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22 ESINEJAT KAHEL LAVAL! 
HARD ROCK LAAGER 2003 

ESINEJAD: 
 
ANTIMATTER (UK) 
BARATHRUM (FIN) 
 
OBTEST (LIT) 
SIFFLE CHOPES (FRA) 
 
THARAPHITA 
METSATÖLL 
[O3] 
CATAFALC 
EAST TRADING WANG 
HERALD 
IOG 
LEECH 
LOITS 
LOOM 
MONSTERA 
RAUD-ANTS 
TRIBUTE TO RUNNING 
WILD 
SHABASH 
SICKBAG 
SYMBOLIC STATE 
ZORG 
UGLY OGRE 

Hard Rock Laagrist on saanud iga-
aastane üritus, mis pakub parimaid 
elamusi just neile, kes oskavad nautida 
kõike, mis ühe korraliku vabas looduses 
toimuva kontserdi juurde kuulub- tasemel 
muusika, sõbralik õhkkond ja seda kõike 
mitu päeva järjest. 
 
Teatavasti sai sellele toredale tradi-
tsioonile pandud nurgakivi eelmisel 
aastal, mil toimus Hard Rock Laager 
2002, mille paarikümne esineja seas oli 
ka ohtralt vähem ja rohkem tuntud 
välisartiste. Võib vist ilma liialdamata 
öelda, et need, kes kõike oma silma ja 
kõrvaga mekkisid, said suurepärase 
elamuse, ja kes mingil põhjusel kohale ei 
saanud tulla, kahetseb seda siiani - kuid 
iga viga annab parandada ja loodetavasti 
sobib selleks justnimelt HARD ROCK 
LAAGER 2003. 
 
Ka see aasta on toimumis paigaks Vana-
Vigala, ja seekord on festivali alapeal-
kirjaks "Juurte juurde", mis tähendab, 
et eelmisel aastal pilku püüdnud huvirin-
gidest kasvatatakse veelgi suurem ja 

ulatuslikum aja veetmise võimalus, mille 
toel saab omandada ka huvitavaid oskusi ja 
teadmisi. Need huviringid koosnevad 
eelkõige maalähedastest tegevustest, alates 
lihtsamast käsitööst ja lõpetades ränkraske 
sepistamisega. 
 
Ka muusikapoolelt on läbi viidud rida 
uuendusi. Nagu ühele korralikule festivalile 
kohane, püstitatakse seekord kaks lava, 
millest esimene jääb tuntud kohale pingi-
rivide ette, teine aga lõkkeplatsile. Kokku 
esineb Laagris üle paarikümne bändi, teiste 
seas ka Noorte Bändide Konkursi võitnud 
Monstera ja Sickbag. 
 
Avatud on ka festivali kodulehekülg, kuhu 
uusim informatsioon (bändid, piletite 
eelmüük jpm.) koheselt postitatakse; 
eelmise aasta kohta muljetada ja saabuva 
Laagri kohta küsimusi esitada saab 
foorumis - nii et olge aktiivsed , rääkige 
festivalist ka oma sõpradele ning kõigile 
teistele, kes seda nautida oskavad, ja 
kohtumiseni Hard Rock Laagris 2003! 
 
(Tekst on kopeeritud HRC koduleheküljelt) 
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VIGALA VALLA SUVEPÄEVAD 
Sel aastal kestsid pidustused lausa neli päeva. 
 
Algas kolmapäeval kirikukontserdiga, kus esinesid “Vana-Vigala 
õpetajate ansambel”, “Meeskvintett”, ansambel “Hõbe-juus” ja 
Kirikukoor.  
 
Neljapäev oli “Koduloo ja kirjanduse päev”, kus Kivi-Vigala 
rahvamajas tegi ettekande Mihkel Aitsamist Tiiu Kiikajon. Kaie 
Bergmann esines huvitava uurimustööga kohalike ees- ja 
perekonnanimede panekust ning levimisest. Kõik, kel on huvi oma 
nime päritolu suhtes, võivad pöörduda Kaie poole abi saamiseks. 
Külalisesinejateks olid vendadest kirjanikud Jüri ja Ülo Tuulik. 
Nende vestlus erinevatest inimestest ja elust enesest paelus 
kuulajaid. Soovijad said esitada nii küsimusi, kui vestelda 
kirjanikega individuaalselt. Kahju oli vaid sellest, et tegelikult oli 
kohal väga vähe uudishimulikke.  
 
Kolmas valla suvepäev oli pühendatud lastele ning Vana-Vigala 
rahvamaja ruumidesse oli üles seatud batuut.  
 

Lapsi ei huvitanud eriti muu tegevus kui batuudil hüppamine. 
Küll olid kohal Kivi-Vigala põhikooli näiteringi noored, kes 
õpetasid uusi mänge. Küll ainult mulle ja veel paarile lapsele, 
kes viitsisid kaasa lüüa. Vahepeal esines tantsuklubi “Minifox” 
Ants Lopsik`u juhatamisel. Tegemist oli laste peotantsu-
rühmaga, kelle esinemist oli põnev jälgida. 
 
Viimase valla suvepäeva peasündmusteks olid Vana-Vigala 
põhikooli rõdu ja laululava avamine. Kohal oli ka maavanem hr. 
Kalle Talviste ja Riigikogu liige hr. Jüri Võigemast. Nagu alati 
suursündmuste puhul peeti tervituskõnesid ning öeldi tänusõnu 
nii toetajatele kui ka ehitajatele.  
 
Uuel laululaval esinesid valla põhikoolide laululapsed ja 
tantsijad, samuti folkloorirühm “Kiitsharakad”, puhkpilli-
orkester, V-Vigala TTK tantsijad. Õhtut jätkas ansambel 
“Arest” ja kell 23.00 toimus lubatud ilutulestik.  
 
Tegijate nimel vabandan nende inimeste ees, kelle riided said 
värviseks. Palun vabandust!     
 
Elle Altmets 
 

ÕPILASSTIPENDIUMID 
 
Tänavu aasta jagati välja 11 õpilasstipendiumit: 7 põhikooli ja 4 
keskkooli osas: 
 
Põhikoolid: 
Terje Aiaots 
Merlin Helme 
Kaire Kuimets 
Kirsica Kuusla 
Marek Orub 
Aire Veimann 
Hannaliis Viibus 
 
Vallavalitsuse ja -volikogu nimel tänasid stipendiumi saajaid, 
nende vanemaid ja teisi tublisid õpilasi hr. Priit Kärsna ja hr. Enn 
Roosi.   
 
Uudised Pärnu Postimehest 
 
Sirvides jaanipäeval Pärnu Postimeest tabas mind meeldiv üllatus, 
leides sealt  Kivi-Vigala Põhikooli endiste õpilaste nimesid.  

Keskoolid ja gümnaasiumid: 
Heliis Abroi 
Annika Mander 
Mari Viska 
Silli Välimäe 
 

Nimelt antakse Pärnu linnas välja aasta õpilase 
tiitel.Gümnaasiumi osas pidas komisjon tiitli vääriliseks Ott 
Maasikast Koidula gümnaasiumist. 
Samuti lugesin, et Ele Sisas lõpetas Pärnu ühisgümnaasiumi 
hõbemedaliga. 
Helina Kidra lõpetas aga gümnaasiumi kiituskirjaga spordis. 
Palju õnne neile! 
 
PP sirvis Leili Jaagant 
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NOORTE TÖÖLAAGRID 
Alates juuni keskpaigast tegutses Kivi-Vigalas “Vigala Töömalev 
2003”. Kõigile üllatuseks andsid tublid noored ettevõtliku 
juhendaja Anne-Ly Suvi eestvedamisel Kivi-Vigalale kena ja 
korrastatud ilme. Selle kõrval toimusid ka muud üritused, millest 
Anne-Ly ise kõneleb: 
 
“Enamustel päevadel peale tööaega sai noortele korraldatud kas 
väljasõit mõnda huvitavasse kohta või kohapealne üritus. Oleme 
käinud kanuudega sõitmas, ujumas Keila Tervisekeskuses, 
Vembu-tembumaal seiklemas. Huvitavaks ettevõtmiseks võib 
pidada ka seiklusraja läbimist Klooga Noortelaagris, kus 
esmajoones võimatuna tundunud ülesanded, saadi tugeva 
meeskonnatöö tulemusena lahendatud.  
Esimesel nädalal korraldasime võistlused, millega selgitasime 
välja parimad sportlased individuaalaladel. Teise nädala 
jõukatsumiseks oli poiste ja tüdrukute vaheline maastikumäng. 
Kindlasti pidasid malevlased ise kõige huvitamaks bowling-
turniiri Pärnus.”  
 
Kas noored on töö tegemisest huvitatud? Oled välja töötanud 
punktisüsteemi ehk tutvustad seda. 
“Noored on töö tegemisest huvitatud, seda enam, kui nende tööd 
nähakse, hinnatakse  ja selle eest palka makstakse. Eks nad 
omavahel ise ikka vaatasid ka, kes teeb tööd ja kes niisama seisab 
või istub. Kedagi eriliselt esile ei tahaks tuua, sest ühel päeval olid 
ühed paremad ja teisel päeval teised,  kokkuvõttes olid kõik tublid. 
Iga ���������	��
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tunnitäpi, kes väga hästi, sai rohelise, kes tööl ei käinud, sai musta 
täpi ja kes töö juures palju viilis, sai sinise täpi. Kui kolm sinist 
koos, vahetati see ühe musta vastu. Kõikide täppide ülelugemisel 
pandi kirja töötatud tunnid ja selle alusel maksti lastele palka.”  

Kuidas jäid ise selle ettevõtmisega rahule? 
“Olen rahul, nüüd tean täpselt, mida tähendab ühe töömaleva 
organiseerimine. Kui teoreetiliselt olen seda teinud juba 2002 
aasta algusest oma põhitöö kohal, siis praktiliselt sai see alles 
nüüd järgi proovitud. Kõik kavandatud sai ellu viidud, kuigi 
arenguruumi on veel küllaga. Kindlasti oleks tulevikus vaja 
ettevõtjaid kaasata sellistesse tegemistesse, et vald siin üksi ei 
tegutseks. Siiski tahame tänada Vigala Vallavalitsust, S.S 
Vigala Puu ja Kristi Valget, kes lisaks erinevatele fondidele 
toetasid meie projekti edukat elluviimist.”  
 
Suvised tegemised Vana-Vigalas 
Kivi-Vigala töömaleva kõrval tegutses nädal aega ka Vana-
Vigala laste töörühm. Aktiivsete ja agarate noorte abil korrastati 
Mõisapark ning värviti üle laululava ees olevad pingiread. Sama 
grupp jätkab pargi koristamist ka augustis.  
 
Elle Altmets 
 

Aastaring Kivi-Vigala lasteaias “Pääsulind” 
 
Meie lasteaaias on jälle möödas üks aastaring. See aasta on olnud 
mitmekülgne ja teguderohke. Oleme külastanud mitmeid 
teatrietendusi ja käinud kaks korda  Pärnu teatris “Endla”  
“Tuhkatriinu” ja “Karlsson katusel” etendustel. Meil on olnud ka 
lasteaias väga vahvaid üritusi. Meeldejäävamad nendest – 
Isadepäev, kus lapsed esinesid näidendiga “Jänesepoeg kes ei 
tahtnud magada”; Eesti rahva jõulud; Vanavanemate päev, kus 
vanaemad küpsetasid lapselaste lemmikpirukaid; Beebipäev 
1.aprillil; Emadepäev, kus lapsed üllatasid emasid näidendiga 
“Jussikese 7 sõpra”; Lasteaia koolisaatmispidu – lasteaiaga jätsid 
hüvasti 5 last , kes sügisel alustavad kooliteed. 
 

Toimus ka kaks spordipäeva – sügisel ja kevadel. Kevadine 
spordipäev algas “Kirju koera” valmistamisega, mis maitses 
pärast sportimist vabas õhus imehästi. Ise tehtud, hästi tehtud! 
Meil on väga head sõbrad Vana-Vigala lasteaias, kellega koos 
toimub igal aastal kaks pidu – sõbrapäev ja nõidade pidu. 
Aastale panime punkti ühise perepäevaga Haapsalu 
Veekeskuses, mis kõigi arvates sai liiga ruttu otsa. 
Kui meil ei oleks tublisid emasid ja isasid, ei saaks toimuda 
ühtki üritust ega väljasõitu. Meie lasteaiapere tänab kõiki 
lapsevanemaid  ja vanavanemaid, kes on meid alati toetanud ja 
mõistnud. 
 
Ilusat suve kõigile!   
 

6.juunil 2003.a. lõpetas Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna ehitusinsenerina RAUL 
RÄMO ja transporditeaduskonna transpordikorralduse insenerina IVIKA PRIIDEL. 21.juunil 
ulatati Audentes Mainor Ülikooli majandusteaduskonna finantsjuhi lõpudiplom PILVI SUME´le. 
RAUL, IVIKA ja PILVI! 
Tugev käepigistus ja parimad soovid Teile Eesti haritlaskonda astumisel! 
See on üks väärt tegu, mille väärtust vahest ei osata hetkel hinnatagi. Teie tahtekindlusele ja 
visadusele annab hinnangu alles ees seisev pikk ja teguderohke ametialane töö. 
Teil on kõrgharidus! Kui raskelt see saadud on, teate vaid Teie ja Teie lähedased. Kõrgkoolis 
saadud teadmised ja hoiakud peaksid Teid aitama mitte ainult tööalaselt, vaid hoidma selget pead 
ja sirget selga igas elujuhtumis. Tahe näha probleemi ja julgus selle lahendamise vastutus enda 
peale võtta pidi saama Teile selgeks iga eksami ja kodutööga. Soovime Teile pärituult purjedesse, 
kindlat kätt kursi hoidmisel ja et jätkuks nii vett kui kurssi! 
Jõudu tööle! 
Kõrgharidus on varandus on varandus, mida varas ei saa näpata, tuli põletada ega koi läbinärida. 
Nii arvavad Teie vanemad – Heljo Rämo, Aino Illaste, Ruta ja Arvo Sume. 
Aitäh Teile! 
 

 
VIGALA 

VALLAVALITSUS 
ja VOLIKOGU 

 
Õnnitleb kõiki põhi-, 

keskkooli, 
gümnaasiumide, 

kutse- ja kõrgkoolide 
lõpetajaid! 

 
 

PALJU ÕNNE!!! 
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V A L L AV AL I T S U S E S  J A V O L I K O G U S  
Vigala Vallavalitsuses: 
 
28.05.2003.a. istungil: 
 

-    otsustati tagastada maa kahele õigustatud subjektile.  
- otsustati lubada erastada ostueesõigusega maad kahel 

taotlejal. 
- määrati kompensatsioon õigusvastaselt võõranda-tud maa 

eest ühele õigustatud subjektile  
- otsustati jagada Uueuustalu kinnistu kaheks katastriüksu-

seks 
- anti kooskõlastus OÜ Vigala Piimatööstusele vee 

erikasutusloa saamiseks järgmistel tingimustel: tagada 
biopuhasti ja ülepumpla pidev töö, teostada pidevalt 
tehnilist hoolt; vältida igakülgselt puhastamata pesuvee 
sattumist Enge jõkke; puhastada biotiikide ja suubla 
vaheline kraav 15.juuniks 2003.a.; ehitada uuspuhastus-
seade, valmimise tähtaeg 31.juuli 2003.a.  

- sotsiaaltoetusteks eraldati 300 krooni. 
 

12.06.2003.a. istungil: 
 

- otsustati määrata kompensatsioon õigusvastaselt võõranda-
tud maa eest kahele õigustatud subjektile 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa 
seitsmele õigustatud subjektile 

- otsustati lubada ostueesõigusega erastada maad kolmel 
taotlejal 

- otsustati lubada jagada Kasumaa kinnistu kaheks katast-
riüksuseks 
määrati teenindusmaa endise metskonna kontori hoonete 
alla 

- otsustati väljastada kauplemisload tööstuskaupadega 
kauplemiseks FIE Svetlane Dedovale ,OÜ Bergi 
Kaubandusele ja Gunnar Lepp Lepatriinu poele valla 
suvepäevadel kauplemiseks, MTÜ Kivi-Vigala kauplusel 
pikendati lahtioleku aega 23.06.03 kella 01.00-ni.  

- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- kinnitati 28.05.2003.a. toimunud korterite 

enampakkumise tulemused 
- otsustati väljastada kasutusload kolmele ehitisele 
- otsustati anda luba 18.-19.07.2003 toimuva ürituse ”Hard 

Rock Laager” korraldamiseks.  
 
Vigala Vallavolikogus: 
30.05.2003.a.istungil: 

- kinnitati 2002.aasta eelarve täitmise aruanne 
- otsustati maksta välja toimetulekutoetused täiendavate 

sotsiaaltoetuste vahenditest 
- otsustati kooskõlastada Vabariigi Valitsuse korralduse 

“Maamaksu korrigeerimine Avaste looduskaitse alal” 
eelnõu 

- kinnitati Vana-Vigala Laste ja Noorte Huvikeskuse 
põhimäärus 

- täiendati Vana-Vigala Rahvamaja põhimäärust 
- I lugemisel oli “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 

kord Vigala vallas”  
- I lugemisel oli Vigala valla põhimääruse muutmine 
- kinnitati õpilasstipendiumi saajate nimekiri 
- arutusel oli Vigala puhastusseadmete rekonstrueerimine 

(ISPA projekt) 
- arutusel oli Läti küla silla remondi küsimused 
- otsustati eraldada sotsiaalkorteri remondiks reservfondist 

10 000 krooni 
 

Rahulolu läbi Mainori Kõrgkooli! 
 
Inimene on üks rahulolematu hing.  Mitte kunagi ei oska me 
kõigega rahul olla. Ei iseenda, oma pere, ei ilma ega aastaajaga,  
oma tööga ammugi mitte. See pidev rahulolematus tekitab tuska ja 
stressi,  teeb meid tujukaks ja närviliseks. Ja nii me käime mööda 
sõbrannasid või õllebaare, kurdame oma muret kõigile, kel 
viitsimist kuulata. Lumepall muudkui veereb, pinged muudkui 
kasvavad. Mida siis ikkagi peale hakata, kui me millegagi rahul 
pole? 
 
Üks lihtsamaid variante oleks mõelda positiivselt.  
Iseenda ja oma kodu muutmisega saame hea tahtmise juures 
hakkama. Ilma ja aastaaegadega võime ju ka rahule jääda ja 
leppida selle kui meeldiva paratamatusega. Hoopis raskem lugu 
on tööga. Kuna suurema osa oma päevadest veedame töö seltsis, 
siis see pidev vaenukirve vedamine tekitab tohutul hulgal 
mõttetuid lisapingeid. Miks, kallid inimesed, te teete tööd, mis 
teile ei meeldi?  
Tavaline vastus on, et muud tööd ei ole. Aga miks ei ole? Kas 
sellepärast, et kodu läheduses ei ole muid töökohti, või sellepärast, 
et muud tööd teha ei oska? Või hoopis sellepärast, et te lihtsalt ei 
viitsigi midagi muud teha? Kui on viimane variant, siis tunnen 
teile kaasa. Laiskusest jagusaamine on otsatult raske ja nõuab 
väga suurt tahtejõudu. Kui probleem on selles, et kodu lähedal 
muud tööd ei ole, tuleks äkki lihtsalt kaugemalt otsida. Aga kui ei 
oska? 
Oskamisega on paraku nii, et ega keegi meist oskajana sündinud 
pole. Kõik me õpime, kes vähem, kes rohkem. Praegune aeg 
nõuab tööturule asjalikke ja nutikaid inimesi. Selleks, et edukas 

olla, ei piisa ainult pea õlgadel kandmisest, sinna kahe kõrva 
vahele tuleks üht-teist ka korjata. Paljudel meist on kooliaeg 
ammugi möödas ja  tarkuski juba kulunud. Aga tarkust saab ju 
alati juurde nõutada, tuleb lihtsalt õppima hakata. Kui juba 
sügaval südamesopis tekib mõte, et peaks kusagile midagi 
õppima minema, siis varem või hiljem inimene ka selle sammu 
astub.  
Õppimisvõimalusi on mitmeid. On olemas suur hulk 
kõikvõimalikke kursusi, kus saab teadmisi omandada paarist 
tunnist aastateni. On kümnete kaupa kõige erinevamaid 
erialasid pakkuvaid koole, kuhu hea tahtmise korral võiks 
õppima asuda. Valik on teie.  Jõudke eneses selgusele, mida, 
milleks ja kelle jaoks te õpite. Kui iseenda jaoks, siis saate te 
kõigega hakkama, kui oma vanemate  või sõprade meeleheaks, 
siis läheb raskemaks, aga kui endal ka natuke tahtmist ja huvi 
on, siis veate välja. Kui lihtsalt selle jaoks, et õppida on popp, 
siis oodake veel natuke. Ja küpsege, äkki ükskord leiate ka  
selle, mis teid huvitab. 
Kui olete jõudnud eneses arusaamiseni, et teid huvitab 
majandus või psühholoogia või infotehnoloogia, siis kutsun teid 
õppima Mainori Kõrgkooli Rapla õppekeskusesse. 
Õppimisvõimalused on meil paremad kui nii mõneski pealinna 
koolis ja õppejõud toome Tallinna ja Tartu suurkkoolidest koju 
kätte. Praegused tudengid tunduvad igatahes rahul olevat. 
Ja ärge ära unustage, et järgmised vastuvõtukatsed on juba 
laupäeval, 28. juunil kell 10 hommikul! 
 
Teie küpsemist oodates 
Pille Mutli 
Mainori Kõrgkooli Rapla õppekeskuse direktor 
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Geenivaramu jagab teavet trükiste abil ning interneti ja 
infotelefoni teel  
 
Eesti Geenivaramu projekti kohta saab iga huviline teavet 
Geenivaramu trükistest ning Geenivaramu infotelefoni ja 
kodulehekülje kaudu.    
 
Lisaks neile võimalustele võib Geenivaramus osalemise kohta 
infot küsida ka oma perearsti käest. Just perearstid on need, kes 
Geenivaramusse andmeid koguvad.  
 
Tasuta trükised 
 
Geenivaramu projekti tutvustavaid trükiseid võib küsida perearsti 
käest. Kõik trükised on saadaval nii eesti kui vene keeles ning 
need on mõeldud tasuta levitamiseks. 
Põgusa ülevaate Geenivaramu projekti, selle eemärkide ja 
läbiviimise kohta saab väikeseformaadilisest infovihikust “Mis on 
Eesti Geenivaramu projekt?”  
Kõige lihtsamalt öeldes on Geenivaramu projekti eesmärk koguda 
teavet Eesti rahvastiku tervisest ja pärilikkusest. Kogutud 
informatsiooni saab kasutada haiguste varaseks diagnoosimiseks 
ja uute ravimite väljatöötamiseks. 
Geenivaramu loomist ja pidamist, andmete kogumist, töötlemist ja 
väljastamist reguleerib Inimgeeniuuringute seadus. Seadus kaitseb 
geenidoonori huve ning tagab geenidoonori isiku ja tema andmete 
salastatuse. 
Geenidoonoriks hakkamine on vabatahtlik.  
 
Nõusoleku vormi ja küsimustiku tutvustus 
Märksa põhjalikumalt selgitab geenidoonoriks hakkamise 
võimalusi trükis “Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm ja  
 
 

infoleht”. Trükis sisaldab nõusoleku vormi näidist ja selle 
selgitusi. 
Nõusoleku vormi allkirjastab geenidoonoriks saada sooviv 
inimene oma perearsti juures. Nõusoleku vormile alla kirjutades 
annab inimene nõusoleku saada geenidoonoriks, anda 50 ml 
veeniverd ning lasta perearstil koostada terviseseisundi kirjeldus 
ja sugupuu. Alles pärast nõusoleku vormi allkirjastamist täidab 
perearst elektroonilise terviseküsimustiku ja võtab vereproovi.  
Kolmas trükis kannab pealkirja “E esti Geenivaramu 
terviseseisundi ja sugupuuandmete küsimustiku tutvustus”. 
Tutvustusse on koondatud need küsimused, millele vastamisel 
võib geenidoonor vajada veidi pikemat mõtlemisaega ja 
ettevalmistamist.  
 
Kodulehekülg ja infotelefon 
 
Geenivaramu kodulehekülje aadress on www.geenivaramu.ee ja 
see avaneb nii eesti, vene kui inglise keeles. Koduleheküljelt 
leiab külastaja üldist infot Geenivaramu projekti ja selle 
läbiviimise kohta ning Geenivaramut puudutavaid uudiseid ja 
artikleid. Samuti on võimalik tutvuda Inimgeeniuuringute 
seaduse ja geenidoonoriks saamise nõusoleku vormiga. Lisaks 
saab kuulata raadiosaateid Eesti Geenivaramust ja lugeda 
saadete stenogramme.  
Geenivaramul on ka oma infotelefon numbriga (07) 440 200. 
Sellel numbril võivad helistada kõik, kes tunnevad huvi 
Geenivaramu projekti ja selles osalemise vastu.  
Küsimusi võib saata ka e-posti aadressile 
geenivaramu@geenivaramu.ee või info@geenivaramu.ee.  
 
Aire Koik 
Sihtasutuse Eesti Geenivaramu teabejuht 
 

Maaturismi avastamas  
“Euromatka” abil 

Vana – Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli turismiosakond osales 
Leonardo da Vinci aastases projektis “Euromatk”, mille 
eesmärgiks oli tutvuda Saksamaa ja Soomemaa maaturismi 
ettevõtluse ja turismikorraldusega maapiirkondades, sest kooli 
õppekavas on moodulina maaturism. Saksamaal oli 
külastuspiirkonnaks tuntud ja looduslikult kaunis Eifeli ala, 
Soomes aga Etelä-Pohjamaa tasane piirkond, mis on sarnane meie 
Vigalale. Projekti kaudu oli õpetajatel võimalik saada uusi 
teadmisi ja praktilisi kogemusi välisreisidel olles, kuidas 
korraldada kohalikes oludes matkapäevi, teadmata, mis sind ees 
ootab. Saksamaa reisi üheks elamuseks oli 12 km jalgsimatk 
marsruudil “Die Urftseeroute”, mida oli võimalik ainult 
nädalavahetusel sooritada, sest matkarada kulges läbi NATO 
sõjaväe treeningbaasi ja matkarada asub Saksa – Belgia 
looduspargi Hohes Venn – Eifel territooriumil. Meie marsruudi 
vahemaad olid pikad ja nii oli meie liiklusvahendiks ühiskondlik 
transport- rong ja autobuss. Meeldiv oli tõdeda, et matka 
läbiviimist aitas hästi töötav infokorraldus, igas vallas on oma 
turismiinfokeskus, rohke kaartide ja erinevate matkaalaste 
ajakirjade olemasolu, rääkimata interneti infost. Kõik on 
inimsõbralik ja hästitoimiv. Meie koostööpartneriks Saksamaal oli 
härra Karsten Palme Colagne Business Schoolist Kölnist. 
Soomemaa matkal osales ka meie valla projektijuht Elle Altmets, 
kelle tööülesannete hulka kuulub ka turismialaste projektide 
väljatöötamine. Soomes olles tutvusime erinevate maaturismiette-
võtjatega Etelä- Pohjamaal Jalasjärvel. Meie kool teeb tihedat 
koostööd Jalasjärve Täiskasvanute Koolituskeskusega ja seekord 
olime külalisteks maaturismi osakonnale.  
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Selles piirkonnas on maaturism hästi arenenud, pakutakse 
erinevaid võimalusi puhkuseks ja vaba aja sisustamiseks. 
Elamuste rohke oli Reinu Tupa külastus keset raba vaikust, kus 
meid ootas vanaperemees koos abilisega. Kiikusime ja maitsesime 
head toitu, mida tuuakse suusakuninga Juho Mieto hotellist “Pitkä 
Jussi”. Nautisime saunamõnusid koos sauna rituaalidega. Sauna 
juurde kuulub soe turba vann koos turbamaskiga näole, 
leilivõtmine vanaaja loitsuga, mis toob õnne eriti noorikutele. 

Kindlasti tuleb käia suitsusaunas ja karastada end soosilma 
allikavees. Teiseks huvitavamaks ja ekstreemsemaks kohaks oli 
Kuradipesa külastamine, kus Isonvuore kalju lael asub 14 m 
laiune ja 23 m sügavune auk, trepiastmete kaudu võid laskuda 
augu põhja ehk kuradipessa. 21 m kõrguselt vaatetornilt avaneb 
kaunis vaade ümbritsevale rabale, siledatele kaljudele ja 
omapärasele loodusele. Külasatsime eraettevõtet juustu 
valmistamisel “Juustu portti”, kohalikku pereettevõtet 
linatoodete tegemisel ja noortelaagrit. Selles piirkonnas teevad 
ettevõtted üksteisega koostööd ja nende moto on, et kliente 
teenindatakse südamega, mida me ka tõdesime. Viibisime 
Jalasjärve vallas, kus anti ülevaade kohalikest 
turismivõimalustest ning arengusuundadest. Oli võimalus 
osaleda vabariikliku maaturismi kutseeksami töökomisjoni 
koosolekul ning JAKK-i poolt korraldatud EÜ projektide 
tutvustamise töörühmas maaettevõtjatele. 
“Euromatka” kaudu õppisid praktiliselt eelkõige projektis 
osalejad ise, saime juurde uusi kogemusi ja häid mõtteid, mis 
aitavad meid õppetöökorraldamisel ja Vigala muutmisel üheks 
turismisihtkohaks. 
Suur tänu Leonardo da Vinci keskusele.,kelle abil sai teoks 
meie õppereisid. 
 
Kokkuvõtte tegi Maie Üürike 
 

Mäletame austusega 
30.juuli on Vigala rahvale pidupäev - 70.aastat on möödas kiriku 
torni mälestussamba avamisest. Kas tõesti Ants Laikmaa 
soovunelm on täitunud, et kiriku tornist on saanud 
vabadussõdalaste ausammas. Tornsammas on võimas omanäoline 
mälestusmärk hukkunute meenutamiseks. 
 
Kodu-uurija kirjutab: tornmonument läks maksma 18 000 krooni 
ja pretendeeris idee ainulaadsusele. Kui torni ees seista, tuleb 
tunne, nagu hoiaks ema oma käsi valla – kaitsmaks ja sülle 
võtmaks. Kuigi tead, et torn on kivine ja külm, on tunne soe. 
Mälestussamba avamispäeval laulsid erinevad laulukoorid ja 
mängisid mitmed puhkpilliorkestrid – oli ülev päev. 
 
Minu vanade raamatute seas on Hugo Val kokkuseatud 
“Vabadussõjas langenud läänlaste mälestusalbum” 1918 -1920. 
Toon välja mõne Vigala mehe saatuse ja langemisloo:  
“Jaan Lansberg sündinud 1886.aastal. Võitles dessantväes Narva 
vabastamisel, sai püssikuulist haavata, suri 1919.a. Tallinnas 
sõjaväe haiglas. Maetud Vigala kalmistule. Kirjutas vanematele: 
“Süüa saab keskmist moodi, riiet on küll, külma pole karta. Pole 
muud kui aja aga punaseid taga.”  
 
Eduard Kops sündinud 1899.a. Talumehe ainuke poeg. Võitluses 
sai olla ainult ühe päeva: langes haavatuna vaenlase kätte, kelle 
poolt metsikult surnuks piinati. Pagunid, mida ta kandis, olid 
naelaga õla külge löödud... Maetud Vigala kalmistule. 
Eduard Rüberg – Kalevlaste malevas võideldes langes lahingus. 
Dr. Johannes Treumann sündinud 1892.a. Rakveres. Õppis 
Peterburis Neuropsühholoogia Instituudis, Tartu Ülikoolis 
arstiteadust, teenis mereväes. Määrati sõjalaev “Lennuk” arstiks.  

Oli hea suhtleja, vajadusel kõneles ka inglise ja prantsuse 
keeles. Sõjateel külmetas, tervis kannatas... Plekisoojatõve taud 
ähvardas rahvast. Dr. J.Treumann asus Tallinna nakkushaiglasse 
arstiks. Taud tabas ka arsti ennast. Peale paranemist jäi arst 
raskesse kopsu- ja rinnanahapõletikku, millesse ta peale 
operatsiooni suri (olles 28.a.). Üks tublimaid Eesti Vabariigi 
mehi. Temasugused olgu eeskujuks tulevastele põlvedele.”  
Need nimed on mõned näited “Mälestusalbumist” ja erinevatest 
saatustest. 
Mööduja seisata hetke, olgu ausammas väike või suur! Need 
mehed on mäletamist väärt! 
 
Jaanikuul 2003 
Linda Keller 
 
 

OÜ LANDEKER OSTAB KASVAVAT METSA JA 
KINNISTUID HINNAGA KUNI 90000 KR/HA .TASU 
KOHE!   

051 10 415 051 79 866 

 OÜ Estpuu 
vajab hooajatöölisi. 

056 654 747 
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VANA-VIGALA TTK LÕPETAS I LEND SEPPASID-KIVIRAIDUREID 
22. juunil toimus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 
lõpuaktus. Muuhulgas lõpetas ka esimene lend kiviraiumise 
ja sepatöö õpilasi.  
 
Kui sepad kaks aastat tagasi õpinguid alustasid, puudusid 
koolil nii õppevahendid kui ka oma sepikoda. Sellegipoolest 
jätkus õpilastel tahtmist ja kannatlikust ära oodata uue 
sepikoja valmimine. Esimesed töövahendidki olid õpilaste 
endi meisterdatud. Väga suurt rolli mängis selles sepatöö 
õpetaja Raimo Kuusik, kes julgustas õpilasi rasketel 
hetkedel jätkama. Vaid kolm 1. septembril 2001 alustanutest 
jättis õpingud erinevatel põhjustel pooleli. 
 
Peale esimest õppeaastat õnnestus koolil sisse seada ka uus 
sepikoda ja korralikud kiviraiumise ruumid. Ka oli korda 
läinud hankida paremaid töövahendeid, mis omakorda tagas 
õppetöö kvaliteetsema tulemuse. Seda kinnitab näiteks 
asjaolu, et kooli juhtkond pidas sobilikuks Vana- Vigala 
TTKd külastanud president Arnold Rüütlile kinkida sepatöö 
õpilase Viljar Pettai kooli sepikojas valmistatud mõõga. 
(Sama noormehe valmistatud on ka Vana-Vigala laululava 
servi kaunistavad lipuhoidjad). Presidendiproua sai 
kingituseks Triinu Metsniidu sepistatud rahvusliku sõle. 

Vana-Vigala TTK on siiani ainus kutseõppeasutus Eestis, 
mis antud eriala õpetab. Uudne eriala on viimasel aastal 
püsinud pidevalt ka meedia huviorbiidis; kooli on 
külastanud  ajakirjanikud nii raadiost kui ka trüki-
meediast. 
 
Lõpetanute arvates on kiviraiumisel ja sepatööl Eestimaal 
tulevikus kindlasti  väljavaateid. Näiteks on väga 
populaarseks muutunud sepistatud ehted, kaminakomp-
lektid jms. lisandid enda ja oma kodu kaunistamiseks. 
 
Huvi antud eriala vastu on noorte hulgas kasvab. Juba 
praeguseks on  üsna mitu inimest avaldanud soovi asuda 
õppima sepatööd ja kiviraiumist. Sellest õppeaastast 
alustab Vana-Vigala TTKs sepatöö-kiviraiumise õppe-
grupp arvutigraafika lisaainega ka põhikooli lõpetanutele.  
 
Reet Alt, kiviraiumise ja sepatöö eriala järgmise aasta 
lõpetaja 
 
 
 

I lend Vana-Vigala TTK seppasid-kiviraidureid 
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JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED 
 
Evsimia Laanemets  83 10.07.1920 
Erich- Johannes Rukki 82 08.07.1921 
Jaan Ueson   82 10.07.1921 
Asta Alt   81 05.07.1922 
Harri-Heinrich Hiibus  75 06.07.1928 
Heldur Kuimets  75 24.07.1928 
Helvi-Marianne Pipar  70 18.07.1933 
Salme-Vilhelmine Kangur 70 21.07.1933 
Milvi Üürike   65 24.07.1938 
Viivi Sõber   65 25.07.1938 
Heino Langi   60 06.07.1943 
Salme Lebin   55 07.07.1948 
Lilli Rokk   55 16.07.1948 
 

AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED 
 
Mihkel Paiba   89 17.08.1914 
Hilja Piisang   85 08.08.1918 
Helga Pregel   81 18.08.1922 
Aino Heinpõld   75 02.08.1928 
Maria Tekkel   70 02.08.1933 
Liidia Linnamaa  70 04.08.1933 
Osvald Sinikas  70 28.08.1933 
Endel Sukk   70 28.08.1933 
Ants Saar   65 10.08.1938 
Jaan Verbu   65 10.08.1938 
Kaie Bergmann  65 19.08.1938 
Villu-Maidu Kliss  60  08.08.1943 
Igor Kolesov   50 01.08.1953 
Zoja Üürike   50 10.08.1953 
 

PALJU ÕNNE!  

Ära anda 2 kuune  
segavereline must 
emane koera- 
kutsikas.  
 
 
Tel. 051 977 887  
või 24 534 
 

 
Teleriremont ja  
arvutiabi 
 
Pikk 2 Pärnu-Jaagupi 
 
T 13-19 
L 10-15 
 
Info 053 411 531 

TULGE ÕPPIMA! 
 

P.R.S Transport OÜ Autokooli 
B- kategooria kursustele. 

 
Õppeautoks uus Škoda Fabia. 

 
Samuti võimalik võtta 
üksikuid sõidutunde. 

 
Info 056 652 971 

 

Meie hulgast lahkunud 
 

Marta Rumma 
Elli Niit 
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PILETEID SAAB OSTA  KUNI 03. JUULINI  

KIVI-VIGALA INTERNETIPUNKTIST  
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EELMÜÜGIHIND  225 ,  KOHAPEAL  300 


