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Vigala Sõnumid 

 Jaanika Kuusik (foto erakogust)

Pesapuu lood 
Kirja pannud Astra Põlma

Eesti riik tähistab tänavu juba oma 90 aastapäeva, kuid maa- ja 
linnaelu vastandamine on ikka veel teemaks. Kahjuks ei suuda ka 
tänane iseseisev vabariik oma regionaalpoliitikaga luua lahendusi, 
mis tagaks võrdse heaolu kõigile vabariigi kodanikele. 
Linnalastel on tunduvalt rohkem valikuid ning võimalusi ennast 
arendada ja tegeleda oma hobidega kui maal elaval. Harrastused ei 
ole pelgalt kasulik ajaviitmise vorm, vaid nendega tegelemine võib 
panna aluse inimese tulevikuks. 18-aastaselt enam iluvõimlejaks või 
maadlejaks ei hakka. Nii võibki juhtuda, et andekas laps maal võib 
muutuda perele koormaks. Tean seda enda näite varal, sest ei suuda 
oma lapsele võimaldada kunstikoolis käimist ehkki annet tal on. 
Kuid on ka pisut ettevõtlikemaid vanemaid, kes hambad ristis oma 
kõhu kõrvalt ja oma unistustest loobumise hinnaga suudavad lapsi 
toetada ja mujal koolitada. Juba eesti kirjandusklassikast on teada, 
kui palju muret valmistas Vargamäe Andresele oma poja Indreku 
kooli saatmine linna. Ka tänapäeval on vanametel samad probleemid 
- kas asi tasub vaeva, kas laps saab üksi hakkama, viimati läheb 
linnas hukka või hakkab hobusevargaks. 
Teema üle, kas ja kuidas neid peresid aidata saab, tasuks mõelda. 
Pesapuu on artiklite sari, mis räägib Vigalast võrsunud, kuid siit 
lahkunud noorte elusaatustest. Iga lugu on erinev nagu ka 
lahkumised kallist koduvallast. Püüamegi lugudes selgusele jõuda 
miks ja kuidas teele asuti ja kuhu rajad viinud on. Pesapuu lugude 

sarja esimesteks kangelasteks on kaks kanget Tiduvere tüdrukut –
Eve Andre ja Jaanika Kuusik, kelle vanemad võtsid riski ja 
suunasid nad linna kooli. 
 

Eve Andre 

Eve endast: „Mina läksin Tallinna Balletikooli õppima 10 aastaselt. 
Katsetel sai käidud juba aasta varem, aga esimesel korral sisse 
saamine ei õnnestunud. Ka järgmisel aastal olin viimane, kes välja 
valituks tunnistati. Sügisel kooli jõudes ei saanud arugi, miks ja 
milleks ma siin olen. Oma arvates olin juba piisavalt suur tüdruk, et 
iseseisvalt hakkama saada. Alles nüüd, kui ise tütart kasvatan, 
tunnen kui suur pidi olema ema mure, oma last suurde linna kooli 
saates. Kui Vigala koolis olin puhas viieline, siis esimestel aastatel 
balletikoolis olid mul tunnistusel ka kolmed. Ühiselamus polnud ju 
kedagi, kes kontrolliks ja õppima kamandaks. Paari aastaga sain 
oma soovides selgusele ja tahtmine olla edukas viis mind klassi 
parimate hulka. Kooli lõpetasin viitega.“ 
Tema esimene Vigala õpetaja Virve Alliksalu mäletab Evet kui 
“sõbralikku, lahket ja rõõmsat last, kes Muhust tulnuna sulandus 
kiiresti Vigala Algkooli II klassi. Silma paistis ta juba kooli ajal oma 
erilise painduvuse ja tantsida tahtmisega. Esimeseks tantsu-
õpetajaks võib pidada Karin Tõldmakerit, kes algkooli õpilastele 
tantsutunde andis ja tüdrukuid jõe peal uisutama viis.” Küsimuse 
peale, kas peaks ärgitama vanemaid ja andekat last minema edasi 
õppima kodust kaugele vastas Virve Alliksalu:  (järgneb lk 2) Eve Andre Lumivalgekese rollis (foto erakogust) 
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“Kõik oleneb lapsest ja sellest, kuidas see talle ja tema 
hingeelule mõjub. See peab olema lapse enese tahe. 
Algkoolipõlves ei soovitaks küll last ära saata. Väga suur 
muutus võib halvasti mõjuda lapse hingeseisundile.“ 
Eve meenutab oma hakkama saamist: “Selle üheksa 
aasta jooksul oli mitmeid kordi, kui tekkis mõte linnast 
ära tulla ja alla anda. Põhjusi oli palju – polnud raha, 
koolis arvati, et ma ei kasva piisavalt pikaks ja 
puberteedieas tekkis mõte, et enam ei taha. Aga õnneks 
järgneb igale mõõnale tõus ja täna ma oma valikuid ei 
kahetse. Vastupidi - ühiselamu elu soovitaks ma kõigile. 
See on hea kool ja karastus terveks eluks. Elu ühikas 
õpetab teistega arvestama ning rahaga ja söögiga 
hoolikamalt ringi käima.” 
Julgustuseks teistele vanematele ning tänuks emale-
isale lõpetas Eve oma meenutuse järgmiselt: “Kui te 
vähegi tunnete, et teie laps on milleski andekas, siis 
pange ta proovile ja andke talle võimalus õppida oma 
annet arendavas koolis. Loobuda saab ju alati, aga kui ei 
proovi, siis ei saa kunagi teada!“ 

Eve elukäik 
Rahvusooper „Estonia“ - balletisolist 
Saavutused: 
1994  Arno Tali Sihtkapitali stipendium 
1995 Osalemine Helsingi Rahvusvahelisel 
Balletikonkursil 
1996 Kultuurkapitali noore tantsija loomepreemia 
 Lõpetas Tallinna Balletikooli 
1998 Claudia Maldutise nim. preemia 
1999 Eesti parim showtantsija 
2000 Kultuurkapitali stipendium 
Rahvusvahelise balletitantsijate konkursi „Arabesk 
2000“ diplom ja koos Sergei Upkiniga parima paari tiitel 
 Philip Morrise aastapreemia rollide eest 
„Pähklipurejas“ ja R. Adamsoni jazzballetis „In the Mood 
with Duke“  
2002 Rahvusvahelisel balletikonkursil Jacksonis USA-
s parima paari tiitel koos S.Upkiniga 
2004 Eesti parim showtantsija 
Suurimad rollid: Marie (Tšaikovski „Pähklipureja“), 
Klara (Delibes’i/Bigonzetti „Coppélia“) Cassandra 
(Schiavoni/Cannito „Cassandra“), solist jazzballettides 
(R. Adamsoni „In the Mood with Duke“, „Enne ja nüüd“, 
„At the Still Point“), Antigone (Mai Murdmaa „Antigone“, 
J. Anouilh), Quiteria („Quiteria pulm“, Vanemuine, V. 
Jansons), Tiina (M. Kesleri „Libahunt“), solist („La valse“ 
Tiit Härm,), Lumivalgeke (Harangozó „Lumivalgeke ja 7 
pöialpoissi“). Allikad: Eve Andre ja Rahvusooper Estonia 
kodulehekülg. 
 

Jaanika Kuusik 
Jaanika lahkus Vigalast 11-aastasena muusikaõpetaja 
Silja Kääri soovitusel. Vigalas õppis ta klaverit Aili 
Soonbergi juhendamisel. Peagi aga leidsid vanemad, et 
andekana näiv laps vajab süvendatud haridust. Nii 
otsustatigi, et tüdruk tuleb viia pealinna muusikakooli. 
Esimese hooga ei õnnestunud Jaanikal kooli sisse saada, 
terve suvi pühenduti solfedžo õpingutele ja sügisel võeti 
ta järelkonkursiga kooli vastu. Klassijuhataja Veikko 
Hallik mäletab teda kui hea õppimisvõimega püüdlikku 
tüdrukut. Esines ta juba põhikoolis -  paljudel on veel 
tänagi meeles lugu „Vanaema vokk“, mida Jaanika koos 
Veikko Halliku ja Silja Kääriga kolmehäälselt esitas.  

Küsimusele, kas maakoolides peaks hoidma õpilasi 
kohal või innustama neid edasi minema, vastas õpetaja 
Veikko: “Kui õpetaja näeb õpilases sädet, tuleb ütelda 
emale-isale ja igati toeks olla. Taseme saavutades ei 
tohiks enam alla vanduda ja minna lasta.” 
Jaanika meenutab oma Tallinna algusaastaid nii: 
„Algus oli minu jaoks küllalt raske – pidin ju kõigega ise 
hakkama saama. Oli ka murdumishetki, kus mõtlesin, 
et jätaks kõik sinnapaika ja tuleks maale tagasi. Aga 
nüüdseks olen juba linnas üksteist aastat elanud ja oma 
valikuga väga rahul.“ Kooli kohta jagab ta vaid 
kiidusõnu: “See on kool, kus saavad riigi toel tasuta 
õppida õpilased üle Eesti. Kooli haldab Haridus- ja 
Teadusministeerium ja õppetöö toimub kahes tsüklis –
üldhariduses ja muusikas. Koolil on ka ühiselamu, kus 
on võimalik ennast sisse seada.“ 2006.a kevadel lõpetas 
Jaanika Tallinna Muusikakeskkooli dirigeerimise eriala 
muusikaainetes kiituskirjaga ning alustas õpinguid 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koolimuusika 
suunal. Tulevikus peaks saama temast muusikaõpetaja. 
Jaanika nõuanded kõhklevatele vanematele on 
järgmised: “Loomulikult on ühe lapsevanema jaoks 
ülimalt raske samm saata laps kooli suurde linna, aga 
seda ei tohi karta. Ei tohi oma last alahinnata!” 
Täna oma teekonda pealinna meenutades jagub 
tüdrukul vaid kiidusõnu. “Olen väga rahul, et läksin 
õppima Tallinnasse, see oli minu kui muusiku jaoks õige 
valik. Olen ülimalt tänulik kõigile nendele inimestele ja 
Vigala vallavalitsusele, kes on mind toetanud. Eriti
tänan oma vanemaid ja muusikaõpetaja Silja Kääri, kes 
aitas mul muusikakooli katseteks valmistuda.“ 

Jaanika elukäik 

Tütarlastekoor „Ellerhein„ - mänedžer ja laulja 
Tallinna Muusikakeskkool – lastekoori hääleseadja ja 
koormeister 
Saavutused koos kooriga „Ellerhein“: 
2000 I koht Veljo Tormise 70 juubelile pühendatud 
Vabariiklikul Naiskooride konkursil 
 II koht Lastekooride kategoorias 
Rahvusvahelisel Koorikonkursil Tolosas Hispaanias 
2001 II koht Naiskooride kategoorias VII 
Rahvusvahelisel Koorifestivalil „Tallinn 2001“ 
2003 I koht Naiskooride kategoorias VIII 
Rahvusvahelisel Koorifestivalil „Tallinn 2003“ 
2004 Grammy auhind – Jean Sibeliuse heliplaadi 
„Cantatas“ eest - parim koorimuusika ettekanne 
2004 II koht Nais– ja meeskooride kategoorias ning 
audiplom folkloorikategoorias X Rahvusvahelisel 
Koorifestivalil Ateenas 
2005 I koht Neidude A kategoorias Eesti Naislaulu 
Seltsi 10. aastapäevale pühendatud võistulaulmisel 
 I koht Nais– ja meeskooride kategoorias ning II 
koht folkloorikategoorias IV Anraka Rahvusvahelisel 
Koorikonkursil Türgis 
 Kontsertuur Jaapanis põhikontsert Tokyo Opera 
City kontserdisaalis 
2006 BBC Music Magazine auhind orkestrimuusika 
kategoorias Edvard Grieg`i „Per Gynt“ plaadi eest 
2007 I koht Nais– ja meeskooride kategoorias ja 
eripreemia eesti parimale koorile X rahvusvahelisel 
koorifestivalil „Tallinn 2007“ 
 I koht noortekooride kategoorias EBU 
rahvusvahelisel koorikonkursil „Let The Peopels Sing“. 
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Emakeelepäev Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 
Võiksin alustada lausega: 
„Emakeelepäeva raames viidi 
Vana-Vigala põhikoolis läbi 
järgmised üritused...“ Tean aga, et 
sõna „raames“ ei ole semantiliselt 
korrektne ning seetõttu ei sobi 
emakeelepäeva konteksti.  
Alustan uuesti. 
Reedel, 14. märtsil peeti Vana-
Vigala põhikoolis traditsioonilist
emakeelepäeva. Mitu päeva enne 
seda küsisid õpilased, kas 
emakeelepäev ikka toimub? Sel 
päeval on alati midagi tehtud, 
mida meenutada. Kindel 
veendumus tuli siis, kui andsin 
klassidele ülesande kirjutada 
luuletus või mõtiskleda eesti keele 
tähtsuse üle rahvuse säilimise 
seisukohalt. Tulemusi oli nii 
naljakaid, tõsiseid kui ka 
pateetilisi - eesti keel on siiski 
vajalik meie kultuuri säilimiseks!  

Paremini õnnestunud omalooming 
esitati emakeelepäeva avaaktusel 
– ise tehtud on ikka hästi tehtud! 
Lahendasime ka emakeele-
olümpiaadi ülesandeid. Seekord oli 
põhirõhk loogilisel mõtlemisel ning 
nutikusel. Armas oli leida 
segipaisatud tähtedest 
„suhkrutuhk“ vastusena  seni 
avastamata ringi kappav metsloom 
„tuhksuhkur“. Loodusteadlased, 
kus te olete?! (Õige vastus nuputa 
ise.) Nutikamateks osutusid Meeli 
Pappe 8. klassist ja Signe-Renate 
Saar 5. klassist. 
Tore oli see, et emakeelepäev 
langes seekord veerandi viimasele 
päevale, sest käegakatsutav 
vaheaeg andis kindlasti jõudu 
viimaseks ponnistuseks -  pole vaja 
õppida ega koduseid töid teha -
seega, laskem fantaasial lennata! 
Lahendasime tol päeval hoopis 
omatehtud ristsõnu, mille võitis 7. 
klass. Kirjutasime sõnu, milles 
oleks võimalikult palju helisevaid  

häälikuid. Kaunid sõnad olid: 
lilled, ema, mõnu, kelluke. 
Emakeelepäeva lõpetas kultuuri-
teemaline viktoriin. Ühepalju 
punkte said 5. 6. ja 9. klass. 
Tilk tõrva. 
Räägime küll, et emakeelt tuleb 
austada ja kalliks pidada, aga 
millegipärast ei ole olnud veel 
emakeelepäeva, kus see päev oleks 
tema enda päralt. Küll on 
spordivõistlused, küll 
matemaatikaülesannete 
lahendamine... Kas viga on 
korraldamises või suhtumises -  see 
päev on ju tõesti ainult kord 
aastas! Austagem siis Kristjan-
Jaak Petersoni ja eesti keelt ning 
pühendagem selle päeva ainult 
neile.  
Loodan siiski, et eesti keel jääb ka 
edaspidi pärliks maailma 
keeltemerre! 

Olga Vunukainen
Vana-Vigala Põhikooli

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Eesti keel 
 

Eesti keel on ju väga ilus ning 
kerge, aga miskipärast on eesti 
keelde tulnud palju võõrkeelseid 
sõnu näiteks sorri, kammoon, ja nii 
edasi. Aga miks me ei räägi puhast 
eesti keelt?  
Eesti eest on võideldud, saadud 
surma ja palju asju veel on tehtud 
Eesti pärast, ning et me saaksime 
rääkida eesti keelt. Aga mida meie 
teeme? Me ei mõtlegi selle peale, et 
meil on ilus keel, mille eest sajad 
võib-olla isegi tuhanded inimesed 
surma said. Nüüd tuleb tasakesi 
mõte, et peale seda peab eesti keelt 
hoidma. Aga kuna meile tuleb sisse 
palju slänge, hakkab eesti keel 
tasakesi kaduma. See kõik on 
seepärast, et noored arvavad, et 
neid teevad mingid tsaud ja jäud
lahedaks aga nad eksivad rängalt!! 
Neid teeb see lahedaks, kui nad 
räägivad puhast eesti keelt! Vaat 
see on see, miks peab eesti keelt 
hoidma. 

Triinu Ülemaante
V klass

Eesti keel  
 

Kuulake, kui kaunilt kõlab,  
meie Eesti emakeel. 
Kustutab kõik sõimusõnad, 
vaidluste ning viha sees. 
 
Päik’se paneb särama, 
koolilaste südames. 
Laused saadab tantsima, 
vanakeste jalgades. 
 

Liis Einling
8. klass

 
 

MÄRTS KIVI-VIGALA 
PÕHIKOOLIS 
 
8. märtsil toimus Tüdrukute 
päev ja selle raames külastas 
meie kooli küünetehnik Gerda 
Mölder, kes rääkis tüdruku-
tele ja ka õpetajatele käte-
ning küüntehooldusest,   geel-
küünte paigaldamisest, pedi-
küürist, depilatsioonist jms. 
Kaasas olid Gerdal materjalid, 
aparaadid, kõik huvilised said 
neid oma silmaga näha ja 
katsuda. Mõnigi õnnelik sai ka 
näidishooldusest osa. 
10.-14. märtsini oli koolis 
Keeltenädal. Erinevatel 

nädalapäevadel sai kuulda ja näha meie 
koolis õpitavaid võõrkeeli ja 14. märtsil 
panime punkti Emakeelepäevaga. 
Esmaspäeval ja kolmapäeval oli inglise 
keele päev, teisipäeval saksa ja vene 
keele päev. Lähemalt toimetustest saab 
lugeda ja pilte vaadata kooli kodulehelt. 

Kooli huvijuht Ilona Noor

 Katre Amann ja Karolin Niit 7. klassist 
võõrkeelset näidendit esitamas

  EGA KEEL KOORMAKS OLE  
(eesti vanasõna)



  

 

4  tervis aprill 2008 

misele, on regulaarsest füüsilisest 
aktiivsusest kasu ka pinge 
maandamisel. Füüsiline koormus 
aitab säilitada hea tuju ning tõstab 
ka stressitaluvust. Soovitav on teha 
midagi, mis naha „soojaks ajab“: 
kiirem kõnd, ujumine, tantsimine, 
vesivõimlemine, suusatamine, 
uisutamine, jalgrattasõit vms. Suurt 
kasu tervisele tõuseb igapäevasest 
30-minutilisest liikumise lisamisest 
oma päevakavasse. Aja kokkuhoiuks: 
planeeri oma liikumised nädala 
lõikes, kasuta treeninguteks ära 
kodu ja koolitee, trepid tööl, lastega 
müramine jms. Püüa endale leida 
meelepärane füüsilise aktiivsuse viis 
aiatöödest saalihokini ja naudi seda 
kogu hingest. Lisaks aeroobsele 
treeningule vajad tegelikult ka 
väikest lihaste trenni ja absoluutselt 
kindlasti venitusi, vähemalt pärast 
treeningut. Pööra tähelepanu une 
pikkusele ja maga end regulaarselt 
välja. Toidu osas võiks iga päev 
jälgida, kas ikka sai söödud u 400gr 
aed- ja puuvilja. Oled eksiteel, kui 
arvad, et vajad iga päev liha ja 
vorsti, vabalt võid mõni päev olla 
„juurikadieedil“. Ära menüüs 
kalasöömist vähemalt paaril päeval 
nädalas unusta! Süües väldi 
täiskõhu tunde teket, kasulik on 
süüa pigem vähe. 
Ei usu, et stressiga toimetulek 
õnnestub nädalaga. Ka parem 
enesetunne ja ilusamad tervise-
näitajad tulevad pikkamisi. Soovitan 
kannatlik olla ja kindlasti kiida end 
saavutuste eest. Sina ise oskad kõige 
paremini oma tegemisi hinnata ja 
oled kiitusi väärt!  

Soovitused stressiga toimetulekul 

Mõtted ja meel: 
Õpi stressi allikaid ära tundma ja 
analüüsi neid. 
Kiida sageli nii ennast kui ka teisi.  
Usalda ennast ja lepi ka puudustega 
iseendas. 
Tee endale meelepäraseid tegevusi 
sagedamini. 
Jää reaalseks muudatuste tegemisel. 
Ole teadlikult suhtumistes 
ümbritsevasse positiivne. 
Elustiil: 
Planeeri oma vaba aeg ja 
harrastused. 
Puhka regulaarselt piisavalt. 
Ära liialda söögiga, vaid söö 
teadlikult kasulikke toite ja mitte 
ülemäära. 
Muuda füüsiline aktiivsus teadlikult 
regulaarseks. 
Loobu suitsetamisest. 

valmis olla kõigeks. Õige oleks aga 
oma keha õpetada valima, millest 
teha endale probleemi ja mida võtta 
vabamalt.  
Selleks tuleks iseennast rohkem 
tundma õppida – võtta aeg maha ja 
mõelda, mis kõige enam vihastab ja 
miks. Seejärel tuleb edasi mõelda, 
kuidas vihastavaid asjaolusid muuta 
või vältida. Eneseanalüüs on vajalik 
ka seetõttu, et tänapäeval on väga 
paljude inimeste krooniliseks 
probleemiks ajapuudus ja eriti 
puhkamise vähesus. Kui ööpäeva 
sisse ei mahu normi järgi soovitatav  
7-8-tunnine uni, kui nädalate viisi ei 
saa õhtuti rahulikult lõõgastuda, 
sõpradega suhelda ega hobidega 
tegeleda, siis on eluks vajalik 
normaalne tasakaal häirunud. Kui 
sellisele elule lisada veel vähene 
liikumine, südame tervisele 
sobimatu toit ja suitsetamine, siis ei 
ole imestada kui eluohtlikud 
haigused saabuvad noorelt.  
Pidev pinge põhjustab omakorda 
väsimust ja see võib ka unehäireid 
tekitada. Väsimus koos kehva tujuga 
on omakorda ohtlik, sest võib panna 
lohutuseks sööma (annab energiat) 
ja teiseks pärsib soovi olla füüsiliselt 
aktiivne. Kas olete tähele pannud, et 
halb tuju niidab nii maha, et pole 
jaksu miskit ette võtta? See on 
tõeliselt ohtlik suletud ring. 
Kui põhjused on leitud, on kergem 
oma elustiili muuta. Kui tead, 
milline õun on mäda, siis ära seda 
koogi sisse pane. Praegu, kevadel, 
kus valgust rohkem ja päike juba 
iseenesest rõõmustab, on kergem 
ennast analüüsida. Otsi üles oma 
stressi põhjustajad, vaata üle oma 
toitumise ja liikumise tasakaal ja 
hakka tegutsema. Ära püüa alguses 
teadlikult muuta kõige suuremaid 
asju, sest võibolla neid ei saagi 
muuta. Tee muudatusi väikeste 
sammude kaupa. Kiida ennast 
sageli, ole teadlikult positiivne, püüa 
leida ka vähemeeldivate asjade 
juures mõni meeldiv nüanss. Ole 
julge - kui leiad, et sul on jaksu 
muudatusteks, siis võta need ka ette. 
Kui miski ebaõnnestub, tee endale 
selgeks, et see on normaalne, sest 
kõik ei saagi alati kõige paremini 
välja tulla. Kui õpid väikeseid 
ebaõnnestumisi rahulikult võtma, 
siis näed, et see ei ärrita sind enam. 
Kui meel on kurb, ära häbene end 
tühjaks nutta. Emotsionaalsus on 
inimlik! 
Lisaks südame haiguste enneta-‘ 

Ära pelga stressi, pigem õpi 
sellega toime tulema 

Eve Sooba
Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst

 
Tihti kuuleme inimesi enda ümber 
rääkimas, et mul on praegu suur 
stress või et mul on nii stressi 
tekitav töö. On stress meile ohtlik, 
kas peaksime seda kartma, kas see 
kahjustab meie südant ja veresooni?  
Stress on organismi nö häireseisund, 
kus organism on valmis hakkama 
saama suurte raskustega ja 
ebatavaliste pingutustega. Lihased 
on pingeseisundis, verevarustus 
nendes jõuline, vererõhk on kõrgem, 
süda lööb kiiremini, veres möllab 
adrenaliin ja kehas vabanevad 
hormoonid suunavad erinevaid 
reaktsioone ning ainevahetust nt 
energia saamiseks (et oleks jaksu 
joosta, vaenlasega võidelda, et süda 
jaksaks kiiremini verd pumbata jne). 
Isegi meeleorganid töötavad stressis 
olekus erinevalt. Nt nägemine töötab 
aktiivsemalt, et vastu võtta impulsse 
tajumaks ootamatut olukorda, kuid 
samas seedimine on passiivne ja  see 
„magab“.  
Tänapäeva maailmas läheb sellist 
füüsilist valmisolekut võitluseks 
vähe vaja, pigem jääb võitlus mõtte 
tasandile. Siit tulevadki käärid -
sisemine pinge „kuhjub“, kui seda 
maha laadida ei saa, tekib  
lihaspinge, veresooned ahenevad, 
vererõhk tõuseb. Veresoontes 
kiireneb ka lupjumise protsess, verel 
on raskem voolata kitsastes soontes 
ja organite verevarustus saab 
häiritud. Kõrge vererõhk on 
südamele suureks koormuseks, 
millega süda püüab toime tulla. Nii 
hakkab südamelihas paksenema, 
süda ei suuda enam piisavalt 
lõõgastuda. Need protsessid viivad 
südamepuudulikkuse tekkele. Tõsise 
veresoonte ummistumise taga-
järgedeks on südamelihase infarkt 
või ajuinfarkt. Kõrgvererõhutõve ehk 
hüpertoonia tagajärgedeks on ka
neerude, silmade ja teiste veresoonte 
tõsine kahjustus ning nende organite 
talitlemise häired. Pikka aega või
sageli pingesolevad lihased võivad 
põhjustada tugevaid valusid nt 
kaela-õlavöötmes või alaseljas. 
Ilma stressi tekitava maailmata pole 
võimalik elada, sest 
pingesituatsioonid on ju kõikjal meie 
ümber. Siinkohal teemegi põhilise 
vea. Stress ei ole iseenesest paha –
vahel ongi vaja kiirelt end koguda ja 
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Teeme koos Eestimaa puhtaks 
 
See, millisel maal elame, on rahvana meie endi kätes ja endi teha. Oleme 
võtnud eesmärgiks Eesti illegaalsetest prügihunnikutest puhtaks teha ja 
kutsume Sind kaasa. 
 

Valem on lihtne: 10 000 tonni Eestimaad reostavat prügi 
40 000 inimest, kes tahavad elada puhtamas Eestis 
Üks koristuspäev – 3. mai 2008 
 

Alates eelmise aasta novembrist oleme koos sadade vabatahtlikega 
kaardistanud Eestimaa laantesse, teepervedele ja asulatesse puistatud 
prügi. Tänaseks on juba ligi kaks kolmandikku Eestimaal asuvast 
illegaalsest prügist kaardile kantud. Eestimaa prügist nägu näed 
aadressil: www.teeme2008.ee 
 

Kokku on Eestis laiali ligi 10 000 tonni illegaalset prügi. Üksi ei jõua seda 
keegi koristada, kuid koos on see lihtne! Haara kaasa sõbrad, pere või 
töökaaslased ning veeda üks tore ja kasulik päev vabas õhus. 
 

Kuidas 3. mai koristuspäevale registreeruda: 
• Haara kaasa oma sõbrad, tuttavad, töökaaslased ja pere ning 

moodustage oma 3-15-liikmeline koristustiim. 
• Leppige omavahel kokku tiimiliider ja tema asendaja, kes on 

kontaktisikuteks Teeme Ära korraldustoimkonna ja oma 
tiimiliikmete vahel, ning omab toimivat mobiilinumbrit ja e-maili 
aadressi. 

• Tiimiliider saab seejärel tulla meie kodulehele www.teeme2008.ee 
ning kõik asjaosalised 3. mai koristuspäevale ära registreerida. 

• Edasised detailsemad juhised koristuspäeval toimuva kohta 
saabuvad tiimiliidri meiliaadressile enne 3. maid.  

 

Teeme koos Eestimaa puhtaks! 

Südamenädal “Oska puhata 
ja vältida stressi“ 
14. - 20. aprill 2008 
 

Juba traditsiooniks saanud 
südamenädalal on eesmärk juhtida 
inimeste tähelepanu oma elustiilile 
ning tõsta nende teadlikkust 
südameveresoonkonna haigustest ja 
nende ennetamise võimalustest. 
Selle aasta südamenädal on 
suunatud pereinimesele pööramaks 
enam tähelepanu oma südame 
tervisele läbi oskuse puhata ja 
vältida stressi ning anda ülevaade 
puhkuse tähtsusest organismile.  
Meil on pidevalt kiire. Kiirustame 
hommikul tööle, kooli, lasteaeda, 
õhtul koju, siis trenni, huviringi jne. 
Nii meie, kui ka meie lapsed on 
pideva surve all.  
Millal me puhkame? Kuidas me 
puhkame? Kellega me puhkame? Kui 
me ei oska pingetest ja kiirusta-
misest vabaneda, võib tekkida stress, 
siis kuidas sellega hakkama saada ja 
kuidas seda vältida? Need on 
küsimused millele tuleb rohkem 
tähelepanu pöörata. 
Rõõm on tõdeda, et viimastel 
aastatel on Vigala vallas märgata 
tervisespordiga pidevalt tegelevate 
inimeste arvu kasvutendentsi. 
Päikeselised ilmad toovad välja 
järjest uusi alustajaid ka sellel 
kevadel. Terviseliikumisele annab 
kindlasti hoogu juurde ka Tervise 
Arengu Instituudi üleskutse: “Ära 
kogu kilogramme, kogu 
tervisekilomeetreid!” Tervise-
kilomeetrite kogumise tabeleid 
jaotatakse Kivi-Vigala Põhikoolis, 
Vana-Vigala Põhikoolis ja Vigala 
Vallavalitsuses kõigile soovijaile. 
Täidetud tabelid on soovitav 
tagastada, sest osalejate vahel 
toimub loosimine – auhindadeks on 
südamenädala särgid.  
Tervisekilomeetrite kogumine ei ole 
võistlus kellegi teisega, vaid 
võimalus tunda rõõmu oma 
saavutuste üle. Tabel on mõeldud 
inimestele enesekontrolliks. 
Vigala valla südamenädala 
üritused: 15. aprill ujumine ja 
vesiaeroobika Märjamaa ujulas, 
29. aprill ujumine ja vesiaeroobika 
Märjamaa ujulas. 
Mõelgem siis kõik oma tervisele -
toitume tervislikult, liigume
aktiivselt, vabaneme pingetest ja 
kiirustamisest ning leiame aega 
puhkuseks. Hoia Süda Terve! 

Ilme Roosi

Valmimas on külavanematele 
ametimärgid. Augustis peaks ka 
Jädivere küla endale külavanema 
valima.  
Tutvustaksin ka juba kinnitatud 
külavanemaid. Siin nad on:  
Jaan Kuusik - Tiduvere 
külavanem 
Hillar Aiaots - Vängla 
külavanem 
Ants Ojavee - Vana- Vigala 
külavanem 
Krista Pesti - Päärdu 
külavanem 
Marge Plamus - Sääla külavanem 
Pille Iva - Oese külavanem 
Malle Kivi - Vanamõisa-
Tõnumaa külavanem 
 
Jõudu Teile külaliigutamisel ning 
edukalt edasi! 

Liina Kikas
Vigala Külade Ümarlaud 

Edukalt edasi 
 
Käesolev aasta tundub Vigala 
külaliikumises ja seltsitegevuses 
tegus aeg tulevat. Mitu projekti on 
hoo sisse saanud ning jääb vaid 
loota edukale rahastamisele. 
Vana- Vigala endine kinomaja 
peaks tulevikus muutuma 
atraktiivseks noortekeskuseks, 
korrastatakse Hirvepark, 
paigaldatakse bussi-paviljonid jne. 
Kui kõik soovid täituvad, muutub 
elu Vigalas veelgi kaunimaks ja 
paremaks. 
12. märtsil toimus valla ja 
külaelanike kohtumine 
teedespetsia-listide Ülo Veerde ja 
Enno Einakuga. Teede korrashoidu 
puudutavad küsimused taandusid 
ühele vastusele - raha ei jätku. 
Tagasi-löökidest hoolimata 
toimetavad külaelanikud edasi.  
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IX klass – Veljo Lasn. 
Veerandi alguses sai lubatud, et 
premeerime neid õpilasi, kes selle 
pika veerandi jooksul ühtegi tundi 
ei puudu (välja arvatud kooli 
esindamine spordis või 
olümpiaadil). Selgus, et selliseid 
vapraid õpilasi oli kokku 11. Igal 
juhul olid nad kosutava suutäie 
magusa näol auga välja teeninud. 
Viimane veerand on hoogsalt 
käima läinud. Lumised päevad on 
möödas,  suviselt soe päike 
hakkab järjest rohkem mõtteid 
õppetööst eemale viima. Tulemas 
on tasemetööd ja eksamid, seega ei 
või ohje veel lõdvaks lasta. Jõudu, 
tervist ja energiat selleks 
veerandiks kõigile! 

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Hinnetele “4” ja “5” õppisid:  
I klass – Hannes Välis, Axel 
Läänaru, Triinuly Veimann, 
Kristiina Põlma;  
II klass – Jarko-Jael Jõessar, 
Andreas Viibus, Tanel Ülemaante, 
Aron Aaspere, Jennifer Kolesov;  
III klass – Evely Lebin, Annika 
Otti;  
IV klass – Kersti Einling, Kristel 
Kirsipuu, Teet Roosi, Arnold 
Zagurski, Mery-Liis Välis;  
V klass – Signe-Renate Saar, Sigrit 
Nurm, Monika Hatto, Holger 
Algma, Margus Põlma;  
VI klass – Taavi Kliss;  
VII klass – Anni Vitsberg, Grete 
Kupp, Märt Pilman;  
VIII klass – Tanel Paavel, Gretelis 
Liländer, Meeli Pappe, Liis 
Einling;  
 

III veerand Vana-Vigala 
Põhikoolis 
 

Kolmas veerand tundub alati 
õpilaste jaoks tüütult pikk, sel 
aastal aga ei väsinud sellest 
veerandist ei õpilased ega õpetajad. 
Seda kinnitavad ka tulemused, 
sest tublisid õpilasi oli rohkem kui 
eelmisel veerandil.  
Väga hästi õppisid III veerandil 
järgmised õpilased:  
I klass – Lisett-Mariin Maasikas, 
Raido Rehepapp, Markus Rudak, 
Andreas Välis;  
II klass – Hanna Hatto, Pille-Riin 
Noppel, Urmis Veimann;  
III klass – Adeele Zagurski, Katri 
Alesmaa, Tiina Põlma;  
V klass – Triinu Ülemaante; 
VI klass – Doris Välis. 

Vasakult: Hannes Sassi, Meelis Välis, Tiina Kalda, Hillar Orav, 
Ilona Noor,  kükitavad Ingrid Ploom ja Heli Lints, 

pildistab trupi liige Marko Kreuz.

Kummalised nähtused Vana-Vigalas 
Vana-Vigala Rahvamaja katuse remondi ettevalmistamise 
käigus on töömehed üsna omapärase nähtusega kokku 
põrganud. Nimelt on tuul Jaamas eriti tugev ja jõuline olnud 
ning katusele nii klaastaarat kui muud rämpsu keerutanud. 
Ei usu töötegijad, et mõne lapsinimese mõistus küündiks 
rahvamaja katusel joomapeo korraldamiseni, küllap on siin 
ikka poltergeistid ja tuulispasad mängus.  
 

Aga inimestele väike soovitus – ega raha küll taevast kukku, 
kuid nii mõnegi krooni võib rahvamaja läheduses ootamatult 
taara kujul kaela saada (sadada). Ninad püsti! 

XI ÕPETAJATE 
TEATRIFESTIVAL 
 
28.-29. märtsil toimus Viljandis Ugala 
teatris taas vabariiklik õpetajate 
teatrifestival. Kõik korrad on osalenud ka 
Vigala Õpetajate Showtrupp. Sel aastalgi 
olime jälle platsis ja nagu kombeks 
esinesime esimese päeva viimase 
etteastena. Koosseisu põhituumik on ikka 
endine, küll aga saime sel aastal kaasata 
ka meie valla teatristaari Hannes Sassi, 
kelle loomingut oma kavas ka 
kasutasime. Meie kava pealkirjaks on 
teemast lähtuvalt “Kaunimad aastad me 
elus… mööduvad loomulikult koolis”. 
Lühike sisututvustus võiks olla: “Tragi-
irooniline show. Mõttetu mäng mõttetute 
inimestega. Igasugune seos tegelike 
sündmustega ei ole juhuslik. 
Tegelaskujud on seotud tegelikkusega –
ei saa aru, kas tegemist on tõeliste 
näitlejate või väga heade amatööridega. 
Üldiselt jääb sisu siiski täiesti uduseks 
või siis tegelikult hoopiski olematuks.” 
Meie jäime sooritusega rahule ja tundub, 
et ka žürii – pärjatud saime aukirjadega 
nii õpilas- kui ka täiskasvanute žürii 
poolt: Parima õueõppe eest, Teema 
tõlgendamise eest ja personaalne aukiri 
Hannes Sassile Absoluutse kummipea 
osa eest. 
Aitäh meie toetajatele – Vigala 
vallavalitsus, meie koolid ja Rutt ning 
Katrin (moonakotid).  

Ilona Noor 
Õpetajate showtrupi liige
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osutasid kõigile kõva vastupanu, 
aga hetkel jääb veel neil 
kogemustest puudu. Mängude 
vaheaegadel esinesid meldiva 
kavaga “Vigala Bock`i” 
tantsutüdrukud. Nemad esinesid 
ka õhtusel diskol. Mängudest. 
Kahest alagrupist suutsid ennast 
poolfinaalidesse mängida Tallinn, 
Vigala I, Märjamaa ja Pärnu. 
Vigala võistkonnal tuli kahjuks 
alla vanduda peamiselt vene keelt 
kõnelevale Tallinnale ja veidi 
üllatuslikult kaotas Märjamaa 
Pärnu meeskonnale. 3.-4. koha 
suhteliselt rahulikus ja ilmetus 
mängus kaotas väsinud Vigala 
Märjamaale ja  finaalis alistas 
Tallinn Pärnu meeskonna. Selle 
aasta järjestus siis: I- Tallinn, II-
Pärnu, III- Märjamaa, IV- Vigala 
I, V- Lepp, VI- Vigala Noored. 
Suured tänud publikule, kes 
pidevalt mängijaid ergutasid ja 
pika päeva vastu pidasid. 
Meeldiva kohtumiseni järgmisel 
aastal.  
 
 

Maakonna meistri-
võistlused korvpallis! 
 

Vigala meeskond mängib taaskord 
ka maakonna II- liigas. Hooaega 
alustati muljetavaldava peaaegu 
60-punktilise koduvõiduga 
Märjamaa AKSK üle. Kodus 
alistati ligi 50 punktiga Haimre 
meeskond. Edasi on kogutud nii 
võite kui ka kurbi kaotusi. Muret 
tekitavad nädala sisesed mängud, 
mil võistkonda on suhteliselt 
raske kokku saada. Viimati 
alistati aga Haimre raskes kuid 
lõpuks siiski ühepoolses (85:57) 
mängus ja tõusti turniiritabelis 
seitsme meeskonna seas 
kolmandaks. Hinge jäävad vaid 
kripeldama kaks rumalat kaotust, 
mille ärahoidmisel asuksime 
praegu liidripositsioonil. Kuid pall 
on ümmargune. Loodame hooaja 
viimastelt mängudelt head 
minekut ja eks siis näis…  
PS! Korvpallihuvilised kes 
soovivad ka Vigala meeskonna 
tulemustega kursis olla, siis 
maakonna MV-st annab infot nii 
Raplamaa SL kui ka Märjamaa 
Spordiklubi koduleht.   

Marko Kreuz

Vigala Korvpalliturniir 
 

Esimesel märtsil toimus 
järjekorras seitsmes Vigala 
Korvpalliturniir. Sedakorda siis 
kuue võistkonna osavõtul. Ka 
võitjameeskond oli üle pika aja ei 
keegi muu kui Märjamaa. 
Meeldivalt suutsid taas kord 
üllatada Vigala Noored, kes  

Maadlusuudised 
 
1-2 veebruar toimusid Tallinnas 
Eesti Meistrivõistlused 
täiskasvanutele kreeka-rooma 
maadluses.. 
Meeskondlikult noppis esikoha 
Maadlusklubi Juhan.  
Juhani maadlejad olid võidukad 
neljas kaalukategoorias (55kg, 
66kg, 84kg, 96kg) ja lisaks võideti 
veel kaks 3. kohta (84kg, 120kg) ja 
üks 2. koht (120kg). 
Ka Vana-Vigala maadlejad andsid 
MK Juhan võidule oma panuse. 
Nimelt Vainu talu poisid Rait ja 
Tarvi maadlesid mõlemad end oma 
kaalukategoorias esimeseks. 
Kahjuks ei saanud Ardo Arusaar 
nendest võistlustest vigastuse tõttu 
osa võtta. 
Tarvi Thomberg 84kg 1. koht 
Rait Thomberg 96kg 1. koht 
Tarvile oli see 20. tiitlivõistluste 
medal ja Raidile 12. tiitlivõistluste 
medal. 
 

9. veebruar Märjamaa - Raplamaa 
Meistrivõistlused kuni 15 ja 20-
aastastele noormeestele.  
Egert Nei 27kg 1. koht 
Andreas Välis 32kg 2. koht 
Hans Veskimägi 35kg 1. koht 
Hannes Välis 35kg 3. koht 
Karlis Kaldma 66kg 1. koht 
Beau Pearson 66kg 2. koht 
Sander Viljastu 74kg 2. koht 
Jaan Kuusik 74kg 1. koht 
Marko Piir 84kg 1. koht 
Indrek Pilv 96kg 2. koht 
 

29. veebruar - 1. märts Märjamaa -
Eesti Meistrivõistlused kuni 20 -
aastastele noormeestele kreeka-
rooma maadluses. 
Ardo Arusaar  96kg 1. koht. 
Ardo alistas oma vastased 
ülekaalukalt, kogu võistluste 
käigus loovutas ta vaid 1 punkti. 
Ardole oli see 17. tiitlivõistluste 
medal. 
Meeskondlikult tuli MK Juhan 
taas võitjaks 27 punktiga, 
järgnesid MK Nelson Tallinnast 26 
punktiga ja SK Tapa 23 puktiga.  
8. märts - K. Palusalu XX 
mälestusturniir noortele Tallinnas. 
Karlis Kaldma 66kg 3. koht 
8. märts Vinni - Jõudi 
Meistrivõistlused sumos.  
Rait Thomberg 115kg 1. koht 

8. märts Tallinn - Meeste 
Turnipidu. Kalevi Spordihalli 
kogunes ligi 360 meessoost 
võistlejat/esinejat. Kokku oli 
võistlustules 36 gruppi ja 41 kava, 
nende seas olid oma kavaga 
"Maadlus teeb osavaks" ka Vigala 
maadlusringi õpilased: Andreas, 
Hans, Jaan ja Jüri. Oma kavaga 
jäid nad jagama 3.-4. kohta. 
Esinejaid hindas auväärne kogu, 
eesotsas Jaak Aaviksoo. Žüriisse 
kuulusid veel ka Martin Parmas, 
Marko Reikop, Madis Kivi, 
Johannes Kert. Üritust juhtis Emil 
Rutiku. 1.-2. kohta jäid jagama 
Võimlemisklubi Rütmika Can-Can 
grupp (Tallinn) ja Olga Gogolaze 
akrobaatikarühma (Tallinn). 
3.-4. kohta jäid jagama Vana-
Vigala maadlusring ja Mihhail 
Kõlvarti taekwon-do show. 
 

15. märts Tapa - Eesti 
Meistrivõistlused õpilastele (kuni 
15-aastased) kreeka-rooma 
maadluses. Marek Lainela maadles 
kehakaalus 53kg end 2-le kohale. 
See kaal oli võistluste arvukaim, 
koguni 25 maadlejat. Esimese 
kohtumise võitis Marek 
ülekaalukalt, seljatades vastase. 
Teises ringis saavutas Marek 
punktivõidu. Kolmandas 
kohtumises oli Marek Vändra poisi 
vastu kaotusseisus, kuid Marek 
seljatas temagi ja pääses finaali. 
Finaalis tuli vastu Põltsamaa 
poiss, keda Marek polnud seni 
võitnud. Esimese kolmandiku 
võitis Marek seisuga 7:1.Teises 
kolmandikus tuli napp kaotus 1:4. 
Kolmandas kolmandikus tegi 
Marek vea ja kaotas seljaga.  
Kristjanil oli õnne ja saavutas ühe 
võidu ja ühe kaotusega 3. koha. 
Tema kehakaalus oli 7 võistlejat.  
 

Jüri Nisumaa
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muinasjuttudes ikka sai kurjus 
oma teenitud karistuse tänu 
Cipollino sõprade kavalusele.  
Trupis olijatest pooltele oli üles 
astumine kooliteatrite festivalil 
esmakordne ja võib-olla pisut 
hirmutavgi. Kogu trupp sai 
Mängulisuse preemia. 
K-Vigala PK väiksemate 
näitering (juh. Eve Kärsna) 
esitas rühmatööna valminud loo 
„Džunglis“. Uskumatu tundus  
see, et laval oli 18 last. Kogu see 
kamp mõjus mõnusa tervikuna 
ning edasi anti värvikas pilt elust 
džunglis. Innustava kogu 
üksmeelne hinnang - ansambli 
preemia. 
V-Vigala TTK näitering 
„Totrad mõnud“ (etenduse autor 
ja juhendaja Mats Laes Nuter). 
Tegemist juba otsati nagu 
tudengiteatriga, kuna vanimal 
osatäitjal vanust 37 aastat ja 
kõrgkoolgi selja taga. Lugu ise 
sobis aga ilusasti festivali 
konteksti. Räägiti noortest 
enestest ning nende suhetest. 
Innustav kogu leidis, et lavastus 
on väärt - mõnus on preemiat. 
K-Vigala PK suurte näitering
(juh. Eve Kärsna) olid teinud järje 
oma kunagisele menulavastusele 
„Kuidas elad, Ann?“. Loos jätkusid 
teismelise peategelase 
eneseotsingud.. Innustavalt kogult 
igati positiivne tagasiside ning 
otsingulisuse preemia.  
V-Vigala ANK „Hyppav Konn“
(juh.Astra Põlma) esitas 
noortenäidendit „Risk“.Etendusele 
seadis tunnustantsu Liina Kikas. 
Tegemist on justkui tavalise 
koolilooga kus on õpetajad ja 
õpilased , vastastikused 
kiindumised ning õpilaslikud 
vembud. Näidend pälvis - hea 
mõtte preemia.  

Nagu Raplamaa kooliteatrite 
festivalidel traditsiooniks saanud 
toimuvad ka ürituse raames 
koolitused. Noortel oli võimalus 
osaleda neljal erineval 
teatrikoolitusel. Foorumteatri 
harjutusi ja põhimõtteid tutvustas 
VAT teatri Foorumgrupp. Rohelise 
Draama koolitajateks olid Anne 
Andrejev ja Triin Tarv- teemaks 
prügi. Hääletreeningut viis läbi  
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piduliste sekka Vigala vallavanem 
Priit Kärsna, kes oma 
tervitussõnad koguni ussikeelde 
tõlkinud oli, kuid nagu Andrus 
Kivirähi teoses „Mees kes teadis 
ussisõnu“ tõdemusele jõuti - ei 
mõista kahjuks eesti rahvas enam 
seda kauget esivanemate keelt ja 
nii mindigi üle kõigile mõistatavas 
emakeeles.  
Festivali vedajateks olid Mai-Triin 
Viirsalu ja Jander Klimenko, kes 
olid ürituse väärikusele kohaselt 
rahvariideis. Peale päevakorra 
tutvustust ja kooliteatri lipu sisse 
toomist astus aulast läbi ning 
manitses noori korralikku 
emakeelt kõnelema Kristjan Jaan 
Peterson ise, seda küll Hannes 
Sassi kehastuses. 
Õpilaste esitatut hindama oli 
kutsutud Innustav kogu koosseisus 
Anne Reemann – Tallinna 
linnateatri näitleja, kes heal 
meelel oma vaba aega Vigalas 
veedab; 
Kristiina Oomer - Eesti 
Harrastusteatrite Liidu tegevjuht;  
Hannes Sassi – üle Vigala tuntud 
harrastusnäitleja-lavastaja ; 
Merike Hints – harrastusnäitleja;  
Kristel Lints – endine Kivi-Vigala  
kooliteatri näitleja. 
Lisaks Innustavale kogule tegutses 
ka õpilasžürii, mis koosnes 
osavõtvate koolide õpilastest. 
 

Nüüd siis lähemalt kohalikest 
tegijatest ja truppidest. 
„Kuningal on häda „ esitasid 
Vana-Vigala „Kuninglikud 
Äpud“ ehk Vana-Vigala Põhikooli 
näitlejad. (juh. Alide Ljubomirov ). 
Kuninglik häda seisnes selles et, 
tänu haldja (Triinu Ülemaante) 
võluvõimele ärkab kuningas ühel 
päeval lapsena ja asub riiki 
valitsema. Etenduses oli ulakust ja 
lusti. Ei saa öelda, et tegemist nii 
väga äpudega oligi sest saal elas 
etendusele kaasa ning publik 
rõkkas kuninga tembutustele üle. 
Innustav kogu otsustas hinnata 
seltskonda teatraalsuse preemiaga. 
V-Vigala „Vahvad“ ehk V-Vigala 
rahvamaja juures tegutsev 
väiksemate näitering (juh. Astra 
Põlma) esines looga „Cipollino“, 
kus sibulatüdruk asub teele, et 
astuda võitlusesse kurjuse ja 
ebaõigluse vastu. Nagu heades 

Suur Teatripidu Vigalas
ehk 
2 päeva, 190 noort, 17 truppi, 13 
lavastust, 410 minutit teatrit ning 
noortepidu. 
 
14. ja 15. märtsil toimus Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis 
Raplamaa Kooliteatrite IX 
Festival. 

Laureaadid 
Algklasside arvestuses -Kivi Vigala 
Põhikool - Wimberg „Džunglis“ 
Põhikoolide arvestuses – Kehtna 
Teatristuudio M.Snuti „Hingelind“ 
Gümnaasiumi arvestuses - Rapla 
Teatristuudio „Ega Vist“ trupi 
omalooming „Meie“ 
Vana-Vigala TTK trupile pakuti 
välja võimalus esinda 
Baltoskandali Noorte iseseisvate 
teatrite festival B’OFF 

Raplamaa parimad näitlejad 
Aron Aaspere – Tomat („Cipollino“) 
V-Vigala „Vahvad“ 
Mai-Triin Viirsalu – Johanna 
(„Risk“) – V-Vigala „Hyppav Konn“ 
Tanel Paavel – Kuningas 
(„Kuningal on häda“) - V-Vigala 
Põhikool „Kuninglikud Äpud“ 

Innustava kogu eripreemiad 
- Teatri atmosfääri preemia –

Kohila KANK „Papagoide 
päevad“ 

- Leidliku lavalisuse preemia -
Kivi -Vigala näitering „Mida 
teha Ann?“ 

- autor-lavastaja preemia Mats-
Laes Nuter – V-Vigala TTK 
„Totrad mõnud“ 

Õpilasžürii preemiad 
Kolm enim meeldinud lavastust 
� „Mida teha, Ann?“ K-Vigala 

näitering 
� „Risk“ V-Vigala „Hyppav konn“ 
� „Totrad mõnud“ V-Vigala TTK 

Eripreemia Kolme pea jagu 
parem - Mai-Triin Viirsalu  

 
Selle  aasta teatripeo korraldaja-
teks olid Vigala kooliteatrid. Kui 
Märjamaa saab kiidelda 
rahvatantsijate rohkuse üle, siis 
Vigala vallas on  arvatavasti kõige 
rohkem harrastusnäitlejaid. 
Üritusel osalenud 17 trupist oli 6 
pärit Vigalast. 
Festivali avasid Vigala 
kanneldajad .Seejärel asus  
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Viljandi Kultuuriakadeemia 
tudeng Loore Martma 
Tantsutoas tegutses Liina 
Kikas. 
Festivaliks tarbeks sai 
meisterdatud kõigile osalistele 
(200 tk.) savist meened. V-
Vigala rahvamaja kunstiklassis 
oli avatud tõeline töötuba ja 
meisterdamas käisid näitlejad 
nii Kivi kui ka Vana-Vigalast. 
Omamoodi traditsiooniks on 
kujunenud ka Vigala 
korraldajate poolt sepistatud 
rändauhindade käibele 
laskmine. Lisaks juba 
ringlevatele rändmaskidele sai 
selleks korraks ka Raplamaa 
parimatele näitlejatele auhinnad 
tehtud. Selleks toimus Tehnika-
ja Teeninduskoolis sepatöö 
õpetaja Gunnar Varese 
eestvedamisel konkurss. Mitme 
kavandi seast valiti välja Heikki 
Põldma kavand, kus suurel laval 
nii väiksena tunduv näitleja-
hakatis uljalt eesriidevarjust 
otse publikusse vaatab. 
Festivali aitasid organiseerida  
õpilased mõlemast Vigala 
põhikoolist. Lisaks aitasid 
üritust korraldada Heli Lints, 
Eve Kärsna, Liesel Veskimägi, 
Alide Ljubomirov, Silja Käär, 
Heli Valter, Merike Hints, Ants 
Ojavee, Irina Pärila, Mare ja 
Ants Ülemaante, Veronika 
Vodolažtsenko, Anneken Hints, 
Illar Orav, Mihkel Pool, Inge 
Rego, Ingrid Ploom, Tiina 
Lehtsalu, Maie Kikas, Irma 
Maidla. 
Materiaalselt toetasid sündmust 
– Vigala Vallavalitus, Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskool, K-
Vigala ja V-Vigala Põhikoolid 
ning rahvamajad, Eesti 
Hasartmängumaksu Nõukogu , 
SA Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufondi Hariduseosafond, 
Eesti Kultuurkapital Raplamaa 
Ekspertgrupp, Eesti  
Rahvakultuurikeskus, Eesti 
Harrastusteatrite Liit 
Järgmisel aasta X juubelifestival  
toimub Raikkülas. 
Korraldajateks Raikküla kool ja 
Kabala Lasteaed- Põhikool. 
 

Ülevaate pani kirja ja kogu 
projekti vedas Astra Põlma.

Uued raamatud Kivi-Vigala 
raamatukogus 
 
Veel ei sära kevad täies jõus, veel ei 
pääse välja koristama, sest maa pole 
kõikjal päris kuivanud, veel on mahti 
lugeda ja aega nautida raamatute 
seltsis. Seepärast toon siin väikese 
valiku uutest raamatutest, millised 
on äsja raamatukokku saabunud. 
 
Huvitavaid teaberaamatuid: 
Eisen, M. Eestlaste sugu. 
Price, J. Harjutusi igal pool ja igal 
ajal (lihtsad ja kasulikud harjutused 
igale eale) 
Suitsu, M. Sõbraks sojaga (sojast kui 
tervislikust toiduainest; hulk 
retsepte) 
Collins, S. Varjukunst: kuidas 
pimedas lõbusalt aega veeta 
Lee,V. Vannitoad: kuidas muuta 
vanniskäik elamuseks 
Duhm,D. Sõdadeta tulevik: üleilmse 
tervendamise teooria 
Soome: 1000 küsimust ja vastust 
Soome kohta 
Kas keegi sööb herilasi....ja 101 
muud küsimust-vastust 
Ilukirjandus: 
Tohvri, E. Rannal õitseb kibuvits 
Grauberg, J. Viirus. (triloogia I osa) 
Lembe, M. Kõht külmetab 
Marinina, A. Kui jumalad naeravad 
(kriminaalromaan) 
Moore, J. Teise ringi klubi: romaan 
Trollope, J. Teised mesinädalad: 
romaan 
 
Lastele: 
Saluste, M. Tuduhiired I osa 
Bailey, G. Sinu raha (lastele 
selgitatud raha olemust, säästlikku 
kasutamist) 
Clarke,P. Maailmaajaloo 
verstapostid: ajalugu inimkonna 
koidust tänapäevani 
Kuus, V. Muinasjutustamise tund: 
tänapäeva muinasjutte 
 
Kevadega kaasnevad aiatööd 
laabuvad kindlasti paremini kui on 
käepärast raamat heade 
nõuannetega. Raamatukogu 
külastades võite tutvuda 
raamatunäitusega „Kevad aias“ ja 
sealt ka endale sobiva raamatu leida. 
 

Head lugemist kõigile soovib 
Kivi-Vigala raamatukogu

Eesti Spordimuuseum 
palub abi! 
 

KOGUME KETTAID! 
 

Eesti Spordimuuseumis avab 
jaanipäeva paiku uksed meie 
kergejõustiku tänasele 
paraadalale – kettaheitele –
pühendatud näitus. Näituse 
paremaks õnnestumiseks 
vajatakse muuseumis 
spordisõprade abi.  
 

Nimelt on kavas eksponeerida 
võimalikult palju ja võimalikult 
erinevaid kettaid. Seega, head 
spordisõbrad, kellel on tallel mõni 
vana või uuem või muudmoodi 
põnev heitevahend, saab seda 
nüüd avalikkusele esitleda. 
Sealjuures on tähtsad ka 
konkreetsete ketastega 
seonduvad lood. Iga 
eksponeeritav heitevahend saab 
ära rääkida oma loo – kes seda on 
kasutanud, kuidas ketas saadi, 
juhtunud õnnestumised ja 
äpardused jne. Kettad võivad olla 
ka omavalmistatud või katkised, 
samuti võib muuseumile 
pakkuda ka muid esemeid, mida 
on kettaheiteks kasutatud. 
 

Kettakogumise kampaania 
kestab 31. maini 2008. Kellel 
asja vastu huvi, saab näituse 
tegijatega ühendust võtta 
telefonidel 730 0758, 53 425 200 
või e-posti teel 
info@spordimuuseum.ee. Samuti 
võib muuseumile kirjutada 
aadressil: Eesti Spordimuuseum, 
Rüütli 15, Tartu 51007. 
 

NB! Näitusele kaasa aitajatele 
kingitakse tasuta pääsmed 
spordimuuseumisse. Ja muidugi 
tagastatakse kõik välja-
panemiseks toodud kettad 
näituse lõppedes omanikele. 
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Vigala Vallavalitsuses 
 

12.03.2008 istungil otsustati: 
- tagastada ühele õigustatud 
subjektile õigusvastaselt 
võõrandatud maa 

- lubada ostueesõigusega erastada 
maad kahel taotlejal 

- määrata Kurevere külas Lao 
maaüksusel asuva hoone  teenin-
dusmaa suuruseks 4522 m2, Läti 
külas asuva Platsi maaüksusel 
asuva rajatise teenindusmaa 
suuruseks 11145 m2 ja Naravere 
külas asuva Kopli maaüksusel 
asuva hoone teenindusmaa 
suuruseks 7831 m2 

- muuta Rebasemetsa kinnistu 
lahustüki nimi Sinirebase 
kinnistuks 

- lubada erastada vaba 
metsamaad seitsmel taotlejal 

- moodustada Läti  külas Vana-
küüni katastriüksus suurusega 
8,2 ha, Sääla külas Uusilvese 
katastriüksus suurusega 11,79 
ha, Kurevere külas Kalda ka-
tastriüksus suurusega 8,18 ha 

- anda nõusolek Martna kinnistu, 
Karro kinnistu, Sanglepa 
kinnistu ja Vana-kuuse kinnistu 
võõrandamiseks 

- kehtestada Vigala vallas maksta-
vate sotsiaaltoetustele järgmised 
piirmäärad: matusetoetus 1000 
kr, üksikvanuri küttetoetus 1500 
kr, abivahendi- ja ravimitoetus 
kuni 1000 kr aastas ja puudega 
isikute täiendav toetus kuni 1000 
krooni aastas  

- eraldada abivahendi- ja 
ravimitoetust ühele taotlejale 
665 krooni, puudega inimeste 
toetust seitsmele taotlejale 4329 
krooni ning matusetoetust ühele 
taotlejale1000 krooni 

- määrata hooldaja ühele
abivajajale 

- määrata ja maksta hooldaja-
toetust ühele hooldajale 

- eraldada projekti “Lisette saar ja 
veskikivid” kaasfinantsee-
rimiseks 3000 krooni 

- eraldada reservfondist 2000 kr 
Vigala õpetajate sõutrupile 
Õpetajate teatrifestivalil “Sillad” 
osalemiseks. 

 
26.03.2008 istungil otsustati: 
- moodustada Vana-Vigala külas 
Jaamametsa katastriüksus  

suurusega 4,0 ha, Mõisametsa 
katastriüksus suurusega 8,67 ha, 
Polügoni katastriüksus suurus 
4,25 ha, Kodupõllu katastriüksus 
suurus 3,19 ha, Õuna katastri-
üksus suurusega 11,36 ha, 
Automi katastriüksus suurusega 
2,73 ha, Araste külas Marja 
katastriüksus suurusega 3,25 ha 

- tunnistada kehtetuks Vigala 
Vallavalitsuse korraldused nr 12 
15.01.2003, nr 234 07.09.2001, nr 
12 23.01.2008 ja nr 176 
24.10.2007 

- määrata Vana-Vigala külas 
Valge Luige teenindusmaa 
suuruseks 2546 m2 ja Vana-
Vigala külas Maja nr 8 
teenindusmaa suuruseks 5181 
m2  

- moodustada Palase külas 
Rabariba katastriüksus 
suurusega 5,45 ha, Palase külas 
Kaldapõllu katastriüksus 
suurusega 7,42 ha, Palase külas 
Kuuse katastriüksus suurusega 
22095 m2, Palase külas 
Piibupõllu katastriüksus 
suurusega 44,49 ha ja Kesu külas 
Uushiie katastriüksus suurusega 
17,84 ha 

- maksta abivahendi- ja 
ravimitoetust 1067 krooni kahele 
taotlejale ja küttetoetust 1500 
krooni ühele taotlejale 

- eraldada Raplamaa kutse-
haigete ühingu arve alusel 
puudega isikute toetuse 
summadest 1000 krooni 

- töötada välja andmete töötlemise 
taotluse vorm ning kinnitada see 
vallavanema käskkirjaga. Kõik, 
kes soovivad saada vallavalitsu-
sest või allasutustest dokumente 
või infot, tuleb eelnevalt täita 
andmete töötlemise taotlus. 

 
 
Vigala Vallavolikogus 
 
27.03.2008 istungil otsustati: 
- muuta Vigala Vallavolikogu 
määrust nr 3 28.02.2008 

- määrata sihtotstarbed kuuele 
maaüksusele 

- kustutada vaba põllumajandus-
maa kasutusvaldusse andmise 
nimekirjast üks taotleja 

- arutusel oli Vigala valla 
ehitusmääruse muutmine 

TEADE! 
Vigala Vallavalitsus korraldab 
ka sel aastal heakorrakuu 
raames tasuta olmejäätmete 
kogumise elanikkonnalt. Toimub 
see maikuu teisel poolel (täpsem 
aeg ja läbiviimise korraldus 
ilmub maikuu lehes). Kuid juba 
sel kuul ja mai algusepoolel on 
vaja saada ülevaade üleantava 
prügi koostisest ja kogustest: 
kodumasinad, koduelektroonika, 
mööbel, metallijäätmed, klaas, 
vanad rehvid jne.  
Ohtlikke jäätmeid selle raames 
ei koguta, tuleb eraldi kogumine. 
Info 489 4774  Risto või Katrin 
 
Meeldetuletus!  
Kevadise koristustöö käigus 
tekkinud haljastusjäätmeid 
(lehed, oksad) ei tohi panna 
olmejäätmete konteinerisse!  
Alanud tuleohtlik periood ning 
kulu põletamine on keeletud! 

- arutusel oli vallavanema aru-
pärimine revisjonikomisjonile 

- arutusel oli Vigala valla 
üldplaneeringu koostamine 

- eraldada reservfondist 4100 
krooni ja 10 senti laulu- ja 
tantsupeo õppematerjalide 
ostmiseks 

- eraldada reservfondist 1000 
krooni koorilaagri toetuseks 

- eraldada reservfondist kuni 
12000 krooni puhkpillile 
sopransaxi ostmiseks 

Mõningaid kevad-suviseid 
üritusi Vigala vallas 
 

14. – 20 aprill Südamenädala 
üritused 
23. aprill Jüripäeva 
tähistamine koolides 
25. aprillil Isetegemise pidu 
21. juuni Vigala valla 
suvepidu Vana-Vigala 
laululaval 
27.-28. juuni Hard Rock 
Laager 
03. august "Pärimuse pärlid" 
Vana-Vigalas 
09. august Vigala valla 
spordipäev 
16. august Poti laat 



  

 

11 aprill 2008  kuulutused 

Teadaanne ! 
 

Meil on järjekordselt hea 
meel teile teada anda, et  

25.aprillil.2008 a. Algusega 
kell 19.35 toimub 

 Vana -Vigala Rahvamaja 
saalis Vigala valla   

 
XII-korraline isetegevuse 

ülevaatus 
 

Osalema on palutud kõik Vigala 
vallas isetegemises osalevad või 
seda omal arvamusel teha suutvad 
kollektiivid (Kollektiivi all 
mõistetakse tehnilistel põhjustel 
antud kontekstis  3-87 esinejat) ja 
üksiküritajaid (ise kulgejaid). 
 

Pidu on kinnine - osaleda saavad 
vaid peol esinejad (iga esineja võib 
kaasa võtta oma sõbra, kelle 
kaasamine kavas pole nõutav aga 
kõiges muus allub ta EU seadustega 
kehtestatud direktiividele ja EV 
valitsevatele tavadele.  

Pidu on temaatiline – 

SAATANAD JA INGLID ! 

Aeg: On 2008.a.kevad. Nüüd kus riigikogu on veendunud, et 
Eesti riiki on ootamatult tabanud majanduslangus, ei jää meil 
muud üle kui tsiteerida peaministrit Andrus Ansipit - „Tule 
taevas appi!“. Võitlus hea ja kurja vahel saab olema karm, aga 
kuna  meie traditsiooniline kooskäimine üha enam ja enam 
volbripäevale ligineb on karta tõelist  võitlust – kus peale jääb 
tugevam. 
Koht: Lahingu paigaks on valitud Vigala valla suurim saal. 
Riietus: Sobilik ajale ja kohale. Trendikamateks toonideks must 
(näitab saatanlikku salapära), valge (ingellik pühadus) ja roosa 
(sümboliseerib  rõõmsat lihtsameelsust) 
Osalejate vanus: Kuna teema ise on lõpmatusest lõpmatuseni, 
on osalejate soovitusliku vanust raske määratleda. 
Esitatav kava on ühe osaline 
Teema  SAATANAD & INGLID 
Eeldab seda, et korraga on laval nii hea kui kuri. 
Kava pikkus 2-5 minutit! 
Esinemis järjekord: Loositakse, lõpphinnangu annab žürii. 

Iga kollektiiv ja üksiküritaja peab registreeruma 15.aprilliks 
2008.a. Astrale või Helile (oleneb, millises piirkonnas kollektiiv 
tegutseb), täites selleks juurde lisatud ankeedi, see tagab 
lubamise lõppvooru 25.aprillil. (Ühe esineja osalust erinevates 
kollektiivides pole piiratud, lubatud on ka külalisesinejad 
Tiibetist ja EU liikmesriikidest.) 
Võitjaid autasustatakse hinnaliste mälestusesemetega. 
Kuna Eesti riik on asunud säästupoliitikale, siis sellel aastal 
puhvetit ei ole ning iga laudkond võtab kartulikoored ja 
koduveini ise kaasa. Lauad ja toolid tagavad korraldajad (kui 
esemeid jagub). Teisi täiendavaid koormisi pidulistele ei panda! 

Korraldajad

Nurme laat 
 

23. - 25. mail 2008.a. toimub Pikknurme külas, Puurmani vallas, Jõgevamaal järjekordne Nurme laat. 
Eelmisel aastal toimus laat esmakordselt. Enamus osalejaid kiitsid koha häid eeldusi järjepidevaks kasvuks 
ning arenguks. Eelmisel aastal oli laada külastajaid hinnanguliselt 5000. 

Laat toimub Tallinn-Tartu maanteega piirneval, hästi ülevaatlikul kinnistul. Laada-ala suurus on ca 5,5 ha. 
Eelmisel aastal ehitatud korralik välilava ning toimunud avalikud üritused (Jaanituli, Saunafestival) on koha 
tuntust tublisti tõstnud. Samuti on meeskond korraldusliku poole osas kvalitatiivselt edasi arenenud. 

Kohapeal toimib korralik vee- ja elektrivarustus, olmejäätmete liigiti kogumine, korralikud (tasuta) WC-d, 
piisavalt (tasuta) parkimisruumi, tasuta telkimisala, rohkelt istekohti lava ümbruses, lõkkeplats jpm. 

Laadal osalemine on soodne. Külastajatele sissepääs tasuta. 

Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja täiskasvanute vaba aja veetmise sisukad võimalused. Tänavu 
professionaalsed päevajuhid kõigil laada toimumise päevadel. Vaba aja sisustajatele ning atraktsioonidega 
osalejatele osalemine tasuta. Vaba aja sisustamiseks on käesolevaks hetkeks kokkulepped kunstialaste 
töö- ning õpitubade püstipanekuks. Eraldatud on kohad lastele ja noortele suunatud tegevuste jaoks. 
Lauamängude (male, kabe jt.) mängimise võimalus Antiigilaos. Mõned kunstinäitused. Välisaunad ning 
kümblustünnid. Ka tänavu on sobiva ilma korral kohal helikopter ning laupäeva õhtul õhupall huvilendude 
sooritamiseks. Plaanis võistlused ja võistutegemised. 

Kaubeldakse kodumaise käsitööga ning väikeettevõtete toodanguga. Samuti taimede, istikute, aia- ja 
kodutarvetega. Tänavu on laadal eraldatult ka tööstuskaupade müüjad. Mullused nö. naturaalsed laadalised 
olid valdavalt seda meelt, et nood võivad olla küll, aga eraldi alal, mitte läbi-segi. 

Laadaala jagunemine ning kauplemiskohtade skeem on üleval interneti kodulehel www.nurme.ee .  

Registreerimine ning lisainfo: info@nurme.ee või telefonil: 5302 4868. 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770, GSM 5615 9260 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Aprillikuu sünnipäevalapsed 
 

Hilda-Armilda Turtsa 95 
Aliide Klemantsov 92 
Alfred-Heinrich Tohver 87 
Laine Plamus 85 
Elmi Nisumaa 85 
Antonina Roosi 84 
Karl-Heinrich Ertla 81 
Elsa Janson 80 
Eljo Eilart 70 
Elmo Randma 65 
Viivi Jalas 60 
 

Olgu sõnad lihtsad ja soojad, 
sulle tänase õnne toojad. 
Olgu sul alati  
 tugevat närvi, 
silmade soojust  
 ja rõõmude värvi. 
Südamel jõudu  
 ja mõtetel lendu, 
eluteel astudes  
 hoogu ja indu! 

 

Palju õnne! 

Helmi Nisumaa 
15.aprill 

 

Päikesekiiri päevadesse, 
naerukiiri nädalaisse, 
kullakiiri kuudesse, 

tervist igasse aastasse! 
 

Õnnitleme kallist ema  
85 sünnipäeva puhul! 

 

Lapsed peredega 

Uus vallakodanik 
 

Andreas-Raider Veimann 

Vana-Vigala Põhikoolis 
 

20. aprillil  kell 15.00 
 

Kontsert 
 

Esinevad Noored Eesti Hääled 
 

Dirigeerivad Maret Alango, 
Jaanika Kuusik ja Ilona Ernes 

S.S.Vigala Puu OÜ 
 

Pakub tööd viimistlustsehhi 
töölistele. 
 

Töö sobib nii meestele kui naistele. 
 

Tel. 5665 8013, 528 3176 või 482 5544 


