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Astra oli Tuuslari rollis ning Sulevi-
poegade rollis Rristo, Ants ja Reelika. 
Mai-Triinul ja Liinal tuli seekord si-
gade rolliga leppida. Tundus, et nalja 
jagus nii publikule, kui ka grimmi-
ruumi lava taha.

Peale lavastust algas tantsuõhtu. 
Saalitoolid lükati jälle laudade taha 
ja peo tõmbas käima Marko Margna 
ning kohe esimeste taktidega oli tant-
supõrand pilgeni rahvast täis.

Kui näitlejatel kostüümid vaheta-
tud ja esimene esinemisärevus lah-
tunud, algasid õnnitlused. Kõigepealt 
said teenekamad näitlejad mälestu-
seks enda rollipiltidega posterid, kus 
kirjas ka see, mida teised trupiliik-
med nende tegemistest arvavad. Eda-
si järgnesid juba sõprade õnnitlused. 
„Kiitsharakad“ olid kogu Vigala Ka-

22. oktoobril tähistas rahvama-
jas Vana-Vigala näitetrupp „Topelt-
Kiiks„ oma 20 tegevusaastat lustaka 
sünnipäevapeoga. Kohale oli saabu-
nud suur hulk „kiiksu„ austajaid, sõp-
ru ja hulgaliselt ka endisi näitlejaid. 
Rahvamaja kuulutuste tahvlile oli te-
kitatud ülevaade kogu 20 aasta tege-
mistest, abiks vanad kuulutused, aja-
leheartiklid ja teatrikavad. Juubeliks 
olid valmistatud ka tuntumatest kiik-
sudest posterid ning tolmust puhtaks 
pühitud saadud tänukirjad ning välja 
otsitud vanad fotoalbumid.

Pidu algas jandiga „Kiiksuga Ka-
levipoeg“. Kuna antud tükki on näi-
teseltskond mänginud kõige rohkem, 
otsustasime just sellest etendusest 
veel viimast võtta. Kiiksuga varian-
dis vahetasid näitlejad omavahel rol-
lid ära ja vastavalt sellele muutus ka 
tegevus koomilisemaks ja särtsaka-
maks. Lavale toodi lustakas paroodia, 
kus oli märgata head asjaarmastajate 
taset. Nii möllaski Anu Kalevipojana 
ning Andres ja Roland naerutasid sii-
lidena publikut, Raivust sai Soome 
sepp ja Jaanist tema poeg Timmu. 

„Topelt-Kiiks“ 

20 ?!?
levipoja teostest tühjaks tassinud ja 
sundisid näitlejaid kaera-jaani saa-
tel „lugusida ette kandma„. Sellega 
saadi vist enam-vähem toime, sest 
lõpuks anti ka kingitus üle. Omaette 
lugulaulu näitetrupi auks olid kokku 
klopsinud Valgu M.O.T.T. näitlejad ja 
Kivi-Vigala Sassita Sassis Sõbra-Vägi 
tuli juubeliks lagedale koguni uudse 
kiiksutaivama projektiga. Ka endine 
näitleja Urmas Liitmäe tõi trupijuhi-
le abivahendi – suure puulaba, mil-
lega Vigala vahelt inimesi näiteringi 
proovi udjada, õnnitlused lõpetasid 
südamlike kallistuste ja kingitusega 
Merike Hints ja Jaanika Kuusik. 

Järgmisel vaheajal kontrolliti vik-
toriinivormis, kuidas pidulised on 
kursis kiiksu tegemistega ning süda-
ööl pakuti torti ja sedagi „kiiksuga va-
riandis topelt“. Oli tore pidu! Tahan 
tänada kõiki, kes on meie näiteringi 
tegemistest huvitatud olnud, loodan, 
et meie trupil jätkub tegutsemislusti 
veel kauaks.

Astra Põlma
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Oktoober algas tormiliselt õpetaja-
te päevaga, mida traditsiooniliselt si-
sustasid 9. klassi õpilased. Ei puudu-
nud sel päeval mürts ja trall, ei tubli 
töö ega ka õpilaste poolt valmistatud 
üllatused õpetajatele.

Sügisnäitus, mis avati küll sügise 
sünnipäeval 23. septembril, kandis 
sel aastal pealkirja “Lilleline sügis”. 
Esindatud olid nii individuaalsed kui 
ka klassitööd. Pilte vahvatest kom-
positsioonidest saab näha meie kooli 
kodulehelt.

Oktoobrisse mahtus ka kohtumine 
noorsoopolitseiga, kes tuletas meelde 
ununema kippuvaid punkte käitumi-
sest ja avalikust korras.

21. oktoobril rääkis meile muinas-

Oktoobrikuu toimetused Kivi-Vigala Põhikoolis

Õpetajate päev

Meie kool tähistas 1. oktoobril õpe-
tajate päeva. Sel aastal oli õpilaste 
dresscode ruuduline, mummuline või 
triibuline ja teksased olid sel päeval 
keelatud. Seepärast toimus kohe hom-
mikul peaukse juures ka riietuskont-
roll. Kõik õpilased olid ilusti reeglist 
kinni pidanud, mis tegi meid väga 
õnnelikuks. Ka meie igapäevaõpeta-
jatele oli ette nähtud kindel riietus – 
nad pidid riietuma punk-rokkariteks 
või hip- hoppariteks. Asjal oli juures 
ka konks, eelnevalt said õpetajad loo-
si teel enda vastava välimuse teada. 
Ülesandeks oli veel õpetajatel esita-
da kava (tants vms) nii, et hip- hop-
parid pidid kasutama rockmuusikat 
ja punk-rokkarid hip-hop muusikat. 
Nad tulid sellega väga hästi toime, 
mis sest, et omavoliliselt valisid en-
dale etteantud lugudest ikkagi teised 
lood.

Aktusel oli õpilastel varuks veel 
üks üllatus, nimelt esitasid kõik õpi-
lased koos laulu õpetajast. Üllatus 

Esimesed kokkuvõtvad 
tulemused Kivi-Vigala Põhi-

koolis 2010/2011 õa

Lõppenud on 2010/11 õa I veerand ja 
aeg teha ka esimesed kokkuvõtted: 
Ainult hindele “5” õppisid:
2.kl - Merili Burmeister, Triin Djat-
šok, Silver Haljas, Relika Kullap
3.kl - Henry Tiitus
5.kl - Robert Haljas
6.kl - Grete Kärsna

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2.kl - Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
3.kl - Jürgen Kõllo, Egert Nei, And-
reas Liitmäe
4.kl - Kärt Kukk, Raido Liiv, Rannes 
Rukki, Anete Vahl, Kristin Viimne
5.kl - Kadri Kärsna, Mari-Liis Lusti
6.kl - Gerli Kullap, Pirjo Paukku, 
Andra Veiand, Kristi Viimne
7.kl - Kärolin Lints, Keitlin Niit, Pille 
Siimar, Annabel Vaarma
9.kl - Janette Liitmäe, Liis Siimar

Eks ikka on algus raske ja nii loodan-
gi, et II veerandi lõpuks on tublide 
õpilaste nimekiri juba tunduvalt pi-
kem. 
Õppimisele vahelduseks on õpilastel 
alates oktoobrist võimalus osaleda 
erinevates huvi- ja spordiringides. Üle 
pika aja hakkas taas koolis tegutsema 
kergejõustikuring, juhendajateks õp. 
Anne-Ly Viimne ja Marko Kreuz. Alg-
klasside õpilastele on välja pakutud 
ka spordiring, kus vastavalt vanuse-
le mängitakse erinevaid liikumis- ja 
spordimänge. Veel on spordihuvilis-
tel võimalus osaleda nii korvpalli-, 
võrkpalli kui ka neljapäeva õhtuti 
saalihokiringis. Tööd jätkab endiselt 
näitering (juhendaja õp. Eve Kärsna) 
vanematele ja noorematele õpilaste-
le. Ettevalmistusi 2011. a koolinoorte 
laulu-ja tantsupeoks teevad lastekoor, 
mudilaskoor (juhendaja õp. Aili Soon-
berg) ja suurte ning väikeste rahva-
tantsurühm (juhendajateks õp. Maris 
Üürike, Ilona Noor ja Kristine Niit). 
Tantsuhuvilistel on võimalus osaleda 
showtantsuringis (juhendajaks õp. 
Ilona Noor) ja 1.-3. klassi tantsurin-
gis, mida juhendab õp. Kady Henk. 
Tegevust jät-kab ring vene keele hu-
vilistele õp. Loide Enni juhendamisel.

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

jutte muinasjutuvestja Piret Päär. 
Kõige ulakamadki poisid unustasid 
ennast kuulama põnevaid ja sala-
päraseid lugusid lugudevestjatest 
ja vanapaganast, konnaks nõiutud 
printsessist ja kolmest õnneotsivast 
kuningapojast.

Veerandi viimasel päeval tähista-
sime hõimupäeva ning 9. klassi õpi-
lased esitasid huvitava ja ülevaatliku 
ettekande koos pillimängu ja lauluga 
meie hõimurahvastest. 

Ja ongi I veerand nagu lipsti läbi, 
kõigile mõnusat vaheaega ning uute 
põnevate üritusteni juba novembris!

Ilona Noor
Kivi-Vigala PK huvijuht

läks väga edukalt korda – meie õpe-
tajad olid üllatunud ja rõõmsad. Kui 
lauldud sai, jagas 9. klass õpetajatele 
väikesed meened ja toimus ka üleül-
dine pildistamine.

Kokkuvõtteks, meie arvates läks 
õpetajate päev korda, sest kõik jäid 
väga rahule.

21. oktoobril käisid 5.- 9. klassi 
õpilased Tallinnas Coca-Cola Plazas 
vaatamas filmi “Step up 3D”. Film 
oli äärmiselt põnev ja kaasakiskuv, 
eriti veel sellepärast, et mõned õpi-
lased olid esimest korda 3D kinos ja 
see efekt andis ju väga palju filmile 
juurde. Kõik kinoskäijad jäid filmiga 
rahule ning paljudele tekkisid ka isik-
likud lemmikud.

Soovitame seda filmi kõikidel vaa-
tama minna!

Janette Liitmäe ja Liis Siimar
9. klass

Kivi- Vigala Põhikool
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Esimene õppeveerand on igas õppe-
aastas aeg, mil suvepuhkuselt tagasi 
tulnud koolijütsid jälle koolielu tava-
pärase rütmi ja rutiiniga ära harjuma 
peavad. Kuna tänavune suvi oli eriti 
päikeseline ja kuum, oli ta kindlasti 
nii mõnelegi poisile-tüdrukule soo-
tuks sügavamale südamesse pugenud 
kui tavaliselt ning vähemalt minu 
arust võttis see harjumisprotsess sel 
sügisel üsna tublisti aega! Tõsise õp-
petöö kõrval on koolielus kindel koht 
igasugustel sündmustel ja ettevõtmis-
tel, mis aitavad hoida traditsioone, on 
huvitavad ja lõbusad ning aitavad ku-
jundada oma kooli nägu. Nüüd nen-
dest ettevõtmistest veidike lähemalt.

Septembrikuus oleme juba mit-
mel aastal löönud kaasa üle-Eestili-
sel spordipäeval „Reipalt koolipinki“. 
Selle ürituse läbiviimisel jäetakse 
koolile vabad käed otsustada, kuidas 
see päev just täpsemalt välja peab 
nägema. Päeva viis ellu meie tub-
li kehalise kasvatuse õpetaja Merit. 
Kõigepealt toimus teatejooks ning 
seejärel jätkus päev pallimängudega 
– algklassid mängisid rahvastepalli, 
suuremad pidasid korvpallilahinguid. 
Päeva lõpus sai iga osaleja tervisliku 
auhinna – ilusa suure õuna.

Järgmine suurem ettevõtmine oli 
sügisnäitus, millest võtsid osa enam-
jaolt ainult väiksemate klasside lap-
sed. Näha toodi seeni, kõrvitsaid, lilli, 
porgandeid, tõruloomi ja igasugu muid 
vahvaid sügisandidest meisterdatud 
tegelasi. Sügisnäituse nädalal, täp-
semalt 23. septembril, pidasime 1.-5.
klassidega sügise sünnipäeva. Üritus 
toimus koolipäeva lõpus. Kõigepealt 
andsid lapsed pisikese kontserdi sün-
nipäevalapse auks, siis järgnes lõbus 
äraarvamismäng, kus mängijad pidid 
kaaslaste abiga mõistatama, millise 
sügisanni nimi on tema laubale klee-
bitud paberile kirjutatud. Lõpuks joo-
nistas-kleepis iga klass rühmatööna 
loosiga tõmmatud sügisega seotud 
teemal pildi, mis jäid kaunistama 
koolimaja alumise koridori sein.

27. septembril toimus järjekordne 
aastajooks, millel pikkust seekord 
2010 meetrit. Ilm oli seekord kah-
juks veidi mossis ja nutune. Võib-olla 
turritas ilmataat natuke ka sellepä-
rast, et mõned lapsed väheke ebaau-
said võtteid kasutada proovisid, kuid 

enamik tublisid jooksjaid end tuulest 
ja vihmast heidutada ei lasknud! 
Poistest tuli võitjaks Rain Viirsalu 
8. klassist ning tüdrukutest Annika 
Otti 6. klassist. Nüüd kaunistavad 
aastajooksu rändkarikad kuni järg-
mise aastani nende laste kodust au-
hinnariiulit!

Esimese veerandi viimase päe-
va kõrval on oktoobrikuu oodatuim 
sündmus koolis kahtlemata õpetajate 
päev. 4. oktoobri hommik algas aktu-
sega kooli aulas. Aktuse läbiviijaks oli 
direktor Taavi Kliss, teda aitas nõu 
ja jõuga õppealajuhataja Doris Välis. 
Kõik õpetajad said sooja käepigistu-
se ja ilusa roosi, aasta õpetaja Hedi 
Maasikas sai tänuks tubli töö eest 
kauni lillekimbu ja eriti suure ja soo-
ja aplausi. Aktusel esinesid 4. klassi 
lapsed ja noorte õpetajate ansambel. 
Päev jätkus õppetundidega verivärs-
kete õpetajate käe all, päris õpetajad 
nautisid kohvipausi ning seejärel õpe-
tas Vana-Vigala Rahvamaja juhataja 
ja meie kooli lapsevanem Astra Põlma 
õpetajatele tiffany-tehnika saladusi. 
Astra kindla ja kogenud käe all val-
mistasid meie õpetajad endale uni-
kaalsed ehted. Peale koolipäeva lõppu 
ootas õpetajaid Märjamaa Pubis Ruut 
66 maitsev pidupäevasöök. Aitäh sel-

le ilusa päeva eest üheksandikele ja 
nende klassijuhatajale õpetaja Lille-
le!

20. oktoobril tähistasime etteluge-
mise päeva. Kõikidel vahetundidel ko-
gunesid jutuhuvilised pikapäevarüh-
ma ruumi, kus võis kuulda erinevate 
rahvaste muinasjutte. Siinkohal võin 
öelda, et meie lapsed on väga tublid ja 
hoolikad kuulajad ning küllap leidis 
iga muinasjutusõber nendest juttu-
dest ka õpetliku iva üles!

Meie koolis on tavaks saanud, et 
iga veerandi viimane päev on muu-
dest koolipäevadest suuresti erinev. 
Seekord oli veerandi viimane kooli-
päev sisustatud viktoriiniga. Suu-
rematele kestis viktoriin lausa kaks 
õppetundi, algklassid esitasid teise 
tunni ajal üksteisele omaloomingut. 
Vanemate klasside viktoriinimaratoni 
võidu teenis auga välja 8. klass, väga 
tublile teisele kohale tuli 6. klass ning 
kolmandale kohale 9. klass. Tore on 
tõdeda, et sellised viktoriinipäevad on 
meie laste hulgas oodatud sündmused 
ning kaasa lüüakse alati suure õhina 
ja innuga!

Loodan, et sügis kinkis kõigile las-
tele sellel koolivaheajal piisavalt päi-
kest, uniseid ja uduseid hommikud, 
väheke vihma ning parasjagu pilvi, et 
rõõmsalt ja puhanult uuele õppevee-
randile vastu minna! 

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Vana-Vigala Põhikooli esimese 
veerandi ettevõtmistest

2010/2011 õppeaasta I veerand on läbi 
saanud. Väga hästi õppisid järgmised 
õpilased:
1.kl – Emily-Melissa Pilv, Sirle Kü-
laots
2.kl – Alis-Angela Kuusk, Mari Saff-
re, Andreas Tõldmaker
3.kl – Anti Asumets, Fred Kikas
4.kl – Raido Rehepapp, Markus Ru-
dak
5.kl – Urmis Veimann, Andreas Vii-
bus
8.kl – Triinu Ülemaante
9.kl – Doris Välis

Head ja väga head hinded olid tunnis-
tusel järgmistel õpilastel:
1.kl – Riia Orgmets, Rando Vanikov, 
Kristen Kanarbik;
2.kl – Kristofer Kolesov, Kristo Lebin, 
Liisa Nazarov; 
3.kl – Andres Hatto, Martin-Kregory 

Ketkinen, Kert Moorbach, Kaily Oja-
vee, Kristiina Põlma, Kristjan Vodo-
laztšenko;
4.kl – Lisett-Mariin Maasikas, And-
reas Välis; 
5.kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jões-
sar, Tanel Ülemaante; 
6.kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin, 
Tiina Põlma, Adeele Zagurski; 
7.kl – Kersti Einling, Kristel Kirsipuu, 
Arnold Zagurski, Mery-Liis Välis; 
8.kl – Adriana Maranik, Sigrit Nurm, 
Signe-Renate Saar; 
9.kl – Taavi Kliss
Jõudu ja head pealehakkamist järg-
misel veerandil!

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli 

õppealajuhataja

Tublid õpilased Vana-Vigala Põhikoolis
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Vigala Vallavalitsuses

20.10.2010 istungil otsustati:
- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest kolmele 
õigustatud subjektile
- lubada jagada Opi-Tõnise kinnistu 
kaheks maaüksuseks ja Villa Eugenie 
kinnistu kaheks maaüksuseks
- kehtestada 2010. aasta 4 kuu eelar-
veliste vahendite jaotus põhikoolide 
vahel
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
dust nr 161 22.07.2009
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele taotlejale
- anda kirjalik nõusolek ühe ehitise 
püstitamiseks
- väljastada kasutusluba kahele taot-
lejale
- muuta Vigala Vallavalitsuse määru-
si seoses euro kasutusele võtmisega
- kinnitada Vigala valla kriisikomisjo-
ni põhimäärus
- eraldada sotsiaaltoetusteks 6635 
krooni
- eraldada heitjate võistlustele ja 
võrkpalli paaristurniiri auhindade 
ostmiseks 900 krooni

Vigala Vallavolikogus

28.10.2010 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed kahele maa-
üksusele
- tunnistada peremeheta ehitiseks 
Kivi elamu Avaste külas Vigala val-
las
- nimetada Eesti Spordi Kongressi de-
legaadiks Olev Nisumaa
- arutusel oli Vana-Vigala Põhikooli 
hoolekogu põhimääruse eelnõu
- kehtestada Vigala valla reservfondi 
käsutamise kord 
- arutusel oli mittetulundustegevu-
seks toetuste andmise kord
- arutusel oli Vigala valla arengukava 
muudatused
- arutusel oli Vigala apteekide olu-
kord

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Kui nüüd puhkaja vaatevinklist 
vaadata, siis tuleb kindlasti üks po-
sitiivne ja ehk maainimese suhtes 
kadedustki täis “jah”. Kui aga küsi-
da selle sama maainimese käest, kas 
tal on maal hea elada, siis ta pigem 
ütleks, et miks ta siis ei ole, kui vaid 
tööd oleks. See tänapäeva paljude luu-
painaja nimega töötus annab just eri-
ti maainimesele ennast tunda. Kuid 
kas nüüd siis üldse midagi ei aita sel-
le töötuse ja rahapuuduse vastu? No 
peab ju mingi jõud selle vastu ka ilma 
kuldkala jõe ääres ootamata olema! 
Proovime arutada koos...

Mida maal on palju ja mida vähe...
Iga maakoha suurimaks väärtuseks 

on kindlasti maa. See on see väärtus, 
mida igal külaelanikul kindlasti on, 
kas suuremas või vähemas koguses. 
Peale selle, et maa on põhimõtteli-
selt vara, mille ilu üle uhkust tunda, 
mida võiks ka vajadusel müüa, on ta 
see, mis peaks ka toitma siin elavaid 
inimesi. Kindlasti on siin palju inime-
si, kes pole veel loobunud ja soovivad 
oma maal midagi kasvatada ja sellest 
väikse või suurema “kopika” saada.

Kuid vähe on siin suuri tegijaid, kel 
kohe omast käest kõik vajalik maaha-
rimistehnika võtta ja muu vajalik, et 
hooaja lõpuks oleks pangaarve kas-
vanud ja oma keldridki moosipurke 
ja juurikakotte täis. Tõsi, muistsest 
ajast teada on see, et üksi on alati 
raskem kui mitmekesi millegagi hak-
kama saada. 

Kas mitte ei oleks tore, kui iga 
väiksemgi aiapidaja saaks oma aias, 
põllul kasvanud saadusi müüa? Ja 
miks mitte ka järk järgult oma tege-
vust laiendada, kui vaid oleks võima-

lus omakasvatatud toodetest “lahti 
saada”. ... Kui kokkulepitud ajal tuleb 
üks auto ja viib selle saagi ära ja jääks 
vaid raha vastu võtta. 

Fantaasia... Unistus? Aga ehk siis-
ki... ehk pole see nii väga muinasjutt? 
Valla inimeste hulgas on kindlasti 
piisavalt palju inimesi, kes sooviks ja 
jõuaks selle unistuse täide viia ja sel-
leks oma panuse anda. Algus on ala-
ti raske, kuid kui algust mitte teha, 
siis pole tulemustki loota. Proovida ju 
võiks!

Koos, üksteist aidates võiksime 
luua oma aiapidajate, põllumeeste 
seltskonna (liidu, ühingu... mida iga-
nes), kelle töö ja vaev viib tulemuseni. 
Tuleks kokku saada ning asja uurida 
ja arutada: Palju meid oleks ja mis li-
saoskused ja teadmised meil on?

Lisaoskused on igati tähtis teema, 
sest asja teeb palju lihtsamaks, kui 
on omast käest võtta kas autojuht, 
traktorist, müüja, miks mitte raama-
tupidaja ja ostu-müügiga tegelenud 
inimesed jne... Mida ja kui palju me 
kasvatame?

Siis saab aru, kuhu võiks müüa, 
kas on see suur kokkuostja või nt Pär-
nu või Tallinna turg. Milles abi vaja-
me? Nii öelda lai teema, kuid siiski 
mõni vihje: nt tehnika, taara jne Need 
oleksid esmased teemad, millest rää-
kida ja kokku leppida, et algust saaks 
teha. Kui mu jutt pakkus kellelegi 
huvi, siis võiks kokku saada ja asja 
arutada.

Austusega,
Kivi-Vigala elanik
Merle Hindremäe

5656 8689

Kas maal on hea elada? 

Tänases lehes kirjutab Merle Hindremäe oma mõtetest, kuidas olude ki-
rumise asemel midagi ära teha. Kui leiate, et ka endal on meeles mõl-
kunud sarnased mõtted ja/või on tahtmine midagi ära teha, siis on minu 
arvates mõistlik kokku saada ja edasi arutada, sest nii võivad alguse 
saada rahulolu pakkuvad tegevused ja tulemused. Vastavalt seltskonna 
suurusele leiab vallavalitsus ka arutamiseks sobiva ruumi.

Priit Kärsna
vallavanem 
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07.-14. oktoobril toimus MTÜ Ra-
plamaa Partnerluskogu õppe- ja moti-
vatsioonireis Austriasse. Reisil osales 
41 aktiivset külaelu arendajat kogu 
maakonnast. Väljasõidu eesmärk oli 
kogemuste vahetamine Austria LE-
ADER tegevusgruppidega, kui ka 
reisil osalejate endi vahel. Samuti 
tutvumine LEADER programmi toel 
valminud projektidega.

Austrias on 45% pindalast kasutu-
sel põllumajanduses. Austria põllu-
majandus põhineb väikemajanditel. 
Püütakse spetsialiseeruda kvaliteet-
toodetele ja 10% majapidamistest te-
geleb mahepõllundusega. Austrias on 
mahepõllunduse osakaal Euroopa Lii-
du suurim. Tähtsaim põllumajandus-
lik eksporttoode on vein, mida viiakse 
peamiselt Saksamaale. 

Meie põhiliseks peatuspaigaks 
Austrias oli Rodlhofi hotell Ottenshei-
mi linnakese lähistel. Ottensheim ise 
asub aga Linzi linna naabruses. 

Austrias viibimise esimesel päeval 
tervitas meid Ottensheimi valla esin-
dajana vallavanem Ulrike Böcker, kes 
tutvustas oma valda ja erilise rõõmu-
ga ka vastrenoveeritud vallavalitsuse 
ruume.

Külastasime sõudekeskust, kus oli 
osavalt ära kasutatud vana praam 
sõudepaatide ja muu vajaliku tehni-
ka hoiukohana, ning kohalikku, valla 
hoole all olevat supluskohta, mis on 
nende jaoks väga tähtis, kuna Aust-
rias ei ole just väga palju avalikult 
(tasuta) kasutatavaid supluskohti.

Koos vallavanemaga külastasime 

ka Gramstetteni külas Köglerhofi 
perefirmat. See firma muretses LE-
ADER-i toetusel mahlapressi ja ka 
mahla villimise aparaadi, millega 
nad nüüd pakuvad teenust kohalike-
le. Pressivad neile toodud erinevatest 
puuviljadest mahla ja soovi korral 
valmistavad sellest ka siidrit. Samuti 
ostavad kokku pirne, õunu, valmista-
vad mahla ja siidrit ja müüvad seda 
erinevates mahepoodides. Samas 
Gramstetteni külas käisime ka ko-
halike käsitöötoodete laadal. Laat on 
samuti osa pikaajalisest LEADERI 
projektist, mille eesmärk on edenda-
da ja tutvustada laiemalt kohalikku 
väikeettevõtlust. See andis võimalu-
se tutvuda kohalike traditsiooniliste 
käsitöötoodete valmistamise ja turus-
tamisega ja kontaktide sõlmimiseks 
kohalikega meistritega.

Järgmisel päeval kohtusime Eiden-
bergis perekond Weixlbaumeri mahe-
talus kohaliku LEADER-i tegevusgru-
pi U.We esindajaga härra Wolfgang 
Hadereri´ga. Tema tutvustas meile 
tegevusgrupi ülesandeid ja tööd maa-
elu edendamisel. Talu sai LEADER-
ist toetust oma majapidamise ümber-
korraldamiseks, eesmärgiks oli ja on 
kohaliku maaettevõtluse mitmekesis-
tamine. Praegu kasvatavad laamasid 
ja müüvad noorloomi, korraldavad 
ratsaretki laamadel ümbritsevatesse 
metsadesse. 

Esmaspäeval toimus väljasõit 
LEADER-i Mühlviertler Kernlan-
di tegevusgrupi aladele. Tutvusime 
maheettevõtlusega tegeleva firmaga 

Bergkräuter. Omal ajal ravim- ja mait-
setaimede kasvatamisega tegelevate 
talunike ühinemisel tekkinud firma 
tegeleb nüüdsel ajal erinevate teede, 
maitseainesegude jms. tootmise ja tu-
rustamisega üle maailma. Kodulehelt 
www.bergkraeuter.at saab ka täpse-
malt infot nende tegevusalade kohta. 
Kohalik LEADER grupp toetas firmat 
pakkimisautomaadi muretsemisel.

Järgmine huviobjekt oli perekond 
Wiesingeri ettevõte (talu). Siin tegele-
takse erinevate likööride valmistami-
sega. Tooraine on väga erinev, alates 
marjadest lõpetades maitsetaimede-
ga. Märkimata ei saa jätta, et tege-
mist on mahetootmisega. LEADER 
toetas ettevõtmist destilleerimisapa-
raadi soetamisel.

Meie LEADER-i huviobjektiks oli 
ka lambakasvatustalu, kus toode-
takse lambapiimast mitut erinevat 
sorti juustu. Samas tegeletakse ka 
ravimtaimede, maitsetaimede tutvus-
tamisega. Rajatud oli spetsiaalne tai-
meaed, kus iga taime juures oli tema 
liiki tutvustav silt. Kogu tegevus on 
seotud LEADER-i toetatud pikaaja-
liste projektidega. 

LEADER-i toetusel valmis ka koha-
lik Kompetentsikeskus, kuhu nüüd-
seks on kogunenud (kogutud) suur 
osa ümberkaudsest veiste ja veisekas-
vatusega seotud teadmistest. Tegele-
takse tõukarja oksjonite korraldami-
se, läbiviimise, kohalike veisetõugude 
tutvustamise ja kogu sellealase info 
levitamisega. Oksjonitest osavõtjaid 
on üle maailma. Riigi poolt on Kompe-
tentsikeskuse ülesannete hulka mää-
ratud ka õnnetusse sattunud loomade 
hoidmine ja turgutamine.

Veidi veel ka muust.
Terve see neli päeva ei tegelenud 

me ainult LEADER objektide või pro-
jektidega seotud inimestega. Saime 
näha, kuidas vallavolikogu tegevust 
tõeliselt avalikustada. Laamad näita-
sid meile imelisi vaateid. Meie bussi-
juhid näitasid, et on võimalik sõita ka 
sellise tee peal (kusjuures probleemi-
deta vastutulijaid mööda lastes), mis 
minu arvates oleks sobinud ainult 
kergliiklusteeks (oma laiuse mõttes). 
Siiamaani olen arvanud et üks katla-
maja peab olema igav, hall ja asjalik 
- nüüd enam nii ei arva. Ilus loodus, 
lahked inimesed, kaunis Linz ja Viin 
oma vaatamisväärsustega.

Kokkuvõtteks andis reis Austrias-
se päris palju mõtteteemat.

Katrin Kalmus

Austria reis
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jääb kuni lepingu lõppemiseni endi-
seks. Kroonilaenude tagasimaksmine 
hakkab toimuma eurodes – laenusum-
mad arvutatakse pankade poolt üm-
ber samamoodi ametliku kursi järgi 
ning tasuta.

Alates 1. jaanuarist ei võimalda 
arveldussüsteem enam kroonimak-
sete töötlemist. Hoiustel olev raha 
arvutatakse ametliku kursiga, ning 
tasuta eurodesse ja kõik pangaüle-
kanded hakkavad toimuma eurodes. 
31. detsembril 2010 on pankades ta-
valine arvelduspäev (viimane kliiring 
on kell 18.00), mis tähendab et ka pä-
rastlõunal saate veel pankadevahelisi 
makseid teha. 

Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ 
on pangasüsteemid (internetipank, 
makseautomaadid, teleteenused, te-
lefonipank, mobiilipank jne) osaliselt 
suletud. Teenused hakkavad samm-
sammult taastuma 1. jaanuaril - esi-
meste seas on näiteks internetipangas 
võimalik vaadata kontojääki eurodes 
ning algatada pangasisesed maksed. 
Et vältida pangasüsteemide ülekoor-
must on soovitav mitte kohe aasta esi-
mestel tundidel uudishimust oma in-
ternetipanka siseneda, vaid teha seda 
siis, kui on tõesti vajadus tehinguid 
teha. Niipalju raha kui teil oli panga-
kontol kroonides saab ametliku kursi 
järgi olema ka eurodes. Näiteks 12 
000-kroonine hoius muutub 766,94-
euroseks.

Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditermi-
nali ja kassasüsteemi vajavad euro 

tulekul ümberseadista-
mist, kuid tõrked kaardi-
maksetes peaksid olema 
minimaalsed. On võimalik, 
et kõik kaarditerminalid ei 
ole kohe peale keskööd val-
mis eurotehinguid tegema. 
Enne kaarditšeki allkirjas-
tamist või PIN-koodi sises-
tamist soovitame veendu-
da, et näidatud summa on 
õiges vääringus - summa 
eurodes on 15,6466 korda 
väiksem. Igaks juhuks ja 
oma meelerahu säilitami-
seks hoidke alles kaardi-
maksekviitung.

Alates €-päevast väljas-
tavad sularahaautomaa-
did ainult eurosid. Kuna 
sularahaautomaatide kau-
du lastakse ringlusse hin-
nanguliselt 80 protsenti 
eurokupüüridest, siis on 

tegemist väga suure logistilise väl-
jakutsega nii pankade kui Sularaha-
keskuse jaoks. Sellegipoolest on võe-
tud eesmärgiks täita eurodega kõik 
ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) 
hiljemalt 48 tunni jooksul. Juhul kui 
automaati ei ole jõutud euro rahatäh-
ti veel viia, siis automaat sularaha 
ajutiselt ei väljasta. Olenevalt ATMi 
tüübist saab automaadist uue aasta 
esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20-euro-
seid kupüüre, 10-20 % automaatidest 
väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks 
ATMidele tuleb euro sularaha käibe-
le pangakontorite ja jaekaubanduse 
kaudu ning 2011. aasta 1.-15. jaanua-
rini saab kroone eurodeks vahetada 
maksimaalselt 1000 euro väärtuses 
päevas ka 179 Eesti Posti postkonto-
ris.

Pangaliit ja pangad annavad lähi-
kuudel ohtralt detailsemat infot eu-
role ülemineku praktiliste aspektide 
kohta, selge on aga see, et üleminek 
on kõige lihtsam pangakaarti kasu-
tavatel klientidel, sest nende raha 
on alati õiges vääringus. Piisab ühest 
pangakontori külastusest, et panna 
kontole kodus olevad mündid ja sula-
raha – soovitav on seda teha enne det-
sembrit. Üheski järjekorras pole vaja 
seista – krooni saab euroks vahetada 
tähtajatult.

Järgmise aasta 1. jaa-
nuari saabudes vahetub 
Eestis käibelolev raha 
– 1992. aasta juunist ka-
sutuselevõetud krooni 
asemele tuleb euro ehk 
Euroopa ühisraha. Kuna 
raharingluse toimimisel 
on pankadel kanda tähtis 
roll, siis on kindlasti hea 
teada, mida tähendab eu-
role üleminek pangaklien-
tidele. 

Kõigepealt tuleb öelda, 
et pangaklientidele on 
üleminek tehtud lihtsaks. 
Aktiivsed pangakliendid, 
kes hoiavad raha kontol, 
ei varu suuri summasid 
sularaha koju ning mak-
savad igapäevaselt pan-
gakaardiga ei pea tegema 
euro tulekuks erilisi ette-
valmistusi. Juhul kui teil 
on kodus suurem kogus Eesti sente, 
siis soovitame need novembri lõpuks 
kampaania „Too mündid panka!“ käi-
gus panka tuua. Kampaania käigus 
on müntide töötlus ja oma kontole 
kandmine või vahetus paberraha 
vastu tasuta. Juhul kui hoiate kodus 
suuremat summat sularaha, siis saa-
te sama pangaskäiguga selle kontole 
panna. Kontol olevad kroonid vahetab 
pank 1. jaanuaril juba ise teenustasu-
ta ja ametliku kursiga eurodeks. 

Need, kes eelistavad sularaha saa-
vad alates 1. detsembrist pankades 
kroone teenustasuta ja ametliku kur-
siga eurodeks vahetada. 

Kroonimüntide ja -kupüüride va-
hetuse võimalus säilib ka hiljem: 
kommertspangad teevad seda 2011. 
aasta suveni kõigis sularaha teenust 
pakkuvates kontorites ja pärast seda 
piiratud kontorivõrguga, Eesti Pan-
gas saab aga kroone vahetada täht-
ajatult.

Kliendid ei pea minema panka, et 
muuta oma laenu-, pangakaardi- või 
teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei 
mõjuta lepingute ja muude juriidiliste 
dokumentide järjepidevust ja nende 
tingimusi, ega vabasta võetud kohus-
tuste täitmisest, samuti ei anna õi-
gust kehtivat dokumenti ühepoolselt 
muuta või lõpetada. See puudutab ka 
intresse: näiteks kui teil on sõlmitud 
kroonihoius, mille aastaintress on 
neli protsenti, siis arvutatakse hoiu-
sesumma küll eurodesse, kuid intress 

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Pangaklientidele tuleb 
euro rahulikult
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TÄHTIS TEADA

• €-päev - 1. jaanuar 2011
• 1 euro = 15,6466 krooni
• Krooni saab kasutada maksevahen-
dina kuni 15. jaanuarini, pangakaart on 
alati õiges vääringus. 
• Krooni münte saab eraisik teenustasu-
ta kontole panna alates 1. oktoobrist.
• Krooni sularaha saab euro sularahaks 
vahetada teenustasuta alates 1. det-
sembrist.
• Pangas olev raha vahetatakse auto-
maatselt euroks 1. jaanuaril.
• Ühtegi lepingut muutma ei pea - pank 
arvestab teenustasuta kõigi lepingute 
väärtused automaatselt eurodesse.
• Kui teil on küsimusi seoses pangatee-
nustega, siis kõige parem on pöörduda 
oma kodupanka. 

AJAKAVA

• 1. oktoober 2010 Pangad alustavad 
eraisikutelt teenustasuta krooni müntide 
vastuvõttu.
• 1. detsember 2010 Pangad alustavad 
eraisikute sularaha kroonide eurodeks 
vahetamist.
• 1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele 
euro.
• 1.-14. jaanuar 2011 Krooni ja euro su-
laraha paralleelkäive.
• 1. juuli 2011 Krooni sularaha vahe-
tus läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni 
31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult 
Eesti Panga poolt.

2011. aasta jaanuarikuu kahe esi-
mese nädala jooksul saavad kliendid 
kroone eurodeks vahetada 179 Eesti 
Posti postkontoris. Nende hulka kuu-
lub ka Vana-Vigala postkontor. 

Perioodil 1. - 15. jaanuar on Vana-
Vigala postkontor iga päev avatud. 
Rahavahetusteenuse osutamise kella-
ajad võivad erineda postkontori tava-
pärastest lahtiolekuaegadest. Missu-
gustel kellaaegadel vahetus toimuma 
hakkab, sellest anname teada Vana-
Vigala postkontori infostendil. Ühe 
kliendi kohta vahetame päevas kuni 
1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib 
postkontoris ka turvamees.

Ettevalmistusi sujuvamaks euro-
le üleminekuks soovitame teha juba 
praegu – pakume postipangas SEB 
klientidele head võimalust kasuta-
da sularaha sissemaksmise teenust. 
Kuni 9999 krooni suuruse summa 
sissemaksmine eraisiku arvelduskon-
tole on ilma teenustasuta. 1.01.2011 
muutuvad kontol olevad kroonid au-
tomaatselt fikseeritud kursi 15,6466 
alusel eurodeks.

Need, kes veel SEB panga kliendid 
ei ole, saavad meie postipangas kon-
to avada ning arveldamiseks vajaliku 

deebetkaardi tellida. Pangakaardi 
saab klient kätte postkontorist ning 
see võtab aega orienteeruvalt 2 näda-
lat.

Uutele klientidele pakub pank 
SEB Start paketi näol esimesel aastal 
võimalust pangaga tutvuda – paketi 
kuutasu on 10 krooni ning deebet-
kaardi hoolduse ja internetipangas 
tehtud ülekannete eest täiendavaid 
teenustasusid ühe aasta jooksul ei 
lisandu. 60-ne aastased ja vanemad 
kliendid saavad deebetkaarti kasuta-
da ja internetipangas ülekandeid soo-
ritada ilma teenustasuta.

Postipank on hea võimalus eurole 
üleminekuga seotud tehingud kodu 
lähedal korda ajada!

Eurosid saab 2011. aasta alguses vahetada ka 
Vana-Vigala postkontoris

Maadlusuudised

9. oktoober toimus Vana-Vigalas Vi-
gala Lahtine Matt
Noored:
Andreas Välis  42kg 2.koht
Hannes Välis  46kg 1.koht
Urmis Veimann 46kg 2.koht

Kadetid:
Hans Veskimägi 47kg 3.koht
Marek Lainela  69kg 2.koht
Raido Liitmäe  76kg 1.koht
Jan Moises  +76kg 3.koht

Juuniorid:
Karlis Kaldma  76kg 2.koht
Jaan Kuusik  85kg 1.koht
Aadu Seller  85kg 2.koht

Kohal oli 14 maadlusklubi. Esindatud 
olid Martna, Vändra, Tapa, Haapsalu, 
Lihula, Märjamaa, Kehtna, Tallinn, 
Paikuse, Kose, Kallavere ja Vigala. 
Maadlejad olid heal tasemel, kohal 

olid paljud Eesti meistrid. Võistluste 
kõrget taset märgib ka osalejate arv, 
milleks oli 82 maadlejat. 

16. oktoober - Tapa Maadluspäev
Kadetid:
Marek Lainela  69kg 2.koht
Raido Liitmäe  76kg 1.koht
Täiskasvanud:
Karlis Kaldma  4kg 2.koht

Karlise kaalukategooria oli väga tu-
gev, kohal olid Eesti tipud ja konku-
rentsi pakkusid ka Läti maadlejad. 
Poolfinaalis tuligi Karlisel rinda pista 
lätlasega, kelle ta tasavägises heitlu-
ses alistas. Finaalis kohtus ta Hardo 
Tootsiga, kes on selle kaalu valitsev 
Eesti meister, temalt tuli vastu võtta 
kaotus. Oma esimese tuleproovi läbis 
ka Kivi-Vigala tüdruk Jaanika, kes 
maadles endast vanemate neidudega 
südilt ja saavutas 5. koha.

23. oktoober - Vooremaa auhinna-
võistlus, Jõgeva
Noored:

Andreas Välis  50kg 1.koht
Hannes Välis  50kg 2.koht
Naised:
Jaanika Lepla  52kg 3.koht

Hannes ja Andreas pidid maadle-
ma tavalisest raskemas kehakaalus. 
Poisid kaaluvad ca 43kg, kuid nei-
le sobivat kaalu võistlustel ei olnud. 
Alistades ühe vastase teise järel pidid 
vennad kohtuma finaalis, mis oli äär-
miselt tasavägine võitlus ning kestis 
edasi ka peale matši lõppemist. See-
kord jäi peale Andreas, kuid Hannes 
lubas, et ei jäta seda asja nii.
24. oktoober peeti Valgas Eesti Meist-
rivõistlused täiskasvanutele absoluut-
ses kehakaalus. Vigalat esindas võist-
lustel Ardo Arusaar, kes võitis kõik 
vastased ülekaalukalt ja ei loovuta-
nud seejuures punktigi. Ardo on para-
nenud hiljutisest põlve operatsioonist 
ja tema sportlik vorm on tagasi, mida 
näitas ka toimunud võistlus. 

Olev Nisumaa
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Odrakruubisalat 
4 portsjonit

1dl odrakruupe
1 puljongikuubik
üks 150 g (keskmine) porgand
70 g (2väiksemat) punast sibulat
2 marineeritud kurki
100 g suitsusinki
2 keedetud muna

Jõhvikatarrend:
100 g külmutatud jõhvikaid
vett
3 sl suhkrut
1 tl želatiini

Salatikaste:
100 g majoneesi
100 g hapukoort
sinepit
soola
suhkrut

Kaunistuseks:
Tüümianioksake

Valmistamine:

Jõhvikatarrendiks keeda külmuta-
tud jõhvikad väheses vees pehmeks 
ja kurna läbi sõela. Sulata kuumas 
jõhvikamahlas eelnevalt paisutatud 
želatiin, maitsesta suhkruga ja asta 
madalale alusele külmikusse tarre-
tuma. Tarrendi asemel võid kasutada 
ka terveid jõhvikaid.

Keeda leotatud odrakruubid puljon-
gis pehmeks. Pese porgand, koori ja 
keeda pehmeks ning tükelda kuubi-
kuteks. Koori mugulsibul ja tükelda 
väikesteks kuubikuteks. Tükelda ma-
rineeritud kurk ja sink kuubikuteks. 
Koori ja riivi keedetud muna. Sega 
kõik salati toorained omavahel läbi. 
Haki jõhvikatarrend ja lisa ka see sa-
lati toorainele, sega.

Valmista salatikaste, selleks sega ma-
jonees ja hapukoor omavahel, mait-
sesta soola ja suhkruga. Soovi korral 
võid salatikastmele lisada ka mari-
neeritud kurgi vedelikku. Tõsta salat 
kaussi ning vala üle kastmega. Kau-
nista tüümianioksakesega ja jõhvika-
tarrendi tükkidega. Sobib serveerida 
nii argi- kui pidupäevalauale.

Õhkõrnad kaerahelbe-
küpsised 40 tükki

150 g võid
1 munavalge
½ klaasi suhkrut
1 ½ klaasi kaerahelbeid
1 sl nisujahu
1 tl küpsetuspulbrit
vanillsuhkrut

Valmistamine:

Sulata või ja vahusta munavalge 
suhkruga. Sega kaerahelbed, jahu ja 
küpsetuspulber ning sulatatud või, 
kuivained ja vahustatud munavalge 
omavahel kergelt. 

Tõsta küpsetuspaberiga kaetud ah-
juplaadile teelusikaga väikesed pät-
sikesed, arvestades nende kerkimist 
küpsemisel.

Küpseta 200°C juures umbes 8 minu-
tit. Võta küpsetised pannilt ära noa-
otsa abil.

Kui paned kahe küpsise vahele toor-
juustu ja valge sokolaadi kreemi, saad 
väga piduliku magusa suupiste kohvi-
lauale.

Sillaotsa muuseumi näituseküünis on 
valmimas mitmekülgne näitus meeste 
käsitööst. Esindatud on esemeid üle-
eelmisest, eelmisest ja käesolevast 
sajandist, nii teatud kui ka teadma-
ta meistrite tööd. Uudistamiseks on 
välja pandud traditsioonilisi meeste 
valmistatud tarbeesemeid, seal kõr-
val aga isegi mehe tikitud vaip ning 
neidude sepised. 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kool on andnud näitusekülastajatele 
vaatlemiseks suurepärased sepised, 
mis tehtud juba kooli lõpetanud õpi-
laste poolt. Ka Kivi-Vigala Põhikooli 
vilistlaste puidust tööd on esindatud.

Näitust ilmestavad meistrite fotod ja 
elulood.
Kõike seda on võimalik oma silmaga 
kaema tulla Sillaotsa Talumuuseu-

Neljapäeva, 21. oktoobri hommik 
algas Kivi-Vigala Põhikooli lastele 
põneva ootusärevusega: raamatuko-
gupäevade avaüritusele oli oodata 
tuntud muinasjutuvestjat Piret Pää-
ri. Üks klassiruum oli selleks ette 
valmistatud, vaibad põrandatel, ak-
nalaudadel põlemas küünlad. 
Piretiga oli kaasas Anneli Mändmaa, 
Viljandi Pärimusaida töötaja, kes 
mängis mitmeid rahvapille ja esitas 
rahvalaule. Esimestena kogunesid 1.- 
6. klassi õpilased kuulama lugusid ja 
laule, vaimustunult elati kaasa rah-

vapilli paladele. Teine tund oli aga va-
nemate klasside õpilastele, neile olid 
hoopiski teised pajatused ja pillilood. 
See oli üks mõnus ja südamlik oktoob-
rikuu hommik meie kooliperele.

Raamatukogule kinkis Piret mäles-
tuseks toimunud kohtumisest raama-
tu „Lugudega läbi Euroopa“. Selles on 
kirjas 27 toredat rahvajuttu, milliseid 
võime hubastel talveõhtutel huviliste-
le pajatada.

Mai Sipelgas

misse 12. novembrikuu (kooljakuu 
ehk talvekuu ehk hingekuu) pealelõu-
nal kell 16.00.

Liivi Miil
Sillaotsa Talumuuseumi 

muuseumipedagoog

Muinasjutuhommik Piret Pääriga

Isadepäeva eel avatakse Sillaotsa Talumuuseumis meeste käsitöö näitus

Hea Vigala inimene!

Oleme otsustanud koos venna Velloga 
alustada mälestuste kogumist armas-
tatud Peru kooli muusikaõpetajast 
Mihkel Saiast ning ootame Teie mä-
lestusi meiliaadressile eviandrejev@
gmail.com või telefonil 5332 6527.

Kõiki ette tänades,
Evi Andrejev
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Diabeet ehk suhkrutõbi on ener-
giaainevahetusehäire, mis on tingitud 
kõhunäärme vähesest insuliinitoot-
misest või insuliini toime nõrgenemi-
sest ja insuliini eritumise puudulik-
kusest.

Igal aastal 14. novembril tähistab 
kogu maailm rahvusvahelist diabeedi-
päeva, nii ka sel aastal. Kuna haiguse 
esinemist kogu inimkonnas on niivõrd 
palju ja sellesse haigestujate arv aas-
ta-aastalt suureneb, käsitleks siin-
kohal lühidalt just 2 tüübi diabeeti, 
mida esineb oluliselt rohkem.

Esimest tüüpi ehk insuliinsõltuv 
suhkruhaigus tekib reeglina lastel või 
noorematel inimestel. Nende inimeste 
kõhunääre on kahjustatud ega erita 
enam insuliini.
Teist tüüpi ehk insuliinsõltuma-
tu diabeet on põhiliselt vanemaealis-
te, tüsedate haigus. Nende organism 
eritab insuliini, kuid selle toime on 
häiritud liigse kehakaalu tõttu. Toi-

duvalik, kehakaalu vähendamine ja 
tablettravi võimaldavad hoida ve-
resuhkrut õigel tasemel, kuid vahel 
peavad nad kasutama ka süstitavat 
insuliini.
Diabeetikute arv maailmas suureneb 
kiiresti ning enamik, ca 90% neist, on 
2 tüübi diabeetikud. Seda seostatak-
se just elanikkonna vananemisega ja 
eluviisi muutustega.

2. tüübi diabeedi riskitegurid:
- Pärilikkus – diabeet vanemail või 
õdedel ja vendadel
- Ülekaalulisus ja kõhukus, sageli tin-
gituna eluviisist - liikumisvähesusest
- Abdominaalset tüüpi rasvumine 
(vööpiirkonna rasvaladestumine vöö-
ümbermõõt ≥ 102 cm meestel ja ≥ 88 
cm naistel)
- Metaboolne sündroom
 - Vererasvade, kolesterooli  
 normist kõrgem tase
 - kõrgenenud vererõhk
 - podagra
- Rasedusaegne diabeet

Tea, mis on diabeet Haiguse kulg ja ravi põhimõtted.
Tihti peetakse 2. tüübi diabeeti 1. 
tüübi diabeedist kergemaks. Haigus 
algab hilisemas eas, sageli märka-
matult, tema areng on aeglane. Vere-
suhkru kõrgenemine toimub vähehaa-
val ning organism kohaneb normist 
kõrgema veresuhkruga. Diabeedile 
iseloomulikud kaebused nagu janu, 
väsimus, kehakaalu langus ja sage 
urineerimine võivad puududa või on 
vähesed. Enesetunne võib halveneda 
pikkamööda ja ei mäletatagi, kuidas 
end tervena tunti. Paljudel juhtudel 
avastatakse veresuhkru taseme tõus 
juhuslikul kontrollil või seoses teiste 
haigustega. Ravimata ja ka halvas-
ti ravitud 2. tüübi diabeet võib aga 
mõjuda salakavalt kogu organismile 
ja põhjustada diabeedi hilistüsistusi 
(silma, neeru, südame-veresoonkonna 
ja närvikahjustusi).
2. tüübi diabeedi ravi eesmärgiks on 
haigussümptomite likvideerimine ja 
veresuhkru taseme hoidmine normis. 
Eduka ravi aluseks on õige toiduvalik 
ehk dieet ja kehaliselt aktiivne elu-
laad ning üle selle normaalse keha-
kaalu taastamine.

Suhkruhaiguse ravi on eluaegne!
Huvitatud saavad leida täiendavat lu-
gemist internetist Eesti Diabeediliidu 
leheküljelt: www.diabetes.ee

Tugevat tervist soovides
Vigala valla perearst dr. Imre Kitt

9. oktoobril toimus Vana-Vigala 
staadionil järjekordne heitjate päev. 
Tänavu oli meeste võistlusklass kõige 
arvukamalt esindatud. Esmakordselt 
võistles ka viis kutsekooli õpilast.

13.-15. aastaste poistest näitas Teet 
Roosi häid tulemusi: odaviskes 37.74 
ja kettaheites 33.44-ga esikohad ja 
kuulitõukes 9.15-ga teine koht. Kuuli-
tõuke võitis Jaan Kiisk 10.60-ga. Taa-
vi Kliss oli odaviskes ja kettaheites 
teine ning Arnold Zagurski kolmas. 
Taavi sai kuulitõukes kolmanda koha 
jäädes Teedule alla kolme sentimeet-
riga. Tüdrukutest võistles vaid Doris 
Välis, kes heitis ketast 23.10. 

17.-18.-aastastest poistest viskas 
Taavi Roosi oda 43.32, heitis ketast 
33.22 ja tõukas kuuli 11.64. Meestest 
võitis kaks esikohta Harmo Rukki (oda 

48.28, ketas 32.52) ja oli kuulitõukes 
teine (10.25). Kuulitõuke võitis Risto 
Mõis ja oli kahel alal teine. Kolmas oli 
odaviskes Martin Nurm, kettaheites 
Marko Kreuz, kuulitõukes Mirgo Sei-
sonen. Naistest oli odaviskes esimene 
Mailiis Olli, teine Triin Kukk. 

Noorematest veteranidest võitis 
Hillar Orav odaviske ja kuulitõuke. 
Kettaheite võitis Mati Rukki. Vane-
matest veteranidest oli odaviskes ja 
kettaheites esimene Arne Maiste ja 
kuulitõukes Villi Kliss.

Ilm oli suurepärane. Arvan, et 
võistlejatele oli see tore päev. Hea oli 
vaadata mehi omavahel kemplemas 
ja aasimas.

Ell Rahnik

Kümnes Vigala heitjate päevVigala valla tervisepäevad 
Märjamaa ujulas!

Kasutage soodsat võimalust nau-
tida tervistavaid veeprotseduure 
Märjamaal.
Märjamaa ujula on Vigala valla 
rahva päralt alates kella 19:00 kuni 
20:30 järgmistel neljapäevadel: 

  4. november 2010
11. november 2010
18. november 2010
25. november 2010

NB! Buss väljub Kivi-Vigala Põhi-
kooli eest kell 18:15 ja Vana-Viga-
la bussijaamast kell 18:30
Bussisõit maksab 25 krooni.

Info ja eelregistreerumine bussi-
sõiduks tel. 489 4777; 526 9841 

Ilme Roosi.
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Novembrikuu sünnipäevalapsed:

Salme Tõnne 91
Aleksander Kaarits 89

Lidia Harlamova 87
Helju Liländer 83
Maimu Mitt 83
Helmi Hiibus 81

Jaan Niit 75
Salme Ülenurm 70

Jaan Kuusik 65
Anti Hints 60

Liane Orgmets 60

Me soovime Sul jõudu, jaksu, 
et tervis püsiks ikka hea 
ja elu keerulistel teedel 

ka süda kindlalt vastu peaks. 
Et mõistus iialgi ei väsiks, 
et rõõmu kingiks iga tund, 

et saatus armutult ei räsiks 
ja ööd tooks rahulikku und.

Palju õnne!

Uued ilmakodanikud
Laura Kreuz

Henry Nurmeots

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea.

Meie sügav kaastunne
Ain Veiandile ema

LINDA VEIANDI

kaotuse puhul.

Vigala Vallavalitsus

Meie hulgast lahkunud

Vaike Tõldmaker
Leida Liinat
Mihail Sarov
Linda Veiand

Südamlik kaastunne Kristale
ja kõigile lähedastele kalli

EMA

surma puhul.

Klassikaaslased põhikooli päevilt

Õpetaja Krista!

Sügav kaastunne

EMA

kaotuse puhul.

Vana-Vigala Põhikooli XV lend

Kõik ei ole läbi -
näitemäng me hobi! 

Üldse pole häbi -
olla „Sõbra-Vägi“!

20. novembril algusega 20.00 tähistab 
Kivi-Vigala Rahvamaja näitetrupp 

„Sõbra-Vägi“ oma juubelit stiiliõhtuga 
„Meri põlvini...“.

Kivi-Vigala Rahvamajja on oodatud kõik 
„Sõbra-Väe“ endised ja tänased näitle-
jad, sõbrad, tuttavad ja muidu vinged 

merekarud. 

Kaasa võtta paras ports pärituult, lõbu-
salt lustlik lauluhääl, törts tugevat tormi 
- ja algabki me seiklusterohke merereis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 6 310 310.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures peatub 
pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 11.30–13.00

(22. november, 27. detsember)


