sisustamiseks saime esimesel aastal tänu projektikonkurssidele,
vallavalitsuse abile ja noorte endi tööle suure ja väikese piljardilaua, lauatennise- ja õhuhoki
laua. Tänaseks on Noortemajas enam vähem kõik erinevateks põhitegevuseks vajalikud
vahendid ja aparaadid olemas.
Mida on mulle andnud töö Roela Noortemajas? Kuna töötamine tähendab mitte ainult
noorsootööd, vaid ka juhtimist – majandamist, raamatupidamist, projektikirjutamist
ja -juhtimist ning veel paljusid muid tegemisi, siis olen saanud seda tööd tehes päris suure
kogemustepagasi, mis ainult koolis töötades poleks olnud võimalik. Olen saanud kinnitust, et
elus on hea tahtmise juures võimalik hakkama saada väga paljude erinevate asjadega. Samuti
olen selle töökoha tõttu olnud sunnitud käima erinevatel koolitustel, mis ühtlasi on
võimaldanud tutvuda huvitavate inimeste ja põnevate paikadega. Kindlustunnet ja optimismi
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elus hakkama saamiseks on ka lisandunud. Ühtlasi aitab noortega suhtlemine hoida vaimu
erksa ja sunnib kursis olema erinevate eluvaldkondade probleemidega.
Need mõtted on Maire Eigilt.

2.5. Roela Noortemaja suuremad üritused 2002-2005























Diskoõhtud rahvamajas
Kanuumatkad Kunda jõel
Ekskursioon Lõuna-Eestisse (ööbimine Rõuges)
Tartus zooloogiamuuseumi, ajaloomuuseumi, spordimuuseumis, postimuuseumis
Ülenurme põllumajandusmuuseumis
Auras ujumas
Essu mõisas bowlingut mängimas
Ekskursioon Lahemaal (Kunda, Altja, Vergi, Vihula)
Tallinnas ekskursioonil (Riigikogu, Tervishoiumuuseum, Saku Suurhall, Kadriorg)
JETI jäähallis uisutamas
Ekskursioon Ida-Virumaale (Valaste juga, Ontika, Toila Oru park, Kalvi mõis, Purtse
linnus)
Jalgpallivõistlused Sillamäe noortega
Pidu koos Sillamäe noortega Roela kooli aulas
Viru-Nigula jõulupeol
Kundas peol
Ekskursioon Lätti
Pärnus Ahhaa näitusel
Ekskursioon Saaremaale
Omedu – laager Peipsi ääres
Vastlavõistlused ja diskoõhtud koos Kunda noortega
Megazones (sõda laserpüssidega)
Coca-Cola Plazas kinos

Kursused-loengud-kohtumised:












Toiduvalmistamiskursus kooli kodundusklassis (Anne Aru)
Lilleseadekursused noortemajas (Küllike Langur)
Kangakudumiskursus Omedul (Liia Ling)
Esmaabikursus (Lea Kangur)
Seltskonnatantsukursus rahvamajas
Etiketikursus rahvamajas (Videoga, Raivo Riimi juhendamisel)
Seksuaalkasvatusest film+loeng (Olga Boitsov)
Narkoloogia ja suhtlemiskoolitus (Marek Koppel)
Kaladest, veest ja kalakasvatusest (Ilme Post)
Poliitikast (hr Vello Tafenau)
Politseitööst ja seadustest (Tarmo Nukke) (1.1.4.)
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Noortemaja perenaine
Enda Heinsaar 1999. a.

Roela Noortemaja 2006. a.

Aktiivsed töökäed
noortemajas 1999. a.

Noortemaja käsitööd näitusel 2004. a.

19

3. ROELA MAANAISTESELTS „MAI“
3.1. Mittetulundusühing Roela maanaisteselts „Mai“ (edaspidi Selts)
Seltsi ametlik nimi: Roela Maanaisteselts „Mai“.
Seltsi asukoht on Vinni vald, Roela asula.
Seltsi eesmärgiks on:
arendada maarahva kodumajandust, kultuuri, elulaadi, hariduse seisukorda kohaliku piirkonna
arendamisel ja säilitamisel, õhutada maarahva hulgas kodude korraldamist, kaunistamist ja
tervishoiuolude parandamist, edendada keetmisoskust, tõsta naiste käsitöö oskust, edendada
aiatöö oskusi, korraldada kursusi, koosolekuid, loenguid, õppereise, näitusi, moodustada
noorteringe, teha koostööd teiste Seltsidega, kui neil on maanaiste ühised ülesanded,
piirkonna kultuuri, hariduse ja keskkonna teadvustamine, piirkonna arenguvõimaluste
selgitamine, innustada kohaliku rahvast ja noorust kujundama arenenud ja kultuurse
piirkonna, mis aitaks säilitada kohalikku omapära, kasvatada kohalike inimeste huvi kodu
piirkonna arendamise vastu, kujuneda arenenud piirkonnaks, luua, kontakte kodu ja välismaal.
Seltsi asutajad, nende elukohad:
Ene Moor – Vinni vald Saara küla
Ivi Lepik –Vinni vald Lepiku küla
Silvi Kuusk – Vinni vald Roela
Reet Naarits – Vinni vald Roela
Enda Heinsaar – Vinni vald Roela
Liia Ling – Vinni vald Roela
Milvi Uuetalu – Vinni vald Roela
Selts asutati 25. mail 1998. aastal. (1.1.22.)

3.2. Roelas tegutseb maanaisteselts Mai
Roelas tegutseb Maanaisteselts Mai juba
ametlikult 1998. aasta kevadest alates.
1997. aastal hakkas Roela kooli käsitööklassis tollase direktori Hannes Põllu
lahkel loal koos käima grupp aktiivseid
Roela naisi kangast kudumas. Nendest
kooskäimistest kujunes tänu käsitööõpetaja ja meie kangakudumise juhendaja
Liia Lingi aktiivsusele naisselts, mis
1998. aasta maikuus sai asutamiskuu
järgi ametlikuks nimeks MNS Mai.
Asutajaliikmetest on tänaseni tegevad
Silvi, Milvi, Ivi, Reet ja Liia. Meil oli
Käsitööd Kodukandi päevalt 2004. a.
eeskujuks Muugas paar kuud varem
asutatud maanaisteselts „Eha“, mis oli
samuti saanud alguse Liia juhendatud kangakudumiskursusest.

20

Koos Muuga naistega käime Vändras, Sindis, Tallinnas ja mujalgi kudumise jaoks odavamat
materjali otsimas. Ja see koostöö toimib tänaseni, ikka nii, et kui avastame-leiame meie
midagi uut, siis jagame seda naabritega ja vastupidi.
Kaltsuvaipade kudumisest olid huvitatud paljud
naised, sest nii sai ilma rahakotti kergendamata oma
kodu hubasemaks kujundada. Paljud kudujad ei
olnudki meie seltsi liikmed, nad tahtsid vaid kodukujunduseks vajalikku vaipa kududa, mitte aga muud
käsitööd teha.
Roela koolimajas on aastaid toimunud muutusiliikumisi ruumide hõivamisel, seal on koha leidnud
raamatukogu, lasteaed ja osavalla keskus, internetipunkt. Nii oli meie kangastelgede all olevat ruumi
vaja lasteaia laiendamiseks ja olime sunnitud kolima
Roela mõisahoonesse, kus pidime võitlema külmaga,
sest väike ahjuke meie tuba sooojaks ei kütnud.
Sel ajal käisime endiselt koos kooli käsitööklassis,
kus õpilaste tarbeks on ühed kangasteljed kogu aeg
üleval olnud. Seal saime õppida ka keerulisemaid
Vaiba kudumine Kodupäeval 2001. a.
kangatehnikaid ja siduseid. Rohkem õppisime seal
aga muid käsitööliike. Oleme läbi viinud õmbluse-,
nahatöö-, siidimaali- ja jõuluteemalise taimeseadekursuse. Kursustele on kaasatud ka
vanemate klasside tüdrukud.
Jõulude ajal oleme koostöös raamatukoguga korraldanud mitmeid käsitöönäitusi, mida on
lahkelt aidanud organiseerida Valve Nõlvak. Viimaste jõulude ajal osalesime suurema
näitusega kodukandipäeval Roela rahvamajas.
Kolm aastat tagasi enne jõule oli meil projekt „Jalad soojaks“. Õppisime kuduma erinevaid
sokke ikka pitsilist ja karvaseid, värvilisi ja ehtsaid lambahalle; samuti erinevaid susse,
sääriseid jms. Tegime nendest näituse raamatukogus ja pärast seda saatsime need kingituseks
Inju lastekodu lastele, olles eelnevalt poetanud kudumitesse mõne maiustuse. Selles
kampaanias osalesid ka koolilapsed ja külarahvas. Valve Nõlvak aitas meil kingitused kokku
koguda. See oli meie üks ilusamaid ettevõtmisi.
Palju aega oleme kulutanud tikkimisele: tegime muhu tikandis susse, prillitaskuid, seinapilte.
Muhu susse tuli nagu Vändrast saelaudu. Susside tegemise käigus otsisid naised läbi vanad
pööningud ja leidsid saapavormid. Palju on olnud kahetsemist, miks sai omal ajal küll need
või teised asjad ära põletatud, nüüd läheks neid vaja. Liiga hilja hakkasime huvi tundma
esivanemate tarbeesemete, telgede, kerilaudade, vokkide, hasplite jms vastu.
Kõige rohkem oleme õppinud üksteiselt. Kui keegi näeb või õpib kusagil midagi ilusat,
õpetab ta seda kohe ka teistele. Külmast mõisahoonest kolisime oma kangasteljed ühte
väikesesse tuppa noortemajas, nii said ka noored kaltsutekkide kudumist proovida. Kuigi siin
sai toa soojaks kütta, tundsime vajadust suurema ruumi järele.
Paljud on küll juba endale koju kangasteljed soetanud ja lõksutavad neid väga kärmesti. Ei
teagi, kui palju vaipu on Silvi ja Sirje kudunud. Kodupõrandad on kõigil täis uhiuusi heledaid
vaipu, mis ei tekita allergiat.
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2004. aasta sügisel hakkasime tõsisemalt tegelema uute ruumide leidmisega. Kutsusime
vallavanemagi oma olukorraga tutvuma. Tänu temale hakkasid asjad liikuma. Meie silmad
sihtisid ikka kooli poole, kus naisselts oli ilmavalgust näinud. Vastutulelik kooli direktor Ilmo
Jaanimägi lubaski võtta meid oma ühisesse perre kooli ruumidesse. Kooli keldrikorruse
panipaigast suutis Enn Roos teha meie jaoks midagi, millest me poleks osanud undki näha –
alati valgustatud akendega sooja ja hubase ruumi. Suur tänu Toomas Väinastele ja Enn
Roosile, kelle abita elaksime ikka veel hulkuri elu. Et nüüd sellise suure ruumi valdajad
oleme, on ammuse unistuse täitumine. Enam ei ole me kellelegi tüliks, tahame siiralt loota, et
meie uus pesapaik saab kõigi teotahteliste naiste kooskäimiskohaks. Ei tea ühtegi teist
organisatsiooni, kes oma kodu otsimisel oleks pidanud nii kaua rändama.
Ega me vist kõigi eelnimetatud toredate inimeste abita oleks suutnud nii kaua koos püsida.
Uue kodu väikesele avapeole olid kutsutud kõik suure ühise kodu liikmed, aga ka Muuga ja
Tudu inimesed, kes on meil varemgi külas käinud.
Oma uude ruumi ootame kõiki käsitööhuvilisi. Leidke aega ja astuge läbi, õpime koos midagi
tegema. Ootame uusi seltsilisi kaks korda kuus teisel ja neljandal esmaspäeval kell 16.
Naisseltsi nimel meenutas Reet Naarits. (2.9.)

3.3. Käsitöömeister Eha Kuusemetsa lugu
Armastus käsitöö vastu sai alguse juba 3-4 aastasena. 1930-ndatel aastate lõpul juhendas minu
ema Kulina kõrtsimajas kangakudumiskursusi, mina olin ikka koos temaga. Seal viidi läbi ka
vorstivalmistamise ja hoburiistade tegemise kursuseid. Kursuste lõpetamine oli alati pidulik.
Mõned aastad hiljem moodustati Tammikul „Altküla Naiste Selts“, kus juhendajaks oli minu
ema sõbranna pr. Alma Allika. Kursused tegutsesid hulk aastaid ja olid maainimestele
toredaks kokkusaamise kohaks. Nii kasvaski minus suur huvi käsitöö ja toiduvalmistamise
vastu.
Meil olid kodus kangasteljed: ühed tavalised ja teised soome nn. kirikangasteljed, millega sai
kududa kõikvõimalikke mustrilisi riideid.
1951. a. sügisel läksin õppima Tallinna Kaubanduse- ja Kergetööstuse Tehnikumi toiduvalmistamise tehnoloogia erialale. Järgmisel aastal nimetati kool ümber Kaubandusministeeriumi õppekombinaadiks, kool asus Estonia puiesteel. Direktoriks oli imeilus ja hea
pr. Masing. Kursusejuhatajaks paljude kokaraamatute autor, tollelajal veel pr. Masso.
Õppisime toiduvalmistamist, poliitökonoomiat, käsitööd, raamatupidamist ja kõiki keskkooli
kavas olevaid aineid. Tallinnas õpetati vaid kahes koolis käsitööd: Tallinna Pedagoogilises
Instituudis ja meie koolis. Olin hea õpilane, sest kõik õpitu oli huvitav ja kool andis vajalikud
teadmised igale tütarlapsele (meie kursusel oli ka neli poissi: nende hulgas kuulus füüsik Ülo
Velterman ja loodusteadlane Jaan Eilart).
Koolis õppisime selgeks kõik tikkimise, heegeldamise, õmblemise, varrastel kudumise ja veel
palju muudki käsitöösse kuuluvad nipid. Minu lemmiktöö oli broderiitikand, mida armastan
teha senini. Meeleldi tikin, tegin ka niplispitse, pilvpitse, makromeed. Ei jõuaks iial üles
lugeda palju töid igas Eestimaa paigas minu tehtud on. Kõige põnevamad: Kihnu tanu ja
käised Kihnu saarel. Enamus tikkimistöid on tehtud tuntud inimestele, sest töö on kallis ja
seda saab endale lubada kõrgepalgaline. Tikitud kleidirinnaesised, püksisääri, seelikud,
pluuse, veste.
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Kangakudumine sai alguse ema käest õpitust. Kasvatasime lina, ketrasime lõime, mis sobis
hästi villase või linase sisekoega. Sõja ajal ja sõja järgsel ajal polnud riiet saada, kudusime ise
mantli-, ülikonna- ja kleidiriided, voodilinad, käterätid, laudlinad, kardinad, katte- ja seinavaibad, päevatekid ja isegi meeste aluspesu. Tegime 4-12 niielisi kangaid, sealhulgas ka
saunalinu, põimevaipu, rüüse, naastpõimet, gobelääni, pärlpõimet, villpõimet ja karusnahkpõimet. Tegime drellkangast ja kanvaad, suurrätikuid ja salle ning pearätikuid. Minu kodus
leidub kõiki omavalmistatud asju. Loodan, et lapsed kingivad need muuseumile.
Minu lemmiktegevust takistas muidugi ajapuudus. 1954. a. peale kooli lõpetamist määrati
mind tööle Rakvere Rajooni Tööstuskombinaadi Kulina Sae- ja Jahuveskisse raamatupidajaks. Töö oli väga pingeline ja käsitööks jäi vähe aega. 10 aastat töötasin TK Viru
dekoratiivkunstnikuna. Meelistegevus oli kunstlillede valmistamine riietusesemeile.
1984. a. sügisel kui taasavatavasse Kulina kooli oli õpetajat vaja, määrati sinna tööle minu
tütar, kes töötas sama-aegselt Viru-Jaagupi koolis ajalooõpetajana. Tal käis töö aeg üle jõu ja
haridusosakonnast määrati mind tema asendajaks Kulinale. Õpetasin kõiki aineid, ka
käsitööd: tegime kõikvõimalikke asjakesi paberist, plastiliinist, käbidest, riidest ja nahast.
Umbes 40 aastat tagasi kudusin Roela kooli käsitööõpetaja pr. Koovitsa tellimisel ViruJaagupi rahva riide seelikud tantsijatele.
Kui töötasin Roela Keskkoolis kokana, siis tuli tollane käsitööõpetaja pr. Ling väga tihti minu
käest kangakudumise nippe küsima, koos õpetasime Roela käsitööhuvilistele selgeks
kudumise telgedel.
70-nese eluaja jooksul olen kudunud kaltsuvaipu mitte ainult Eestisse vaid ka Soome, Rootsi,
Venemaale, Saksamaale, kõige kaugemale Indiasse.
2000. a. käisin Itaalias. Veneetsia külje all asub Kobsa saar, mida tuntakse kui broderiitikandi
kodumaad, sealt saarelt saab vapustava käsitöö elamuse.
Praegu on väga moes ja ma armastan teha
Taanist pärit hedebo-tikandit. Nii hedebo
– kui ka broderii on minu lemmikud,
kuna saab enda maitse järgi kunstipäraseks teha iga riiet.
Viimastel aastatel koon kaltsuvaipe
kauplusele „Marit“ ja teen teenustöid
kõigile soovijaile.
Leiutasin mooduse: kuidas saab kasutada
ära järelejäävaid riidetükke, teen neist
kauneid lilleõisi ja õmblen vaipadele,
patjadele, nii hea on kõndida või istuda
keset lilli. (1.1.9)

Eha Kuusemetsa käsitöid 2006. a.
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4. MITTETULUNDUSÜHING JOHANNA
4.1. MTÜ Johanna tegevuse eesmärgid ja ülesanded
Mittetulundusühingu nimeks on Johanna, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ning kultuurivaldkondades ja ühendab vaba tahte alusel Vinni valla puudega inimesi Lääne-Virumaal ning
füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.
MTÜ Johanna tegevuse eesmärk on Vinni valla puuetega inimestega inimeste elu arendamine
(vaba aja veetmise võimaluste loomine, vaimne arendamine, oma maja loomine, vahetused
EL maadesse, kaitstud töökohtade loomine, isetegevuse hoogustamine jm).
MTÜ Johanna ülesanded on:
Puuetega inimesi puudutavate projektide algatamine ja elluviimine;
Vinni valla puuetega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse toetamine ja
lahendamisele kaasaaitamine;
Positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes;
Esindab vajadusel oma liikmete huve.
MTÜ Johanna põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 15. jaanuaril 2004. a.
Asutajaliikmed: Ülle Allika, Aili Taal, Õie Saluvee.
MTÜ Johanna juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Vinni vald, Obja küla.
(1.1.20.)

4.2. Mittetulundusühing Johanna loomise vajadus ja eneseteostus
läbi ühingu tegevuse
Tänapäeval juhtub tihti nii, et ühing on
äriregistris registreeritud, aga reaalselt
tegevus ei toimu. Vinni valla puuetega
inimeste ühendusega olid asjad vastupidised: tegevus toimus juba kuus aastat,
aga äriregistrisse polnud ühenduse nimi
veel jõudnud. Alles peale ühe aastast
tegutsemist sai ühendus mitteametlikult
nimeks Johanna ja nagu kinnituse kogumiseks, kas puuetega inimeste ühendus
ikka on ligi 6000 elanikuga Vinni vallale
vajalik, kus on 01.05.2005. a. seisuga
154 puudega inimest, said MTÜ Johanna
põhikiri ja muud ametlikud dokumendid Puuetega inimesed Rutja laagris Ülle Allika
korda aetud alles 15.01.2004. Kuna (keskel) juhendamisel 2001. a.
puuetega inimeste ühistegevus Vinni
vallas aina hoogustub ja seab pidevalt suuremaid eesmärke, siis on taolise ühingu tegevus
suures vallas lausa hädavajalik. Ühingut on märgatud nii oma valla instantside tasandil kui ka
väljaspool koduvalda.
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Algas kõik lihtsalt: olin jäänud oma kolme lapsega koduseks, kuna üks lastest oli sündinud
raske puudega. Pikapeale hakkas mul kodus igav. Hakkasin täiendama oma teadmisi sotsiaaltöös sihiga rohkem teada saada erivajadustega inimestest. Õppetöö tõi kaasa uurimustööde
läbiviimise vajaduse koduvallas. Selle käigus ilmnesid puuetega inimeste probleemid ning
tekkis ka algeline valla puuetega inimeste register. Vallavalitsus pani tugevalt õla alla ürituste
organiseerimisele puuetega inimestele, kelle eestvedajaks olin märkamatult saanud. Kirjutasin
ka projekte, et saaks majandusliku kitsikuseta läbi viia laagreid ja väljasõite puuetega
inimestele.
Ühingu arenedes ilmnesid suuremad vajadused teadmiste järele erivajadustega inimeste
valdkonnas. Seega tekkis vajadus peale rakendusliku sotsiaaltööalase kõrghariduse omandamist õppida veel juurde midagi samast valdkonnast, samas pidevalt lävides puuetega
inimestega ja õpitut pidevalt rakendades. Õpin momendil rakendusliku sotsiaaltöö magistriõppes Tallinna Ülikoolis. Olen õnnelik, kui saan oma puudega lapsele ja Vinni valla puuetega
inimestele iseenda arengu läbi luua turvalisema elukeskkonna. MTÜ Johanna kaasabi näevad
valla puudega inimesed ja nende sõbrad ning pereliikmed maailma, nad ei pea enam valehäbiga kodudes peidus olema. Lõputöödega on võimalik teha ettepanekuid kõikvõimalikele
instantsidele puuetega inimeste eluolu parandamiseks.
Olen muutunud mingil määral MTÜ Johanna sünonüümiks. Tänu oma haridustee pidevale
jätkamisele on ühingu tegevust ja selle vajalikkust hakatud hindama. Samas tingivad ühingu
liikmete vajadused mind pidevalt oma teadmisi täiendama.
Nii kirjutas MTÜ Johanna juhatuse esimees Ülle Allika (s. 1959)

4.3. Vinni valla puuetega inimeste ja nende perede ettevõtmised
1998-2005



















Jõulupidu (kavatseme ka sel aastal)
Teraapiad puuetega lastele (massaaž, võimlemine, muusikateraapia, kunstiteraapia jm)
Tallinna loomaaia külastusekskursioon mööda Tallinna
Keila ja Jägala joal jalutamine
Laevasõit Tartu Emajõel
Tootsi kooli koolitunnis osalemine
Otepää külastus (Väikese Munamäe ja suusahüppetorni tippu ronimine, energiasambast energia ammutamine jm)
Ekskursioon Kihnu saarele
Anomaalse Kirna mõisa külastamine
Tori hobusekasvatuses hobustega sõitmine
Tori põrgus käimine
Pikniku korraldamine looduskaunites kohtades
Ida-Virumaa avastamine kahel aastal eri marsruute mööda
Eesti kaunite mõisatega tutvumine
Haapsaluga tutvumine
Eesti erinevates meredes ja järvedes suplemine
Vinni valla ujula kasutamine
Lääne-Virumaaga tutvumine (Antu järved, Porkuni, Roela oos, Oru talu)
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Ratsutamise harjutamine
Kahe puudega nooruki osalemine kahel aastal üle-eestilises Tuksi laagris Noarootsis
Koostöös Lääne-Virumaa ühinguga „Käsikäes“ Tartu Aura veepargi külastamine
Koostööühinguga „Käsikäes“ puuetega inimeste küladega tutvumine Eestis (Campelli
küla ja Maarja küla)
Koostööühinguga „Käsikäes“ Astangu Toimetulekukeskusega tutvumine
MTÜ Johanna igasuvistest laagrites osalemine (ekskursioonidel ja laagrites osaleb ka
„Käsikäes“ ühingu liikmeid)
Kahe MTÜ Johanna liikme osalemine Saksamaal Müncheni lähedal puuetega noorte
laagris
Suureks sooviks oleks koostöös sakslastega rajada Vinni valda oma puuetega inimeste
kodu (1.1.3.)

Johanna eestvedajad Münchenis puuetega
noorte laagris 2005. a.

Puuetega noortekülas Tartu lähedal Maarja
külas 2005. a.

4.4. MTÜ Johanna liikme Merli Allika jutustus oma elust seoses
ühinguga
Olen raske puudega tüdruk. Kuna olen paljudest teistest oma puude tõttu erinev, siis on mul
väga raske sõpru leida. Kooli ajal olid mul ka koolis sõbrad, aga need ei jäänud peale kooli
lõppu püsima. Olin vahepeal üpris üksik ja kurb.
MTÜ Johanna on Vinni valla puuetega
inimeste ühing, kellel on sidemed ka
maakonna puuetega noorte ühinguga.
Tänu MTÜ Johanna korraldatud üritustele, milleks on ekskursioonid, laagrid ja
muud huvitavad ettevõtmised, on mu
üksildasel elul jälle mõtet: olen leidnud
endale ühingu korraldatud üritustelt
sõpru ja mõttekaaslasi. Üle-eestilisest
puudega noorte laagrist leidsin koguni nii
lähedase inimese, keda julgen nimetada
oma südamesõbraks. Elu on jälle elamist
väärt, isegi kui talvel eriti ühingu üritusi

Vasakult kolmas Merli Allika 2005. a.
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ei toimu. Suveperioodidel oleme läbi sõitnud väga palju ilusaid paiku Eestimaal ja ujunud
väga paljudes Eesti veekogudes. Jõudu annab juba see teadmine, et MTÜ Johanna on olemas
ning et suve poole on alati tulemas hulk ühiseid ettevõtmisi. Õpin praegu plaadi pealt saksa
keelt, kuna ühingul on sidemed Saksamaaga, kes on lubanud MTÜ Johannat tema arengus
igati aidata. Tore oleks sakslastest kasvõi natukenegi aru saada ja nendega pisut vestelda.
Minu unistuseks on saada ühingule oma maja, kuhu saaksin minna aasta läbi ja kus saaks
toimuda käsitööring, jõulupidu ja teised huvitavad tegemised. Loodan, et vallavalitsus ja
sakslased aitavad sellele kaasa, et MTÜ Johannal oleks varsti ka oma maja, kuhu saaksid elust
osa saama tulla kõik puudega või muidu üksildased inimesed. (1.1.2.)
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5. KÜLALIIKUMINE KOGUB JÕUDU
5.1. Mittetulundusühing Roela Kodukant
Roela piirkonna arengukava aastateks 2004-2010 on valmis, saanud valla volikogult heakskiidu, moodustunud on MTÜ Roela Kodukant, kes kohe asub ka tegevuskava ellu viima.
Mittetulundusühing Roela Kodukant (lühendatult MTÜ Roela Kodukant), on kasumivaba
organisatsioon, mis ühendab isikuid, kes on huvitatud Roela piirkonna külaelu säilitamisest ja
edendamisest.
Seltsi juhatuse aadress on Järve 1, Roela alevik, Vinni vald, 46602 Lääne-Viru maakond
MTÜ Roela Kodukandi tegevused ja eesmärgid:
Roelas eesti rahvakultuuri säilitamine ja traditsioonide jätkamine.
Endiste, praeguste ja tulevaste külaelanike ning nende järeltulijate kaasamine elu
säilitamisele ja harmoonilisele arengule.
Küla haridus- ja kultuuriloolise ajaloo kogumine, jäädvustamine ja tutvustamine.
Informatsiooni kättesaadavuse võimaldamine külas.
Spordiürituste korraldamine.
Looduskaitse, loodushoid.
Koostöö teise piirkonna MTÜ-dega, seltsidega.
Vahendid oma eesmärkide elluviimiseks selts:
osaleb külade liikumises,
korraldab külapäevi,
viib läbi kursusi ja õppepäevi,
läbi kultuuri- ja spordiüritusi ning muid vaba aja ettevõtmisi, sealhulgas vaba aja
üritustel kauplemist ja toitlustamist, millest saadav tulu ei kuulu seltsi liikmete vahel
jaotamisele.
Mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks on Ade Murumägi, Virge Taurafeldt, Merike Otsa,
Aare Vallistu, Tõnis Nurk, Eldur Lepik ja juhatuse esimeheks Aili Taal.
Asutamisleping on sõlmitud 20. oktoobril 2004. aastal Roelas. (1.1.21.)
MTÜ sai on nime 30. juulil 2004. a. toimunud küla arengukoosolekul, kus Ülle Allika tegi
ettepaneku nimetada MTÜ nimega Roela Kodukant. Kõik kohalolijad kiitsid nime heaks.
(1.1.24.)

5.2. Roelas käib elu kahel pool mäge
2005. aasta on jõudnud juba vanaks saada, kuid tahaksime veel meenutada eelneva, 2004.
aasta tegemisi Roelas. Piirkonna elu edendamise eesmärgil loodi MTÜ Roela Kodukant.
Eelmine aasta möödus meie rahva seas arengukava koostamise tähe all. Põhilise töö tegid ära
initsiatiivgrupp eesotsas Aili Taaliga. Kui esialgu tundus ettevõtmine segasena ning ülejõu-
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käivana, siis, mida aeg edasi läks, seda selgemaks sai, mida tahame ning millised ootused on
elule Roelas tulevikus. Kooskäimised ja arutelud toimusid pea iga kahe nädala tagant, huvilisi
jätkus igaks kokkutulekuks. Tunnustuse saime 11. novembril vallavolikogus, kus Roela piirkonna arengukava ka kinnitati.
Koostöös naisseltsi ja Roela Rahva Majaga toimus detsembris käsitöönäitus-laat, mille
eesmärgiks oli külalaada traditsiooni elluäratamine ning nobenäppude meistriteoste väljatoomine koduseinte vahelt. Oluline oligi osavõtt ning saadav kogemus nimetatud ürituse
organiseerimisest. Meeldejäävalt kaunid olid telgedel kootud vaibariided, nahkehistööd, kõikvõimalikud kudumid ja heegeldused. Ei puudunud ka mänguasjad. Välja oli toodud klaastööd.
Kes ise kaseokstest luuda teha ei oska, see sai selle laadalt osta. Et oli jõulueelne aeg, siis ei
puudunud ka verivorstid ja hapukapsad, minekut oli erinevate sortide meepurkidel. Esindatud
olid veel uute retseptide järgi küpsetatud kodused pagaritooted.
Kuigi Roela rahvas teab ja tunneb meie
ühte kenamat ja liikiderohkemat koduaeda, oli sellegipoolest huvitav vaadata ja
kuulata Rein Tralla vestlust koos slaidiprogrammiga oma elutööst koduaias.
Selle koha öeldakse, et „tee järgi või
maksa välja!“
Päeva meelelahutuspoolt täitsid pensionärid „Remmelgast“.
Organiseerimiskomitee tänab siinjuures
kõiki, kes sel päeval osalesid ning oma Kodukandi liider Aili Taal mett müümas 2004. a.
imeilusaid töid ka teistele näitasid. Rõõm
oli kahepoolne – neile, kes ürituse organiseerisid kui ka üritusel osalejatel. Tänusõnad ka
vallavanem Toomas Väinastele ja vallavolikogu esimehele Vello Tafenaule, kes tõid kaasa
soojad tervitussõnad.
11. veebruari 2005. aasta õhtul kogunes aga raamatukogusse hoopis teistsuguste huvidega
inimesi: toimus SA Rohelise Maakonna loodusõhtu, mille raames oli kohtumine sipelgateadlase Ants-Johannes Martiniga. Sipelgas pidi olema selgrootute kõrgema astme putukas. Ja
isased putukad süüakse peale pulmalendu ära, jättes emased 25 aastaks munema. Vot nii! Mis
edasi? Tegemisi jätkub: kas või uue, kevadise mailaada korraldamine või külade nimesiltide
ning muude teeviitade paigaldamine. Plaanis on ka oma kodulehekülje koostamine, kus oleks
juba uudised kõigile kättesaadavad. Momendil on aga Roela piirkonna arengukava kättesaadav raamatukogus, osavallas ja Roela Rahva Majas.
MTÜ Roela Kodukant ootab uusi liikmeid. Kõiki, kes valutavad südant kodukandi pärast,
kellele läheb vähegi korda Roela edasine edukas areng, astuge MTÜ Roela Kodukant
liikmeks. Informatsiooni saab osavalla telefonil 97 191 või otse Roela osavallast. Liikmemaks
on südametunnistuse asi ning vastavalt iga inimese võimalusele.
Lõpetuseks. Kahel pool mäge, milleks selline pealkiri? Roela elamised, tegemised, olemised
ongi ju kahel pool mäge. Kuigi me teame sündidest saati, et elame Roela mäe ääres, kuid
arengukava koostamise aegu sai justkui enam selgeks, millise rikkuse keskel me sündinud
oleme. Ja me tahame seda rikkust hoida, hooldada ning seejuures ka kaitsta. Lööge teiegi
kaasa! (2.12.)
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5.3. Kümne küla päeval Roelas
Kes osales 29. mail Roela lauluväljakul toimunud kümne küla päeval, oskab ise hinnata selle
päeva kordaminekut. Ega üritus ise ei olnudki mõeldud ainult „kümnele külale“, kuid nii
kõlas ürituse nimetus meie arvates kenasti. Idee hakkas aga idanema juba möödunud sügisel
arengukava tegemise aegu, et mis oleks, kui prooviks taaselustada Roela laada. Esimese
katsetuse kohta asi siiski õnnestus. Seda muidugi inimeste endi aktiivsuse ja osavõtusoovi
tahtest. Suur tänu selle eest, austatud külaelanik.
Päeva aitasid ilmestada ning pakkusid
tegevust Oru talu kaks hobust koos
kaarikuga. Üks nendest oli väike poni,
kes sõidutas lapsi oma seljas, suurem
aga tegi kaarikusõitu igale soovijale.
Aitäh teile kõigi osasaajate nimel!
Elevust tekitas laste hulgas ka Raivo
Eliste poolt toodud ja üles seatud
batuudid, kus lapsed said voli pärast
hüpata. Tänu Raivole Vinnist!
Põnevust, nalja ja naeru tekitas
küladevaheline teatevõistlus, milles
osalesid nii vanemad kui lapsed. Üht- Külade rongkäik 2005. a.
viisi head olid aga külasupid, mis
söödi tilgatumaks esimese poole tunni jooksul. Suures telgis olid ennast sisse seadnud
pensionäriühingu „Remmelgas“ liikmed, nende poolt oli samuti supp ja eriti maitsev koduõlu.
Mis laadast aga päris laada teeb, on muidugi kaubamüüjad. Ka neid jagus. Saadaval olid kõik
esmavajalikud taimed kevadisse koduaeda: tomatid, kurgid, ilupuu- ja põõsaistikud, õunapuud. Müüjad olid Voorelt, Rakverest ja
Oonurmest. Olge tänatud!
Kel polnud kaupa kuhugi sisse panna,
võis osta Avinurme korvitegijate korvi.
Selle kõrval oli müügil vutimunad ja
tutvustati kitsepiima tooteid. OÜ-lt
Mareks oli kaupa aga mitmes sortimendis.
Mändide all oli üles seatud telk, kus
pakuti organiseerijate poolt Roela logo ja
maskotiga kaunistatud särke. Samas
Aili Taal süütab tule 2005. a.
toimus ka loterii, kus iga loos võitis.
Nende sissetulekuga katsime päeva
organiseerimiskulutused. Kui jutt juba raha poole kipub, siis siinkohal on sobiv tänada kõiki
kodukandi toetajaid. Saadud annetused on alustuseks kodukandi toa sisseseadmisele. Tundub,
et kõigevägevamaga on Roela rahval head suhted, kui naabervallas Laekveres sadas nagu
oavarrest, siis laada ajaks olid vihmapilved Roela pealt laiali aetud.
Lõpetuseks: kes seekord kohale ei jõudnud, tulgu järgmisel aastal! (2.11.)
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5.4. Roela kümne küla logo
Tal on suur nina, et ta tunneks kõiki kõige paremaid lõhnu, mis Roelas liikvel on. Tal on
suured punnis silmad, et ta ühestki tähtsündmusest selles väikeses alevikus ilma ei jääks. Ta
kannab maailma pikima ninaga kingi, sest ta tahab alati kohal olla, kui Roelas tants ja trall
käib! Kas sa oled märganud sellise kirjeldusega trolli
kuskil meie küla peal liikumas? Tegelikult on ta
natuke tagasihoidlik ja ennast niisama näitama ei
kipu. Pikkjalg elab Roela oosi peal, ta teab iga puu ja
iga mehe ajalugu selles külas. Ta valvab meie
kuulsat rahapada. See elukas teab, kus rahapott asub,
kuid kui see kord aastas ennast näitab, siis valvab ta,
et keegi ahne sinna ligi ei pääseks ja oma saatust
põrgutulele ei asetaks.
Pikkjalg on lõbus ja naerul näoga väike trollike, kes
elab aegajalt iga Roela elaniku sees. Me ei tea
kunagi, kelle näoga ta täna on. Kas ta on poiss või
tüdruk, memm või taat? Kuid üks on kindel, lõbusa
ja naerul näoga on ta alati!
Pikkjalal on täita ka Roela aktiivses elus oma roll. Ta
on oma koha sisse võtnud meie logol, kus ta aitab
tundma õppida meie küla inimesi ja nende toredaid
ja kaasahaaravaid ettevõtmisi. Pikkjala idee sündis
tegelikult juba ammu, sest säärast trolli joonistasin
Roela kümne küla logo erinevad
juba mitu aastat oma perekonna ja sõprusringkonna
näod 2004. a.
siseselt kaartidele nii jõulu- kui ka sünnipäevakaartidele. Ühel hetkel mõtlesin, et miks mitte lasta sel trollil oma pikki jalgu ka natuke
kaugemale sirutada, kui minu enda sõbrad ja lähedased. Maailm on ju nii väike, nii et
tegelikult oleme me kõik sõbrad ja tuttavad.
Olenemata sellest, et Roela küla ja selles elavad inimesed vananevad, ei vanane ega kaota
lõbusat ning tegusat meelt meie Pikkjalg.
Selle logo autoriks on Roela Põhikooli vilistlane Getter Taurafeldt. (1.1.18.)

5.5. Puka küla
Puka küla tegemistest pajatab külavanem Merike Otsa.
„Puka külas on 17 suitsu, neist 13 aastaringset. Ülejäänud 4 maja on suvekodud. Alalisi
elanikke on 32 inimest, neist lapsi kümme ja pensionäre viis.
Puka külas on valitud külavanem ja külavanema abi, kes valiti küla üldkoosolekul avaliku
hääletuse teel. Ülejäänud külarahvas on neile jõu ja nõuga abiks. Enamus inimesi on aktiivsed
ja külaarengust huvitatud.
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Kahe viimase aasta jooksul oleme
rajanud endise lüpsifarmi maa-alale
külaplatsi, selleks likvideerisime seal
asunud prügimäe. Külaplatsile on
tehtud lauad, pingid, paigaldatud lipuvarras, tehtud võllakiige, lõkkeplats,
istutatud hulgaliselt puid. Külas asub
vana tuuleveski kere, kuhu paigutasime sel kevadel külasildid ja teadetetahvli. Samuti korrastamise tuuliku
ümbruse.
Suuremad tööd oleme teinud talgukorras, millele järgneb supi ühissöömine ja tulevikuplaanide arutamine.

Puka elanikud kümne küla päeva rongkäigus 2005. a.

Kõik vajaminevad rahalised vahendid on siiamaani kaetud kehtestatud külamaksust, see
tähendab elanike enda rahaga.
Mõned aastad tagasi taastasime ühe toreda vana traditsiooni. Kui kellelgi on juubel, koguneb
kogu külarahvas täpselt südaööl juubilari akna taha ja laulab juubilari ülesse. Seejärel
õnnitletakse ja süüakse omavalmistatud kooki, mis on õnnitlejatel alati kaasas.
Nagu vanarahvale kombeks, tähistab ka meie küla jaanipäeva. Meie küla jaanipäevad
toimuvad toreda peoga. Sellel aastal otsustasime ka jõulude ajal külaplatsil kokku saada.
Tuleb jõuluvana, süütame lõkke. Loodame, et ka sellest saab traditsioon.
Selline ongi meie väike armas Puka küla.“ (1.1.13.)

5.6. Imeline jõuluootuse aeg Roelas
Igal advendipühapäeval süüdatakse Roela Rahva Majas küünal – soojuse, valguse, armastuse
täht.
Jõuluootuse aeg algas 1. advendil kodukandi päevaga. Rahvamaja ruumid olid täis imelisi
inimesi oma imeliste meistritöödega.
Välja olid pandud kõike, mida üldse
inimkäed valmistada, koguda, luua
suudavad. Olgu see siis puit, paber, nahk
vm. – kõik olid saanud oma vormi, kuju,
värvi. Kõige toredam oli aga see, et
meistrid ei olnud kitsid oma oskusi
näitama – kõik said kätt proovida, kas
siis korvipunumisel, küünla värvimisel,
jõulukingi valmistamisel, nahale mustrite
jäädvustamisel või kangakudumisel.
Ruume täitsid nii verivorsti kui piparkookide lõhn. Esimesed kadusid müügilaualt hetkega, teisi jagus haldjatüdru-

Päevajuhid Jõuluootuse ajal 2005. a.
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kutel jagamiseks päevaringselt.
Aktiivne sagimine toimus kogu aeg loteriilaua juures – oli ju, mida võtta, ja seda enam, et iga
pilet võitis.
Kui suuremad sagimised sagitud, istuti kuulama-vaatama Muuga näitegrupi lustakat lugu
„Minu naine on valetaja“. Vahepeal võeti ka ise ühislauluviis üles. Kui päeva algul meie oma
kodukandi liider Aili Taal andis põgusa ülevaate aastasest kodustest tegemistest, siis keskpäeval leidis ta aega koos mõttekaaslastega teistest valdadest ja küladest hetkeks kokku istuda
ja ühiselt koostöökoja asju arutada. Lepitigi kokku taaskohtumiseks jaanuaris. Päeva lõpuks
jõudsid ka tagasiside sõnumid korraldajateni. Rõõm ja soojus puges põue, sest igast sõnumist
võis lugeda ainult heakskiitu ja häid soove. Olge tänatud, head inimesed! Et te kodunt välja
tulite, sellega aitasite igati kaasa meie jõuluootuse päeva teoks tegemisele.
Loteriiga kogume raha heategevuseks ja
hädavajalike toimetuste korraldamiseks.
Sellele kõigele aitasid kaasa paljud
annetajad. (2.2.)

Loteriiga koguti raha heategevuseks 2005. a.
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6. ROELA SPORDISELTS
6.1. Mittetulundusühing Roela Spordiselts
Mittetulundusühingu nimi on Roela Spordiselts. Asukoht on Vinni vald. Aadress on 46602
Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela alevik.
Seltsi eesmärk on:
1. Laste ja täiskasvanute vaba aja sisustamine;
2. Spordialase tegevuse arendamine ja spordiürituste korraldamine;
3. Heategevuslike ürituste läbiviimine.
Juhatuse liikmeteks:
1.
2.
3.
4.
5.

Eldur Lepik (juhatuse esimees);
Tarmo Alavere;
Reet Alavere;
Jaan Neelokse;
Tarmo Kärdi.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepingu sõlmimisega 21. september 2000. a.

6.2. Kuidas tekkis vajadus luua spordiselts
Roelas oli spordielu viimastel aastatel taandunud. Kohaliku põhikooli valduses olev võimla ja
jõusaal oli täielikult amortiseerunud.
Puudusid elementaarsed sportimisvõimalused. Eriti halvas seisukorras oli võimla põrand ja
valgustus. Kapitaalremonti vajas jõusaal koos inventariga.
Kohalik kool ei näidanud initsiatiivi tekkinud olukorra parandamiseks. Puudusid ka eelarvelised vahendid.
Omaalgatuslikus korras moodustatud spordiselts püüdis leida lahendusi olukorra lahendamiseks.
Roela Spordiselts on oma tegevusaja jooksul regulaarselt kaasa aidanud koolispordi arengule
ja edendamisele. Koostöös aktiivsete kehakultuuri ja spordiga tegelejatega on suudetud järjepidevalt korrastada ja hooldada olemasolevaid spordibaase. Kirjutatud projekte ja taotletud
lisavahendeid. Tänu kohaliku omaalgatuse programmile ja maavalitsuse spordiosakonna
toetustele on suudetud korrastada tervise- ja suusarada, remontida jõusaal, uuendada võimla
valgustus, soetatud hulgaliselt spordiinventari, viidud läbi ühisüritusi.
Roela spordiselts jätkab koos lastevanemate ja aktiivsete noortega sporditöö arendamist.
Austame tehtut, püüdleme järjepidevalt uute paremate tulemuste poole, sellega tõestame ka
organisatsiooni jätkusuutlikkust. (1.1.23., 7)
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6.3. Projekt „Terves kehas terve vaim“
Projekt käivitus 2000. a. novembris.
Ajendiks sai kohaliku spordielu soikuv tegevus, spordibaaside ebapiisav korrashoid, kohaliku
kooli vähene initsiatiiv ja toetus.
Projekti põhieesmärgiks seati omaalgatuslikult asuda propageerima tervislikke eluviise, ühiskondlikus korras ja toetuste taotlemistega asuda korras hoidma kohalikku spordibaasi, korraldama huviäratavaid turniire ja ühisüritusi.
Esimesel etapil (november 2000 - juuni 2001) vahetati välja võimla valgustus, remonditi jõusaal, muretseti hädavajalik spordiinventar ja käivitati turniirid.
Rahalist toetust oleme saanud Kohaliku Omaalgatuse Programmilt, Vinni Vallavalitsuselt ja
Lääne-Viru Maavalitsuselt, samuti kohalikelt sponsoritelt.
Teisel etapil (september 2001 - august 2002) toimusid järgmised tegevused:










Hüppe- ja mänguväljakute korrastamine
Suusapäevad
Siseturniirid
Ehitus
Hüppe- ja mänguväljakute korrastamine
Jalgpalliväljakute remont, sõpruskohtumised
Tervisepäev (arsti nõuanded, jalutus terviserajal)
Kogu pere spordipäev
Valla spordipäev

okt. 2001
olenevalt lumest
nov. 01 - apr. 02
dets. 02
aprill-mai
juuli-august
aprill
juuni
juuni

Projekti senine käik on toestanud igati selle vajalikkust:




Kogu paikkonna spordielu on hoogustunud, paranenud võimalused
On leitud uued võimalused elanike huvide mitmekülgseks teostamiseks
Tunduvalt on vähenenud noorte kuritegevus, ilmneb laste ja noorte aktiivne osalemine
ühisüritustel. (1.1.23., 49)

Kogu pere spordipäev 2002. a.

Laste spordipäev 2002. a.
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6.4. Laste võistlustantsuturniir „Roela OPEN“
„Roela Open“ on vabariiklik laste võistlustantsuturniir, mis 2003. aastal spordiseltsi eestvõttel
ja lastevanemate toetusel esmakordselt läbi viidi.
Koostööpartneriks oli Eesti Võistlustantsu Liidu juhatuse liikmed ja võistlustantsutreenerid,
kes tegutsesid ka ühtlasi kohtunikena.
Demonstratsioonesinemised toimusid tipptasemel – 2003. a. noortemeistrid Roman Migunov
ja Elena Galagan (osalesid ka kohtunikena) ning vabariigi kolmekordne meister breiktantsugrupp Dancin Machine.
EVL esindaja oma pöördumises luges
turniiri korralduse korrektseks ja igati
kordaläinuks.
Kuna huvi võistlustantsu kui ühe spordiala vastu on väga suur, siis spordiselts
peab vajalikuks turniiri läbiviimist igaaastaselt.
Üritus nõuab aga väga suuri kulutusi
(professionaalide ja kohtunike töötasu,
transport, helindamine ja muusikaline
kujundamine jne.). 2003. a. turniir viidi
läbi ainult sponsorite ja lastevanemate
isiklike ressursside arvel. (1.1.23., 82)

Võistlusturniir 2004. a.

Laste võistlustantsuturniir „Roela Open 2005“ ületas sellel aastal igasuguse ootuse – enneolematu arv tantsupaare ja publiku rohkus seadis ohtu rahvamaja saali mahutavuse. Imeline
päev oli täis pingeid, emotsioone, mis aga peamine – ilu, rõõmu ja tõelist vaatemängu.
Treenerid Oliver Soomets, Hannes Prey ja Erki Õun on andnud endast parima ja see leidis ka
tunnustust. Seekord võisteldi kahes grupis. Laste kuue tantsu võidukarika viis koju tantsuklubi „Erme“ paar Taavo Orro ja Ekaterina Hudik, teine ja kolmas koht „Revalia“ klubi
paaridele Mikko Saviauk ja Ursula Rummel ning Filip-Sander Saar ja Triinu Arula. Publiku
preemia pälvis paar Sander Tabalov ja Ehti Annus. Edasijõudnute klassis võidutsesid
„Revalia“ tantsijad. Standardtantsude karikas ja perek. Tafenau rahaline preemia kuulus
paarile Artur Knjazev ja Kairi Alavere, teine koht Karmo Nigula ja Jana Zuk, kolmas koht
Timo Alavere ja Kätlin Kärdi. Ladina-ameerika tantsudes jäi esikolmik samaks, küll aga
teises järjestuses: esimene koht, publiku ja perek. Tafenau preemia Timo Alavere ja Kätlin
Kärdi, teine koht Karmo Nigula ja Jana Zuk, kolmas koht Artur Knjazev ja Kairi Alavere.
Võistlustants on väga kaunis, kuid ka kallis spordiala ja sellega seonduvad ettevõtmised
nõuavad suurt teostust. Toetajaid aga leidus. Täname südamest: Eesti Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupp, Vinni Vallavalitsus, Laekvere Vallavalitsus, AS Võhu Vein, OÜ Ehel,
Taali Mesila, Marta Magasin, Wiru Kinnisvara, A. Le Coq Tartu Õlletehas, OÜ Sik-Sak,
Roela Põhikool, MTÜ Roela Spordiselts, Aire ja Vello Tafenau, Jaakko Kuusk, Lai tn.
Lillekauplus, Ivar Roht, Jakko Kuldmaa, Indrek Klammer.
Korraldajad, osalejad, head toetajad leiavad ühel meelel, et Roela Open peab jätkuma. (2.1.)
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6.5. Jooksuvõistlused Mart Vildi nimelistele auhindadele
Rekordimees Mart Vilt meenutab:
„Roelas olen elanud ja töötanud üle kahekümne aasta. Sovhoosi lõpuaastatel töötasin spordimetoodikuna. Minu vastas tööruumis töötas hilisem peaenergeetik Eldur Lepik. Alati kui
kohtusime, teretas mind, öeldes: „Tere, rekordimees!“ Õige ta oli ja on tänase päevani. Minu
nimel on siia-ajani Eesti rekord 1500 m jooksus, mille püstitasin 17. juuli 1966. a. Londonis,
olles NSV Liidu võistkonnas NSV Liit - Inglismaa maavõistlustel. Järgmisel aastal saab
nimetatud jooksurekord 40 aastaseks.
Eldur Lepiku algatusel otsustati hakata korraldama igal aastal minunimelisi jooksuvõistlusi.
Roelas asuvat ühte veekogu nimetatakse paisjärveks. Selle kaldal on väike, kuid tänapäevane
„Särtsu“ baar-saun. Selle valdajaks on OÜ „Ehel“. Baari juurest on juba viiel aastal antud
start jooksjatele, minunimelistele auhindadele.
Joostakse ümber järve ringi, pikkusega ligemale 800 m.
Väikestel tüdrukutel ja poistel on tulnud joosta üks ring, vanematel aga rohkem.
Võistlejaid on olnud peale Roela kooli õpilaste veel Vinni-Pajusti Gümnaasiumist, Tudust ja
Laekvere Põhikoolist. Kõige väiksemateks võistlejateks olid, esmakordselt 2004. aastal,
Roela lasteaia lapsed.
Alates 2004. aastast autasustatakse võitjaid eridiplomi ja medaliga.
Viimaste valmistamiseks on eraldanud raha Vinni Vallavalitsus.
Olen sellel üritusel olnud, kõigil kordadel, võistlejatega vestlusringis, abiks stardis ja autasustamisel.
Olen kõigile rääkinud, et jooksutreeninguteks ei ole esialgu vaja mingit spordibaasi: see on
üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid spordialasid. Pane tossud jalga ja mine jooksma. Oled
aasta jooksnud, mine võistlema ja sa saadki esimese rekordi kirja. Teinekord läheb veelgi
paremini. Siit see kõik algab. Pärast sa ei kahetse.“ (1.1.19.)

Mart Vilt stardipauku andmas 2004. a.

Roela lasteaia lapsed autasustamisel 2004. a.
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7. RATSASPORDIKLUBI
7.1. MTÜ Virumaa ratsaspordiklubi
Ratsaspordiklubi registreeriti 2002. aastal. Klubi asub Roelas. See klubi on tänaseni ainuke
ratsaspordiklubi, mis tegutseb Virumaal.
Klubi ülesandeks on toetada ja populariseerida ratsasporti Virumaal.
Klubil on liikmeid kuus, kolm juuniorit
ja kolm seeniorit. Klubi juhatuse esimees
on Mait Jaanson. Roelas on toimunud
üle-eestilised ja piirkondlikud võistlused
2004. aastal. Järgnevad võistlused toimuvad 2006. aastal. Vinni vallast on ratsaspordi huvilised peamiselt tüdrukud, nad
on juuniorite maakonna parimad. Klubil
endal ei ole hobuseid, neid rendime Mati
Orgilt. Treeningute eest ei tule rahaga
tasuda, vaid osalejad teevad tööga tasa
(koristavad boksisid, kammivad hobuseid
jne).

Algajate laste ratsaspordivõistluse ettevalmistus
2004. a.

Vinni vald toetab MTÜ Virumaa ratsaspordiklubi. Mait Jaanson lõpetab oma jutu sõnadega:
„MTÜ Virumaa ratsaspordiklubi on praegu oma ajast eest.“ (1.1.6.)

Mati Org oma hobusega kümne küla päeval 2005. a.
Paremal esimene Mait Jaanson.
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8. KORTERIÜHISTUD
8.1. KÜ Roela Männiku
KÜ Roela Männiku tegutseb põhikirja alusel, alates oktoobrist 1993. a. Esimene põhikiri on
kinnitatud Vinni Vallavalitsuses 15.10.1993 ja Lääne-Viru Maavalitsuse poolt 22.10.1993.
Kuna hiljem selgus, et oli olemas juba KÜ Männiku, siis nimetati meie KÜ Roela Männiku
12.03.1999. a.
Põhikiri uues redaktsioonis on kantud MTÜ ja sihtasutuse registrisse Lääne-Viru Maakohtu
registriosakonnas 25.03.1999. a.
Juhatus on viie liikmeline, käesoleval momendil kuuluvad sinna:
1.
2.
3.
4.
5.

Margus Eigi (juhatuse esimees)
Jaan Mäits
Silva Eigi
Arnas Jõe
Eevi Eigi

KÜ Roela Männiku Järve nr. 2 elab 64 elanikku. Krt. nr. 13 omanik elab Tammiku hooldekodus. Krt. nr 20 ja 23 omanikud kasutavad kortereid suvekoduna.
Elamispinda kokku 1939 m2 – 30 korterit.
1 toalisi – 5, elamispinda 39 m2
2 toalisi – 4, elamispinda 50-52 m2
3 toalisi – 12, elamispinda 67-68 m2
4 toalisi – 6, elamispinda 77 m2
5 toalisi – 3, elamispinda 89-90 m2 (1.1.14.)

8.2. Korteriühistu „Roela Rida“
Korteriühistu „Roela Rida“ (edaspidi nimetatud ühistu) on Lääne-Virumaal, Vinni vallas,
Roela alevikus Veski 7 elamu korteriomanike poolt asutatud mittetulundusühistu.





Ühistu nimi, asukoht, eesmärk.
Ühistu ametlik nimi on: Korteriühistu „Roela Rida“, lühendatult: KÜ „Roela Rida“.
Ühistu asukoht on: Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela alevik ja Ühistu
postiaadress on: 46602, Roela alevik, Veski 7, Vinni vald.
Ühistu asutamise eesmärk on moodustada juriidiline isik, et korraldada elamukorteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühist majandamist ja
esindada Ühistu liikmete ühiseid huve.

Uus põhikirja redaktsioon kinnitati üldkoosolekul 5. mail 1999.
Juhatus on kolme-liikmeline. Eelmistel aastatel valis juhatus enda hulgast juhatuse esimehe,
viimase koosoleku otsusega valiti kolm võrdväärset juhatuse liiget.
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KÜ Roela Rida elanike arv 25;
Korterite arv 12, sellest viie-toalisi 6 ja nelja-toalisi 6;
Üldpind 971 m2.
KÜ hooldab pidevalt maja ümbrust. Remonditi katus, plaanis on välisfassaadi soojustamine.
(1.1.15.)

8.3. KÜ Teeääre
Korteriühistu „Teeääre“ (edaspidi nimetatud Ühistu) on Lääne-Virumaal, Vinni vallas Roela
alevikus asuva Veski 15 elamu korteriomanike poolt asutatud mittetulundusühing.
Ühistu asutamise eesmärk on moodustada juriidiline isik, et korraldada elamu korteriomandite
esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühist majandamist ja esindada Ühistu
liikmete ühiseid huve.
Põhikiri on kinnitatud ühistu liikmete üldkoosolekul 03.02.1999. a. Juhatuse esimees Ade
Kuusk, liikmed Virve Jõemägi ja Alma Darijna.
Elamispind:
1 toalisi – 2
2 toalisi – 9
3 toalisi – 2
Elanike arv 15. (1.1.10.)

8.4. KÜ Roela Sireli
Korteriühistu Roela Sireli (edaspidi nimetatud Ühistu) on Lääne-Virumaal, Vinni vallas Roela
alevikus asuva Veski 14 elamu korteriomanike poolt asutatud mittetulundusühing.
Ühistu ametlik nimi on: Korteriühistu Roela Sireli, lühendatult KÜ Roela Sireli
Ühistu asukoht: Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela alevik ja ühistu postiaadress on 46602, Roela alevik, Veski 14 Vinni vald
Ühistu asutamise eesmärk on moodustada juriidiline isik, et korraldada elamu korteriomandite
esemeks ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühismajandamist ja esindada ühistu liikmete
ühiseid huve.
Juhatuse esimees: Elo Heinsaar
Elamispind – 349,8 m2, kortereid 8
2 toalisi – 4
3 toalisi – 4 (1.1.5.)
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8.5. KÜ Roela Järve
MTÜ KÜ Roela Järve, asukohaga Järve 4, Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa on
asutatud 13. novembril 2001. aastal ja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
11. detsember 2001. a.
Nagu paljudel teistelgi ühismajadel oli probleeme ühistu loomisega, sest kes seda paberimajandust ikka vabatahtlikult tahab ajada. Kuid majaaluse maa mõõtmise ja korteriomandi
seadmise tähtajad surusid peale. Nii me siis otsustasimegi 13. novembril 2001. aastal kutsuda
kokku majaelanikud ja pidada maha koosolek, kus arutlusel olid järgmised päevakorra
punktid: 1. KÜ põhikirja arutelu; 2. KÜ juhatuse valimine; 3. KÜ nime panemine. Üldkoosolekul otsustati kinnitada KÜ põhikiri. Juhatus valiti 5 liikmeline: Tiiu Mäe, Tiit Jõemägi,
Inge Tulik, Riho Kullik ja Raivo Puss. KÜ nimeks sai Roela Järve.
Siit edasi algas kannatuste rada. Kõigepealt oli vaja ära mõõta maa-alune maa. Kuid oh
üllatust… juhatuse liikmete seas ei olnud ühtegi ettevõtlikku inimest, kes oleks selle
küsimusega tegelenud. Otsustasin ise asjad liikuma panna ja 14. märtsil 2002. aastast on
elamumaa kantud Lääne-Viru Maakatastrisse. Siis tuli järgmine ülesanne: korteriomandi
seadmine. Aga eks sa proovi korraga 30-lt korteriomanikult dokumentide koopiad kätte saada,
et keegi kuskile ei koliks ja mis kõige hullem, keegi ei tohtinud ära ka surra, sest siis jäi asi
seisma kuni pärijate õiguste kinnitamiseni. Nii ma siis ootasin õiget aega – kord nokk kinni
saba lahti ja vastupidi.17. veebruaril 2006. aastal sai sellega siiski asjad ühele poole. Vahepeal
tuli muidugi vastu võtta uus KÜ põhikiri, kutsuda tagasi vana juhatus ja valida uus juhatus,
kuna osad juhatuse liikmed olid vahetanud elukohta. 27. augustil 2004. aastal toimunud
üldkoosolekul võetigi vast KÜ uus põhikiri ja valiti uus juhatus ning revident. Juhatuse
liikmeid valiti seekord kolm: Saima Kalme, Aino Peidus ja Tiit Jõemägi. Revidendiks valiti
Milvi Ehasalu. Vastu võeti ka uus KÜ põhikiri. Sellekohane kanne on tehtud ka Lääne-Viru
Maakohtu registriosakonnas 21. oktoobril 2004. aastal.
Nüüd siis ka ühistu tegemistest. Kuna on teada maarahva majanduslik olukord, siis pole me
ka eriti suuri plaane teinud, kuid midagi on ikkagi tehtud. Kõige hullem töö oli soojamõõtja
paigaldamine. Meie maja on kaheosaline ja seega pidi sisse seadma kaks soojasõlme á 3000
krooni. Peale tormikahjustusi sai remonditud katus ja osaliselt on vahetatud ka harjalauad.
Kuid põhjalik katuse remont on planeeritud 2006. aasta suveks st välja tuleb vahetada
katkised eterniitplaadid ja paigaldada kogu maja ulatuses harjalaud. Osaliselt on tehtud ka
trepikodade remont, korda on tehtud esimesed kolm trepikoda. See töö on küll trepikoja
elanike oma vastutusel, sest ühistul selleks raha ei jätku. 2006. aasta suveks on veel
planeeritud kesküttesüsteemi korrastamine sest momendil on otsapealsed korterid külmemad
kui keskel ja küttesüsteem tuleb maja ulatuses tasakaalustada 2004. aastal ostsime kahe maja
peale murutraktori. (1.1.8.)

8.6. KÜ Roela Mets
KÜ Roela Mets Vinni vald Roela Järve 6.
Juhatuse liikmed:
1. Lea Rumjantseva (esimees)
2. Leida Matsalu
3. Reet Alavere
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Elumajas 30 korterit, sellest:
1 toalisi – 5
2 toalisi – 4
3 toalisi – 12
4 toalisi – 6
5 toalisi – 3
Alalisi elanikke 55, nendest:





lapsi 14
pensionäre 13 + 5 hooldekodu elanikku
ülejäänud isad-emad
ühistu on loodud ühise majandamise ja hooldamise eesmärgil, et meie kodud
muutuksid kaunimaks, turvalisemaks ja väärtuslikumaks

Ajavahemikul 2003-2005. a. teostatud järgmised tööd elumajal omavahenditest:











Puhastatud ventilatsiooni korstnad (lõõrid)
Remonditud katus
Fassaadil teostatud remont (tihendatud paneelide ühendused)
Parandatud ja värvitud räästaalune tuulekoda
Ehitatud soojasõlm ja paigaldatud automaatmõõtjad
Renoveeritud kütte- ja külmaveetorustik kogu majal
Remonditud küttesüsteem
Värvitud ja remonditud välisuksed, vahetatud kogu majal keldriaknad
Hoitud korras haljastus. Istutatud puid ja põõsaid. Alustatud iluaia rajamisega.
Paigaldatud Vinni Vallavalitsuse poolt väikelaste mängutorn, kevadel täiendatakse
mänguväljaku ehitamisega (kiiged, liivakastid)

Kogu tehtu eest suured tänud majarahvale ja eriti Vinni Vallavalitsusele eesotsas härra
Toomas Väinastega. Suured tänud ka Aare Vallistule, kes alati oli nõuga saadaval.
Vaadates tulevikku (vajame rahalist toetust):









Soojustada pööning
Paigaldada katuselt sadevete äravoolu süsteem
Vahetada välisuksed
Renoveerida elumaja fassaad
Renoveerida keldri elektrikaablid (vahetada kogu elektrivõrk keldris välja)
Renoveerida pandused ümber maja
Vahetada elumaja aknad
Vahetada korterites praegused radiaatorid. (niinimetatud karjalauda radiaatorid inimväärsete vastu)

Seega peaks minimaalselt laekuma remondifondi 2 miljonit (kaks miljonit) krooni.
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Ülevaate Ühistu tööst ja tulevikuplaanidest koostas ühistu juhataja: Lea Rumjantseva.
(1.1.16.)

8.7. Korteriühistu Roela Pihlaka
Korteriühistu nimi on: korteriühistu Roela Pihlaka, lühendatult: KÜ Roela Pihlaka.
Korteriühistu asukohaks on: Eesti Vabariik; Lääne-Virumaa, Roela alevik ja postiaadressiks
on: Veski 10, Roela, 46602 Lääne-Virumaa.
Korteriühistu asutatakse eesmärgil korraldada korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja
maatüki mõtteliste osade ühismajandamist ja esindada korteriühistu liikmete ühiseid huve.
Korteriühistu Roela Pihlaka on kinnitatud asutamiskoosolekul 02.03.2004. a. juhatuse
liikmeteks valiti:
1. Ade Murumägi – elukoht Roela alevik, Vinni vald
2. Maimu Andresson – elukoht Roela alevik, Vinni vald
3. Anna Zubkova – elukoht Roela alevik, Vinni vald
Juhatuse liikmete volitused kehtivad 5 aastat.
KÜ Roela Pihlaka elab 10 inimest. Elamispinda on 526 m2 – 8 korterit:



2 toalisi – 4
3 toalisi – 4

KÜ hooldab pidevalt maja ümbrust. Remonditud on katus ja korstnad, renoveeritud maja
üldelektrisüsteem kogusummas ~18 000.- krooni. (1.1.11.)

8.8. KÜ Lepiku Rida
KÜ Lepiku Rida asub Lääne-Virumaal Vinni vallas, Lepiku külas. KÜ on moodustatud
20.11.2003. Juhatuse esimees on Enn Otsa.
Majas on kaksteist korterit, millest praegu on kasutusel seitse. Majale tegime uue katuse ja
paigaldasime kollektiivantenni. Oleme tegelenud haljastusega. (1.1.12.)

8.9. KÜ Saara 18
KÜ Saara 18 asub Lääne-Virumaal Vinni vallas, Saara külas. Juhatuse esimees on Kalle
Kaljos, liige Karmo Jürgenson. Kortereid on kaheksa. (1.1.7.)
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KOKKUVÕTE
Oma kodu-uurimistöö „Mittetulundusühingud Roelas 1993-2005“ koostamisel sain teada, et
minu kodukohas on 8 mittetulundusühingut. Need on: Roela Rahva Maja, Roela Noortemaja,
maanaisteselts Mai, puudega inimeste ühendus Johannna, Roela Kodukant, Roela Sport,
Ratsaspordiklubi ja Korteriühistud.
Vaatamata pidevatele muutustele majanduses, püüavad Roela inimesed kultuurivaldkonnas
hoida järjepidevust, otsivad uusi tegevusväljundeid, arendavad liikmeskonda, pakuvad
pidevalt koostööprojekte. Kogu selle töö mõõdupuuks ei ole raha. Tulemused sünnivad hingesuuruse ja südamesoojuse hinnaga. Ja nende tulemuste nimel tasub võidelda ja vaeva näha.
Roela Rahva Maja on ka edaspidi koduks suure hinge ja sooja südamega inimesele.
Roela rahvas on hakanud tõeliselt tegutsema, et panna noored armastama oma kodupaika,
anda neile võimalusi tegutsemiseks, iseotsustamiseks. Selle kinnituseks on tõsiasi, et Roelas
tegutseb juba aastaid noortemaja. See on koht, kuhu noor ei pea minema. See on koht, kuhu ta
võib minna, kui noorel parasjagu aega ja tahtmist on. See on koht, kust noor võib lahkuda
talle sobival ajal. See on koht, kus noored peaksid ise oma vaba aega sisustama. Ja tõepoolest,
Roelas puuduvad sihitult ringiliikuvad noortekambad.
Roela Maanaisteseltsi moodustamise tingisid naiste ühine huvi käsitöö vastu, soov parandada
oma käsitööoskusi ja laiendada teadmisi kodumajanduse ning kodu arendamise valdkonnas.
Naised annavad edasi teadmisi ka noorematele põlvedele.
MTÜ Johanna sai loodud selleks, et puudega inimesed ei tunneks enda ühiskonnas nii üksi ja
eemalolevana. Koos on võimalik arutada, mida on vaja peale meelelahutuse, mis on osa
rahvast siiani aastaid koos hoidnud tegelikult veel puudega inimestele ja nende pereliikmetele.
Turvaline on tunda end kõrval teist sarnase saatusega inimest, teades, et me ei ole oma mure
ja saatusega üksi.
Roela Kodukant on oma lühikeseaja jooksul suutnud ühendada piirkonna kümne küla inimesi,
kes on huvitatud külaelu säilitamisest ja edendamisest.
Roela Spordiselts on oma tegevusaja jooksul kaasa aidanud koolispordi arengule ja edendamisele. On läbi viinud üritusi kogu perele. Spordiseltsi tegevuse tulemusena on vähenenud
noorte sihitu hulkumine ja ilmneb laste ja noorte aktiivne osalemine ühisüritustel.
Ratsaspordiklubi on kõige vaiksemalt tegutsenud, võib-olla tuleb sellest, et see on kallis
tegevus. Tänu Vinni valla toele suudab ta tegutseda.
Korteriühistud kujunesid pärast sovhoosikorterite erastamist. Korteriühistu on omamoodi
näide demokraatlikust valitsemisest igapäevaelu tasandil. Igal korteriomanikul on üks hääl,
mida ta saab kasutada üldkoosolekul, väljendamaks oma seisukohta maja haldamise küsimuses.
Kodanike ühistegevus mängib olulist osa selles, millised väärtused, traditsioonid ja käitumisviisid ühiskonnas levivad. Niimoodi täidavad ka Roela inimesed kultuurikandja rolli.
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