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Meie koduvald on üsnagi väike ja 
asub Raplamaa äärealal.

Mina tahan aga meenutada 2. oktoob-
rikuu kuupäeva. Miks just 2.oktoobrit? 
Eks ikka sellepärast, et meie koduvald 
Vigala austas sellel päeval oma valla 
eakaid elanikke, kinkides meile ime-
liselt kauni kontserdi, kuhu oli palu-
tud esinema kõigile teatud-tuntud ja 
armastatud näitleja-laulja Voldemar 
Kuslap.

Kontsert oli äärmiselt nauditav! Lau-
lud, mida suurmeister laulis, läksid 
paljudele niivõrd südamesse, et nii 
mõnigi kuulaja pühkis pisarapaari, 
mis prilliklaaside alt põskedele veere-
sid. Ei puudunud ka lõbusad ja nalja-
kad juhtumid tema teatritöö aegadest 
otse laval.
Kontserdi vaheajal jalutas Voldemar 
Kuslap pisut väljas, nautides meie 
külakeskuse imekaunist ümbrust, 
kus on tõeliselt korras keskväljak ja 
tasemel heakorrastus! Jällegi tänu 
meie vallale! See kõik ei jäänud mär-
kamata ka suurmeistrile, kes seda 
oma kõneski ära märkis.

Peo korraldajad, s.t. valla töötajad ei 
unustanud katta ka kaunist kohvilau-
da. Ei saa samuti kiidusõnu ütlemata 
jätta meie tublidele pensionäridele, 
perenaistele, kelle osavate käte abil 
valmistatud hõrgutised täiendasid 
kohvilauda. Peopaik, saal, oli sügis-
hõnguliselt kauniks dekoreeritud.

Kontserdi lõpuosas laulis meie lugu-
peetud külaline laule, kus olid sõnad 
„..ma ei jäta hüvasti, vaid kohtumise-
ni...“. Ja seda kohtumist jääme tõesti 
ootama.
Kes soovis, sel oli võimalik endale 
muretseda plaate Kuslapi lauludega 
koos südamlike pühenduste ja auto-
grammiga.

Tänan kõigi kohalolijate nimel meie 
valla töötajaid Ilme Roosit, Riina Red-
lichi ja otseloomulikult vallavanem 
Priit Kärsnat, kellede eestvedamisel 
selline austav üritus aset leidis. Vi-
gala vald hoolib oma eakatest ja kogu 
valla elanikest. Aitäh teile, et kinkisi-
te meile, eakatele, nii kauni päeva.

Kivi-Vigala küla külavanem 
Viivi Sõber

Vald, kus me 
elame

Foto: Jaan Viska



2 VIGALA SÕNUMID

Palamusele bussisõiduks oli üle 
Vigala kogunenud 45 huvilist. Va-
rem pole väljasõitude vastu nii suurt 
huvi tuntud, kuid pikalt reklaamitud 
Paunvere XIII väljanäitus ja laat on 
kohale minemist väärt küll. Koha-
peal olles võis öelda, et olime kuue-
teistkümne tuhande uudistaja seas, 
enamus meist polnud varem laadal 
käinud, küll aga „Kevadega“ seotud 
paikades.

Palamuse valla elani-
ke arv oli seega 2350-lt 
peaaegu seitsmekordis-
tunud. Palamuse kihel-
kond on üks vanemaid 
Eestis, Paunvere nime 
mainiti juba 775 aastat 
tagasi. Kuna laadal on 
mitmeid tegevusi, siis 
selle kõige nägemiseks 
tuli lunastada 30 kroo-
nine pilet. Päeva juhtis 
Tõnu Aav, esinejateks 
ansamblid Apelsin, See-
likukütid, Puhkpillior-
kester Popsid, Värska laulu- ja tant-
surühm. Pääsme ostnute vahel loositi 
preemiareis Türki.

Palamuse alevik oli müügikohti 
täis, paremini aitas orienteeruda pi-
letiga ühes olnud plaan. Sel päeval 
olid avatud kirik, apteek, Palamuse 
O.Lutsu nimeline kihelkonnakooli-
muuseum, klaasikoda. Müüjate vahel 
sõitis Järva-Jaani varjupaiga üks sõi-
dukitest; ühe aida hoovis toimus niini-
metatud rohe vahetus. Apteegi juures 
oli neid, kes proovisid kohapeal puns-
liõli. Oli neid, kes ostsid kaasa istiku, 
korvi, maasinki, küüslugu komposit-
siooni, või hoopis raamatu, mõned aga 
mekkisid ka laadaõlut ja veini.

Kui oled kaugemalt tulnud, siis 
määrab aeg palju, aga tagasiteel 
jõudsime külastada Põltsamaa lä-
hedal asuvat Sõpruse parki, mis oli 
rajatud tühermaale. Pargi rajaja on 
EPA 1972.a lõpetanud metsamees 
Ants Paju. Park rajati juba 1973-ndal 
aastal. Leiti, et park peaks ühenda-
ma eestlasi idas ja läänes. Park on 
täis skulptuure, suuremad on „Tee 

Olümposele“ ja „Kalevi-
poeg kündmas“, nende 
autoriks Tauno Kang-
ro. Ants Paju oli üks 
neist, kes 20. augusti 
ülemnõukogu istungil 
ajalugu tegid, hiljem 
pöördus poliitika aga 
tema vastu ning Paju 
pettus poliitilises pala-
ganis. Ants Paju on öel-
nud, et loov inimene ei 
sea rauatükki kompassi 
alla, küll aga poliitik.

Kalevipoja kündmise 
juurest sõitsime Olust-

verest läbi, kus Eesti künnimeistriks 
2010 krooniti R. Kunila Tormast. Järg-
mine aasta esindab ta Eestit Rootsis 
MM-il. Väga hinnatakse alguskünni-
vao sirgust ning lõpuks kokkukündi. 
Kündja ning loomulikult Olustvere 
kool hästi väljaehitatud maakutse-
koolina väärib igati eeskuju, samuti 
sealne korras park. Kohalkäijatest 
A. Siimsalu meenutas, kuidas toimis 
kool aastakümneid tagasi. 

Kokkuvõttes võib öelda, et oli kor-
daläinud päev. Sirget vagu ja sirget 
selga asjade üle otsustamisel elus! 

Ilusat sügisejätku soovib
Jaan Viska

Paunvere väljanäitusel 
imeilusa sügisilmaga

Käesoleva aasta suve
loodusimed koduaedades

Vaatan ikka ja jälle septembrikuu 
vallalehte, millest vaatavad vastu 
tõelised loodusimed – ülipikad päeva-
lilled. Emake Loodus on otsustanud 
tõepoolest nendele imelistele päeva-
lilledele kinkida kasvu, nii et võiks 
rinda pista juba puudega, mis nende 
kõrval sirguvad.
Mina aga tahan pakkuda lugejale 
omalt poolt samuti imelist vaatepil-
ti enda aias kasvavast rebasheinast 
(rahvakeeli rebasesaba) ülipikka kas-
vu käesoleval suvel.

Nagu kõik me mäletame, kimbutas 
suvel paarikuine põud nii taimi põl-
dudel kui ka koduaedades. Niisamuti 
kiratsesid minu lilled kaua.
Olen suur n.ö lillede fänn. Minu aias 
kasvab lilli päris mitukümmend eri 
sorti. Nende hulgas ka eespool nime-
tatud rebashein. Tööd jagub nendega 
töötamiseks pea iga päev mitu tundi. 
Aga järsku otsustasid sõbrad lilled 
mind rõõmustama hakata, hakates 
kasvama lausa silmnähtavalt. Pike-
makasvulised on ka jorjenid, mis ula-
tuvad minust kusagil 50-60 cm kõr-
gemale (minu pikkus on 1,7 m). Olgu 
öeldud, et mitte ühelgi eelneval aastal 
pole nimetatud lilled nii pikad olnud. 
Loodus suudab meid ikka üllatada!
Kõigile loodusesõpradele soovin ilu-
sat sügist! Poleks paha, kui kuuleks-
näeks veelgi loodusimesid.

Viivi Sõber
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Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsiooni-
keskuse eestvõttel on välja töötatud 
üldharidusasutuste kahetasandiline 
tunnustussüsteem “Eestimaa õpib ja 
tänab”. Tunnustussüsteem „Eestimaa 
õpib ja tänab“ töötati välja ÕKVA 
programmi raames. Programmi el-
luviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifi-
katsioonikeskus, programmi toetavad 
Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.  

Üleriigilise tunnustussüsteemi loo-
mine võimaldab tunnustada haridus-
valdkonna olulisi ettevõtmisi, välja-
paistvaid tulemusi ja töös omandatud 
positiivset kogemust. Nii soovitakse 
tunnustada inimesi, kes on panusta-
nud õppijale sobiva arengukeskkonna 
loomisesse, olgu tegu õpetaja, kooli-
juhi, lasteaedniku, hoolekogu liikme, 
lapsevanema või ettevõtjaga. 

Esmakordselt antakse üleriigiliselt 
välja järgmised viis auhinda:

Õppija arengu toetaja auhind - 
tunnustatakse pedagoogi, töörühma 
või õppeasutust, kelle tegevuse tule-
musena on loodud tähelepanuväär-
selt soodsad tingimused õppija aren-
gu toetamiseks;
Hariduse sõbra toetaja auhind - 
tunnustatakse kodanikku, kodanike 
rühmitust, õppeasutuse pidajat, or-
ganisatsiooni või hoolekogu, kes on 
heategevuslikel alustel õppeasutust 
toetanud ja abistanud õppija jaoks 
mitmekülgse arengukeskkonna loo-
misel;
Õppeasutuse eestvedaja ja aren-
daja auhind - tunnustatakse õppe-
asutuse juhti, juhtkonna liiget või 
õppeasutuse töörühma, kes on õppe-
asutuse arengule arvestatava tõuke 
andnud, mis on omakorda aidanud 
kaasa õppija jaoks mitmekülgse aren-
gukeskkonna loomisele;
Loodus- ja täppisteaduse auhind 
- tunnustatakse pedagoogi, õppeasu-

Märka tegijat!

ANK osales ESF ja MTÜ Eesti Ava-
tud Noortekeskuste Ühendus poolt 
välja kuulutatud riigihankel „Noorte 
konkurentsivõime suurendamiseks ja 
sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks 
ühiskonnale pakutava noorsootöö tee-
nuse osutamine läbi noortekeskuste“, 
kus meie taotlus Kompleksteenuse 
pakkumisele noortekeskuses sai posi-
tiivse vastuse. Projekti toimumise aeg 
on 2010 aasta oktoobrist kuni 2011 
augustini.

Kompleksteenus noortekeskuses si-
saldab kolme tegevust:
1. Üht uut huviringi 12 noorele. 
Valisime välja KITARRITUNNID ja 
registreerida kursustele saad juba 
kohe Vana-Vigala Rahvamajas või te-
lefonil 5636 2293. Tunnid hakkavad 
toimuma 2 korda nädalas ja läbirää-
kimised õpetaja leidmiseks juba käi-
vad.

tuse töötajat, töörühma või õpilast, 
kes on loonud õppija arenguks mitme-
külgse arengukeskkonna ning olnud 
tulemuslik õppija arengu toetamisel 
loodus- ja täppisteaduste alal;
Eestimaa ja kodanikutunde au-
hind - tunnustatakse pedagoogi, 
õppeasutuse töötajat, töörühma või 
õpilast, kes on loonud mitmekülgse 
arengukeskkonna Eesti riiklust väär-
tustava kodaniku kujunemise toeta-
miseks.

Kandidaate saab maakondlikul ta-
sandil esitada alates 15. septembrist 
kuni 25. oktoobrini 2010.a veebilehel 
www.eestimaaopib.ee. 

Kandidaate võivad esitada kõik soo-
vijad, kellel on haridusvallas midagi 
positiivset silma jäänud.

Lisainfo: Jaanika Müürsepp, prog-
rammijuht, jaanika.myyrsepp@ekk.
edu.ee või Ruth Koit koordinaator, 
ruth.koit@ekk.edu.ee 

2. NAF kogukonna arengut toeta-
vad noortealgatuste fond
• NAF peamine sihtgrupp on 12-16-
aastased piirkonna noored 
• NAF on mõeldud selleks, et noor-
tekeskuse piirkonna noored saaksid 
aktiivselt osaleda otseselt enda ka-
vandatud ja kogukonda arendavates 
projektialastes tegevustes.
• Noortekeskuste juures toimiv fond 
toetab nii noorte formaalseid kui ka 
mitte-formaalseid gruppe.
• Taotluste hindajateks on noortekes-
kuse poolt kokku pandud kohalikest 
noortest ja ühest noorsootöötajast 
koosnev 5-liikmeline hindamiskomis-
jon.
• Taotluse idee peab olema tulnud 
noortelt, mille alusel noored ise koos-
tavad ja esitavad noortekeskusele 
taotluse.

PROJEKTI KONKURSS kuuluta-

takse välja 18 oktoobril, eelnevalt 
toimub kaks infopäeva, kus õpetatak-
se oma ideid projektiks vormima ning 
projekte kirjutama. 
Täpsem info tuleb lähipäevil Vigala 
valla kodulehele ja Vana-Vigala ANK 
kodulehele (sites.google.com/.../vviga-
larahvamaja/.../vana-vigala-ank)

3. Tööelu ja ametite tutvustamine
Projekti raames tutvume erinevate 
ametitega, edasiõppimise võimaluste-
ga, teeme kutsesobivuse teste, külas-
tame koole ja töökohti. Sihtrühm: töö-
tud noored; erinevate probleemidega 
noored; tavanoored vanuses 12-16

Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskus (ANK)teatab

Hei, laadale!

Kivi-Vigala 
rahvamaja kõrval 

17. oktoobril

Kontakt 5660 4030, 
ainovarvu@hot.ee
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Vigala Vallavalitsuses

08.09.2010 istungil otsustati:
- lubada erastada maad ühel taotlejal
- määrata Vana-Vigala külas Bussi-
jaama maaüksusel asuva hoone tee-
nindusmaa suuruseks 1805 m2
- moodustada Vana-Vigala külas Mõi-
sapargi katastriüksus sihtotstarbega 
sotsiaalmaa
- väljastada ehitusload kolmele taot-
lejale
- eraldada sotsiaaltoetusteks 3000 
krooni

29.09.2010 istungil otsustati
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
duse nr 134 18.08.2010 punkti 1 ja 
punkti 3
- muuta Vigala Vallavalitsuse korral-
duse nr 88 19.05.2010 punkti 2
- lubada erastada ENSV Taluseaduse 
aluse maad ühel taotlejal
- lubada erastada maad ühel taotlejal

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest ühele 
õigustatud subjektile
- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale
- kinnitada hanke “Vana-Vigala Rah-
vamaja rekonstrueerimisprojekti eks-
pertiis” tulemuste kinnitamise proto-
koll
- eraldada sotsiaaltoetusteks 10 500 
krooni

Vigala Vallavolikogus

30.09.2010 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed neljale maa-
üksusele
- taotleda munitsipaalomandisse Sää-
la külas Vigala vallale kuulunud Koo-
limetsa maaüksus (endine Kooli A11)
- esitada vallavolikogu seisukoht E67 
teemaplaneeringu kohta
- kinnitada Vigala valla terviseprofiil
- kooskõlastada Halinga valla üldpla-
neering
- nimetada Eesti Maarahva Kongressi 
delegaatideks Kalmer Jeeser ja Jaan 
Kuusik 
- delegeerida vallavalitsusele puur-
kaevude asukohtade kooskõlastami-
ne.
- eraldada reservfondist koolibussi 
remondiks 50 000 krooni, logopeedi-
liseks ja psühholoogiliseks nõustami-
seks 25 000 krooni ning seoses Vana-
Vigala Põhikooli remondi ühe etappi 
lõppemisega vallavanemale ühe kuu-
palga ulatuses lisatasu

Spordistipendium

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Vigala Valla-
valitsusele koos meistritiitlit tõenda-
va dokumentide koopiaga hiljemalt 
10. novembriks.

Spordistipendium määratakse üks 
kord aastas vastavalt jooksva aasta 
sporditulemustele Vigala valla noor-
tele, kelle vanus ei ületa 23 eluaastat. 
Stipendiumi määramisel arvestatak-
se osalemist Eesti, Baltimaade, Põh-
jamaade ja Euroopa maailmameist-
rivõistlustel ning Olümpiamängudel 
ja spordiala kuulumist olümpiaalade 
hulka.

Täpsemalt saab stipendiumi põhimää-
rusega tutvuda: http://www.vigala.ee/
teave/docs/spordistipendiumid.html

Teade

Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infra-
struktuur 2008-2015“ avalik väljapanek toimus 8. juunist 9. augustini 2010 
Rapla Maavalitsuses ja kõigis maakonna omavalitsustes. Planeering avalikus-
tati ka Rapla Maavalitsuse kodulehel.

Avalikul väljapanekul saabus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Kohila 
Vallavalitsuselt, Vigala Vallavalitsuselt ja hr Vello Vaarma’lt. Maavalitsus 
viis sisse parandused ning vastas kirjalikult ettepanekute tegijatele.
Ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks viis Rapla Maavalitsus 13. sep-
tembril 2010 maavalitsuse ruumides läbi väljapaneku tulemuste avaliku aru-
telu. Arutelu käigus jõuti kokkuleppele täiendavate paranduste sisseviimises 
planeeringusse. Osalenud kinnitasid, et neil planeeringule rohkem vastuväi-
teid ei ole.

Eelarve 2011

Alanud on 2011.a vallaeelarve koos-
tamine. MTÜ-de, seltsingute, üksik-
isikute, jne eelarvetaotluseid ootame 
hiljemalt 05.11.2010 e-postiga riina@
vigala.ee või paberkandjal tavaposti-
ga vallavalitsusse. Nii e-kirja kui ka 
tavakirja selgituseks palume märkida 
“Eelarvetaotlus 2011”. Taotlusvorm 
on saadaval valla kodulehel www.vi-
gala.ee/taotlusvorm.rtf

Taotlusvormile on soovitav lisada kal-
kulatsioone, lisaselgitusi jms 

Info: Riina Redlich, riina@vigala.ee

LUMETÕRJE VÄHEMPAKKUMINE!

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
2010/2011 aasta teehoiutööde (lume-
tõrje) vähempakkumise Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala piirkonnas. Pakkumises 
ära näidata tööde teostaja, kasutatav 
tehnika ja tunni või kilomeetri hind.

Pakkumisi võib teha ka vaid külapiir-
kondade tasemel. Pakkumised esita-
da Vigala Vallavalitsusele kinnises 
ümbrikus märgusõna all “Lumetõrje” 
22. oktoobriks 2010 kella 16.00-ks. 
Info tel. 489 4774

Oktoobris ja novembris vaatab volikogu üle ja täiendab valla 
arengukava. Ootame teie ettepanekuid arengukava muutmiseks ja 

täiendamiseks kuni 22.10.2010 riina@vigala.ee .
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Iga kohaliku omavalitsuse jaoks on 
oluline tagada oma õpilaste nõusta-
mine ja teavitamine. Raplas on sel-
leks käivitunud õppenõustamisteenu-
se osutamine alates oktoobrist 2009. 
Õppenõustamisteenust osutame SA 
Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse 
juures (RINK). Keskuse ruumid asu-
vad Rapla Maavalitsuse majas. Asu-
koht on soodne ja klientidele kergesti 
leitav.
Meil on olnud meeldiv koostöö paljude 
maakonna koolide ja lasteaedadega. 
Soovime alanud õppeaastal koostööd 
veelgi tõhustada. Õppenõustamistee-
nust osutavad kolm spetsialisti: psüh-
holoog Pille Kuldkepp, logopeed Sirje 
Vaher ja sotsiaalpedagoog Gerttu Aa-
vik.

Mis on õppenõustamine? 

ÕPPENÕUSTAMINE on laste, las-
tevanemate ja lastega töötavate isi-
kute nõustamine lapse võimete ja 
arenguvõimaluste väljaselgitamisel 

ning õppimise või käitumisega seotud 
probleemide ennetamisel ning lahen-
damisel. Probleemid, millega nõus-
tamiskeskusesse tullakse ja millele 
abi oodatakse, on erinevad. Peamised 
neist on edasijõudmatus koolis, käi-
tumisprobleemid, suhtlemisraskused 
kaaslastega koolis ja väljaspool kooli, 
kodus jne; emotsionaalsed problee-
mid, mis avalduvad hirmuna kooli ja 
õpetaja ees ja madala enesehinnangu-
na. Paljud vanemad soovivad hinna-
ta oma lapse koolivalmidust ja saada 
häid nõuandeid häälikuseade osas.

Õpetajatele ja tugispetsialistidele 
jagatakse soovitusi, kuidas lapse  ja 
lapsevanemate probleemidele lahen-
dusi leida, kuidas arvestada lapse 
individuaalsust, rakendada erime-
toodikat. Võimaluse piires käiakse 
koolides/lasteaedades ja osaletakse 
vestlusringides, kus on kohal ka lap-
sevanem. On lapsi, kes spetsialistide 
soovitusel on suunatud täiendavatele 
uuringutele. Lapsevanemad vajavad 

Õppenõustamine - 
kellele ja milleks?

Vastavalt Maailma Terviseorgani-
satsiooni WHO andmetele suureneb 
vähijuhtumite arv maailmas 2020. 
aastaks 50%, mis tähendab 15 miljo-
nit inimelu. Ainult 50% vähidiagnoo-
siga inimestest elab kauem kui viis 
aastast. 

Eestis on vähk südame-veresoon-
konnahaiguste järel surmapõhjuste 
hulgas teisel kohal. Paraku on hai-
gestumus pidevas tõusujoones: Eesti 
Riikliku Vähistrateegia 2007-2015 
andmetel suurenes aastatel 1970-
2000 vähki haigestumus 100 000 ini-
mese kohta 1,8 korda. Hinnatakse, et 
75-ndaks eluaastaks haigestub mõn-
da pahaloomulisse kasvajasse iga kol-
mas mees ja iga viies naine. Meestel 
on sagedamini esinevateks pahaloo-
mulisteks kasvajateks kopsu-, ees-
näärme- ning käär- ja pärasoolevähk; 
naistel rinna-, naha- ning soolevähk. 
On kurb tõsiasi, et suhteliselt sage on 
haigestumine ennetatavatesse paha-
loomulistesse kasvajatesse: arvatak-
se, et ligi 40% kõigist haigusjuhtudest 
oleksid teadliku suhtumise teel väl-
ditavad. Samas on vähihaiguse enne-

tusvõimalustest siiani räägitud suh-
teliselt vähe ja sellealase teabe levik 
ühiskonnas on üsna piiratud.

Mittetulundusühing Praeventio 
korraldab alates 2010. aasta oktoob-
rist kuni 2011. aasta maikuuni Ees-
ti erinevates maakonnakeskustes 
vähiennetuse teabepäevi. Korral-
datavatel infopäevadel antakse ini-
mestele teadmisi meid ümbritsevate 
keskkonnaohtude kohta: millised on 
võimalikud kokkupuuted vähkiteki-
tavate ainetega ja kuidas neid välti-
da. Jagatakse infot erinevate vähki-
põhjustavate nakkushaiguste ja neist 
hoidumise kohta. Kõne alla tulevad 
ka toitumine ja elustiil. Räägitakse, 
millised toiduained võivad kasvajate 
tekketõenäosust suurendada, millised 
vähendada, kuidas tugevdada orga-
nismi kaitsevõimet tervislike eluviisi-
de abil. Lihtsas ja kompaktses vormis 
jagatakse harivat teavet ja praktilisi 
nõuandeid, mida iga inimene ise oma 
elus järgida saab. 

Infopäevadele oodatakse kuulama 
ja küsimusi esitama kõiki asjahuvi-
lisi, sõltumata vanusest, soost, hari-

dustasemest ja tegevusvaldkonnast. 
Teabepäevadest osavõtt on kõigile 
tasuta. 

Vähiennetuse teabepäevi viib läbi 
MTÜ Praeventio juhatuse esimees 
PhD Katrin Sak, kes on pikaajaliste 
kogemustega erialaspetsialist. Ta on 
ühe eesti keelse vähiennetusalase po-
pulaarteadusliku raamatu (“Inimese 
papilloomiviirus HPV. Nakatumisest 
emakakaelavähini”, 2010), 25 rah-
vusvahelises teadusajakirjas ilmunud 
artikli, mitmete konverentsiteeside 
ning teadust populariseerivate ja ini-
mesi teavitavate kirjutiste autor. 

Teabepäevade toimumist finant-
seerib Hasartmängumaksu Nõukogu 
ja MTÜ Praeventio. Teabepäevad kor-
raldatakse koostöös kohalike maava-
litsustega.

Raplas toimub vähiennetuse tea-
bepäev neljapäeval 4. novembril 
algusega kell 17.00 maavalitsuse 
saalis, Tallinna mnt 14. Üritus kes-
tab umbes poolteist tundi. Kõik oma 
tervisest hoolivad inimesed on ooda-
tud kuulama ja küsimusi esitama! 

Ülle Rüüson

üha sagedamini võimalust rääkida 
probleemidest erapooletule spetsialis-
tile. Keskuse spetsialistid tegelevad 
ka teismelistega, kel on raskusi koolis 
aktsepteeritava käitumisega. Prob-
leemsele käitumisele eelneb/kaasneb 
sageli õpiraskus, mis viib õpihuvi vä-
henemisele, mis omakorda võib esile 
kutsuda negatiivse tunnustuse otsi-
mise ja väärtustamise ning kooliko-
hustuse täitmisest eemalehoidumise. 

Nüüd, kus uus õppeaasta on alanud, 
julgustan koole, lasteaedu, lapseva-
nemaid ja õpilasi meiega ühendust 
võtma.

Vajalik on eelnev registreerimine 
aadressil: liivia@rink.ee või telef. 48 
94541

LIIVIA VACHT
Raplamaa Info- ja  Nõustamiskeskuse 

õppenõustamise koordinator

Tulemas on vähiennetuse teabepäev
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Enne veel kui kool suvehakul päris 
läbi sai, panid maakondliku luure-
retke võitjad tüdrukud ja poisid end 
proovile sõjalis-sportlikel võistlusetel 
Ernake ja Mini-Erna. Kui tüdru-
kutel Ernakesel kõige paremini ei 
läinud, siis Rapla rühma noorkotkad 
Hannes, Aaron, Richard ja Kristjan 
tõid Mini-Ernalt kaasa võidukarika. 
Võitjad said auhinnaks võimaluse 
osaleda Rootsis kodukaitse mitme-
võistlustel augustis.

Võidupühal peeti Maakaitsepäev 
Kivi-Vigalas. Marsiti, võeti vastu uusi 
kodutütreid ja noori kotkaid ning vee-
deti üks tore päev Lõvi Leo, sõjatehni-
ka, sõdurisupi ja oma sõprade seltsis. 
Võidupüha on Eesti riigipüha, mida 
peetakse 23. juunil alates aastast 
1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu 
Võnnu lahingus Landeswehri üle 23. 
juunil 1919.a. 

Juuli möödus meil laagrite tähe all

6.-9. juulil toimus Läänemaal Tuk-
si tervise- ja spordibaasis järjekordne 
NK ja KT üleriigiline suvelaager. See-
kordne laager oli varasematest palju 
erilisem. Esimesel laagriõhtul toimus 
läbi aja minek ja üle lõkke hüppami-
ne, millega jõuti muinasaega. Teise 
päeva hommikul oli kogunemine ku-

ninga juures, kes näitas, mis on laag-
ris lubatud, mis mitte. Kindlasti olid 
keelatud kõik asjad ja vidinad, mis 
oleksid pärit justkui kosmosest ja sel-
lele ajale täiesti sobimatud (näiteks 
nagu mobiiltelefoniga ehk jumalatega 
rääkimine või sinise suitsu suust väl-
ja ajamine). Kolmandal päeval vaiel-
damatult enam ärevust pakkus õhtu-
poolikul toimunud “sõda”, mida peeti 
külade vahel ning erinevatel küladel 
tuli kätte saada teise küla lipp ja ka 
nende hõbe. Pärast sõda sõlmisid iga 
küla kapten kuninga juures rahu. Sa-
mal õhtul toimus ka ajas tagasitulek 
– olime jõudnud jälle uusaega, kus 
me viibime ka praegu. Kokkuvõtteks 
väidavad ühed laagrilised Kristel ja 
Kaisa, et neil on kahju neist, kes laag-
risse ei tulnud. Toimunud laager oli 
lihtsalt nii super!

Juuli teisel poolel said noored kok-
ku maakonna laagris “Loodus 
kutsub” Kasssivõllimäel Eidaperes. 
Laagris valmistati enda telkkondade-
le ehk peredele lipud ning pearätid. 
Õpiti valmistama puupärleid, tuule-
kellasid, viltimist, käepaelu, lugema 
kõnekaarte, topograafiat, mõõtude ja 
vahemaade määramist ilma mõõdu-
lindita jne. Õhtuti said osalejad endi 
oskusi ja meeskonnatööd näidata la-

val ning Peeter Kask käis rääkimas, 
kuidas käituda metsas, kui kohtad 
metsloomi ja muudki huivtavat. Kol-
mandal päeval pandi kõrva taha tar-
kusi, kuidas ise korralikult metsa 
minna ning mida siis ikkagi teha, kui 
ära eksid. Laagri päevade sisse mah-
tus ka väike matk, lõkkesaia küpse-
tamine, head söögid ehk superkokad, 
vahvad noored ning tegusad noorteju-
hid ja palju muud huvitavat. Laagri 
lõpurivistusel võeti jälle uusi liikmeid 
vastu oma ridadesse.

24. juulil peale lõunat algas seal-
samas Eidaperes Noorte Kotkaste ja 
Kodutütarde maakondlik vilistlas-
te kokkutulek. Vilistlasi oli kohale 
tulnud oodatust vähem, kuid need kes 
saabusid, tõid endaga kaasa toredaid 
mälestusi ning meelde tuli palju põ-
nevaid seiku. Et see kokkutulek vi-
maseks ei jääks, on järgmine plaanee-
ritud juba järgmise aasta suvele peale 
noorte laagri lõppu. 

Pühapäeval koristati ja pakiti laag-
rid kokku ning öösel vastu esmaspäe-
va sõitsid aktivistid juba Lätti Madona 
lähedale Läti militaar-patriootlik-
kusse laagrisse “Liepsalas”.

Selle laagri pakkus meile Tiiu Susi 
Rapla Maavalitsusest. Läti laager 
kestis terve nädala. Nagu öeldakse – 

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kirju suvi

Eesti esindus Rootsis Rootsi kodukaitse mitmevõistlustel Foto: Kaimo Vahtra
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alguses ei saanud vedama, pärast ei 
saanud pidama. Kuna sealsed korral-
dajad on enamus selles vanuses, kes 
räägivad vene keelt ega mõista inglise 
keelt, siis oli pisut raske kohanduda 
meil, kes räägime inglise keeles ega 
mõista vene keelt. Esimeste päevade 
jooksul aga suutsime üles leida need 
noored ja juhid, kelle hõlmast sai kin-
ni haarata siis, kui kätest-jalgadest 
enda selgitamiseks puudu jäi. 

Laagri põhiideeks on noori teavita-
da patriotismi tähtsusest ja õpeteada 
neile isamaalisi tundeid. See teema 
on põimitud kõigisse tegevustesse. 
Taoline laager toimub neil iga aasta 
kolonel Oskar Kalpaksise kodukohas, 
kuid see aasta tuli laagri juhil Edith 
Zaubel idee, kutsuda laagrisse ka 
Leedu ning Eesti noored. Raha saadi 
selleks Euroopa Liidu projektist ning 
Oskar Kalpaskise mälestusfondist. 
Eesmärgiks oli tugevdada Baltimaa-
de sidemeid noorte hulgas ning et 
noortes süveneks ühtehoidmise mõte. 
Tegelt oli ikka väga uhke koos terve 
laagriga laulda kätest kinni hoides 
“Ärgake Baltimaad”. Laagrit külas-
tasid mitmed tähtsad riigitegelased, 
ajakirjanikud ning laagrist tehakse 
ka väike film.

Lisaks toimus laagris mitmeid hu-
vitavaid tegemisi: õpiti Läti ajalugu, 
Läti rahvatantse, rividrilli, kaitse-
väelaslikku maskeerimist, kauguste 
mõõtmist sammudega, jne. Käidi eks-
kursioonil Läti sõjakoolis, külastati 
Madona keskuses keraamika kunst-
nikku, raamatukogu, kuntsinäitu-
se avamist ning Madona linnapea 
vastuvõtul. Õhtul oli keset Madona 
väljakut rahvapilli ansambli taustal 
tantsuõhtu kõigile laagrilistele. Kuna 
kõik laagrilised Läti rahva ja selts-
konna tantse ei osanud, siis hüüdsid 
pillimehed aegsasti ette, mismoodi 
järgmised sammud käivad.

Järgmise päeva hommikul olime 
aga nagu oravad ratas. Tuli korista-
da, pakkida, läbida takisturiba ning 
esitada tantsud ja omaloomingud, mis 
laagri jooksul valminud kohale tul-
nud külalistele. Siis veel filmivõtted 
teha ning lipud langetada. Küllap ei 
meeldinud ilmavanale, et laager tahe-
ti ära lõpetada, sest lippude langeta-
mise ajaks tõi ta kohale sellise tuule-
iili koos paduvhamaga, et tuli kiiresti 
majast varju otsida. Mõne aja pärast 
aga ilm rahunes ning laager sai kor-
raliku lõpu. 

Laagrist saime palju kogemusi 
ning toredaid sõpru. Loodame, et saa-
me järgmisel aastal uuesti neile külla 

minna või siis teisi siin Eestis võõrus-
tada. 

Laagri kõrvalt jäi meelde lätlaste 
väga-väga sõbralik suhtumine meis-
se. Samuti see, et Madona keskuses 
ekskursioonil leidsime pingsa otsimi-
se peale ühe ühiskondliku prügikasti, 
kuid sellegipoolest olid tänavad prü-
gist puhtad. NB! Koristajaid ka me 
tänavatel ei kohanud. Kui küsisime 
tõlgilt, et kuidas on see võimalik, siis 
vastas ta puhtsüdamlikult – aga meil 
ei visata lihtsalt prügi maha, vaid 
pannakse niikauaks taskusse või ku-
hugi, kuni jõutakse prügikastini. See 
tundus minule ulme, sest olen mit-
meid kordi olnud tunnistajaks, kus 
eesti poisid tulevad poest jäätis või 
šokolaad näpus. Nad alustavad maiu-

Osalejate sõnul poleks tegelikult 
tahtnudki veel laagrist ära minna, 
kuna selle aasta laager meeldis roh-
kem, kui eelnevatel aastatel. Aitäh 
Kodutütarde peavanemale Angelika-
le ja kõigile teistele, kes laagrit kor-
raldasid ja muidugi suured tänud ka 
Reale, kes meiega kaasas oli ja vaja-
dusel oli valmis meid aitama.

26.-30. augustil käisid Mini-Erna 
võitjad koos Lääne, Alutaguse, Valga 
ja Saaremaa maleva noortega Root-
sis Vällinges Rootsi kodukaitse 
mitmevõistlusel. Võistlusest võttis 
osa 48 võistkonda s.h ka Läti ja Norra 
noored. Võistluspäevad olid tihedad 
ja väga hästi organiseeritud ning ol-
metingimused olid superhead. Võist-

Üks tants Läti laagris, mis tuli selgeks saada. Foto: Kaie-Kensap Kukk

se avamist poe uksel, kus nende kõr-
val on prügikast, kuid loomulikult ei 
viska nad ümbrispaberit sinna, vaid 
astuvad kümme sammu edasi, siis 
saavad pakendi toote ümbert lahti 
ning see lihtsalt “kukub” neil näpust 
maha. Miks nad nii teevad, ei tea!

Augusti alguses käisid tublimad 
kodutütred iga-aastases pealinna-
laagris. Jakob Westholmi Gümnaa-
siumisse oli kogunenud ligikaudu 100 
kodutütart 15nest Kaitseliidu male-
vast. Esimesel päeval käidi loomaaias 
ning õhtul oli laagri avamine piduli-
kus vormis. Teisel päeval külastati 
Kadrioru lossi, presidendi kantseleid 
ja Kadrioru ilusat lilleaeda. Peale lõu-
nat mindi Salmistusse Erna dessanti 
vaatama. Erna dessant oli huvitav – 
lendas nii liiva kui ka vett. Kolmandal 
päeval käidi Kaitseliidu peastaabis 
ja Riigikogus, Pika Hermanni torni 
tipus, Stenbocki majas ning televi-
sioonimajas. Õhtul külastati Issanda 
Muutumise Kirikut. 

lusaladeks olid kauguste mõõtmised, 
püssilaskmine, granaadivise, mili-
taar sete asjade otsimine, esmaabi, 
punktiorienteerumine ja teateorien-
teerumine, sideülesanne, takistusra-
da ja biatlon, kus alguses tuli lasta siis 
joosta ja siis jälle lasta. Usun, et üritu-
se väga heas korralduses on kindlasti 
suur tähtsus sellel, et meeskond, kes 
võistlust läbi viis oli ikka väga suur. 
Kõlama jäi Rootsi Kodukaitse ülema 
Roland Ekenbergi üleskutse, kes järg-
mine aasta sealsetel võistlustel osale-
da soovivad, siis nüüd on viimane aeg 
ennast treenima hakata.

Ja nüüd on siis käes sügis ja alga-
mas sügisesed võistlused ja üritused. 

Osalejate muljed ja meenutused 
kokku miksinud noorteinstruktor 

Kaie Kensap-Kukk
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Hakklihakiirsupp 1 kg

Veisehakkliha 200 g
Toiduõli 20 g
Sibul 20 g
Porgand 105 g
Kartul 265 g
Konservhernes 60 g
Puljongikuubik 1 tk
Konservkurk 90 g
Vesi 550 g
Till 7 g
Suhkur 10 g
Sidrunipipar, konservkurgi marinaad 

Valmistamine:
- Hakkliha praadida, maitsestada, li-
sada keevale leemele (vesi + puljongi-
pulber), keeta. 
- Porgand ja sibul lõigata kuubikuteks, 
kuumutada õlis, valada leemesse. 
- Lisada kuubikuteks lõigatud kartu-
lid. 
- Konservkurk tükeldada kuubiku-
teks ja hautada eraldi väheses leemes 
pehmeks, segada supi sisse.
- Viimasena lisada suppi konservher-
ned, kuumutada keemiseni. 
- Viimistleda maitse. Supp serveerida 
hapukoore ja hakitud maitserohelise-
ga.

Kõrvitsapannkoogid 1 kg

Kõrvits 1120 g
Piim 120 g
Nisujahu 200 g
Muna 2 tk
Suhkur 60 g
Toiduõli 50 g
Sool

Valmistamine:
- Kõrvits riivida. 
- Munast, piimast ja jahust valmis-
tada tainas, millesse segada riivitud 
kõrvits.

- Maitsestada soola ja suhkruga. 
- Praadida väikesed lusikapannkoo-
gid. Serveerida soojalt koos keedise 
või meega.

Küpsetatud õunad 1 kg

Õun 1140 g
Kondenspiim suhkruga 130 g
Kaneel 5 g
Mesi 30 g

Valmistamine:
- Õunad pesta, lõigata neljaks, eemal-
dada südamikud. 
- Laduda õunatükid ahjuvormi, puis-
tata peale kaneeli, tilgutada mett, va-
lada üle kondenspiimaga ja küpseta-
da ahjus ~200ºC juures 8-10 minutit. 
- Serveerida rõõsa piimaga või rõõsa 
koorega.

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

(III ja IV kvartalis: 27. september, 25. oktoober,
22. november, 27. detsember)

Head Kivi-Vigala 
külaelanikud!

Kivi-Vigala keskväljak on siia-
ni meie kõigi rõõmuks kaunis 
ja korras püsinud. Viimasel 

ajal on millegi pärast hakanud 
juhtuma seal imelikke asju – 
purskkaevu on pandud vahu-
ainet ja välja oli kaevatud üks 

ümar elupuu põõsas. 

Hoiame ühiselt väljakul silma 
peal ja püüame paharetid 

tabada! 
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Eelmisel talvel puhkenud tulekahju-
dest pea pooled said alguse kütmisel. 
Kütteseadmest alguse saanud tule-
kahjudest oli kõige rohkem tahmapõ-
lenguid. Veel olid tulekahjude põhjus-
teks katkine kütteseade ja hooletus 
kütmisel. Oli ka selliseid juhtumeid, 
kus ahi või korsten oli valesti ehita-
tud ning sellest tekkis tulekahju.
Tahmapõlengud on ohtlikud, sest siis 
tõuseb temperatuur korstnas kuni 
1000 C-ni, tavapärane temperatuur 
kütmisel on korstnas 300-400 C. Tah-
mapõlengud lõhuvad korstnat ning 
tahmapõlengu ajal võib korstnajala 
välispinna temperatuur tõusta nii 
kõrgeks, et süütab lähedalasuva pui-
dust või mõnest muust põlevast ma-
terjalist seina või vahelae. Kui korst-
nas on praod, võivad tahmapõlengu 
ajal leegid korstna pragudest otse 
välja lüüa.

Eramajadesse tuleb korstnapüh-
kija kutsuda

Selle aasta 1. septembrist muutusid 
tuleohutuse nõuded. Kui varem tohtis 
eramajas kogu aeg ise korstnat puhas-
tada, siis uute nõuete kohaselt tuleb 
vähemalt üks kord viiea aasta jooksul 
kutsuda kutseline korstnapühkija. 
Kutseline korstnapühkija vaatab üle 
kogu korstna seisukorra ja annab nõu 
kus on vaja parandustöid teha.
- Kütteseadet tuleb tahmast puhas-
tada vähemalt üks kord aastas, kuid 
uue seaduse järgi peab puhastamis-
sagedus välistama tahmapõlengu 
ohu. See tähendab, et kui on tekkinud 
tahmapõleng, on tuleohutuse nõudeid 
rikutud.
- Eramaja korstent võib ka ise puhas-
tada, kuid üks kord 5 aasta jooksul 
peab korstna laskma puhastada kut-
selisel korstnapühkija, kes vaatab üle 
ka korstna tehnilise seisukorra ja an-
nab tehtud tööde kohta akti. Akt tuleb 
säilitada uue akti saamiseni.
- Kortermajas ja paarismajas tuleb 
korstna puhastamiseks kutsuda kut-
seline korstnapühkija.
- Omanik peab tagama, et oleks juur-
depääs kogu küttesüsteemile, nii ah-
jule/pliidile, soojamüürile, korstnale 
kui ühenduslõõrile.
- Teenustööna tohib korstnat puhas-
tada ainult kutseline korstnapühkija
- Ise korstnat puhastades tuleb oma-
nikul puhastamise ajad žurnaali üles 
märkida

Kindlasti tuleb kutsuda korstna-
pühkija või pottsepp, kui on:

- praod soojamüüris või korstnas
- kolde uks on katki
- koldes on kivid purunenud
- korstnapits on lagunenud. Sel juhul 
võivad kivid olla kukkunud korstnas-
se
- probleemid kütmisel (näiteks ajab 
suitsu sisse) viitavad sisemistele vi-
gadele küttesüsteemis

Lääne-Eesti maakondades oli eelmise 
kütteperioodil (oktoober 2009 – märts 
2010) hoonetes kokku 270 tulekahju, 
neist 120 said alguse kütteseadmest

Raido Mets
Lääne-Eesti päästekeskuse 

menetlusbüroo juhataja

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein,

tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Sügav kaastunne Annelile ja 
kõigile lähedastele kalli pereliikme

EINAR ERVIN´i

kaotuse puhul

Klassikaaslased põhikooli päevilt

Südamlik kaastunne 
Annelile perega 

kalli isa, äia ja vanaisa 

EINAR ERVIN`i  
surma puhul.

Valgu Põhikooli pere

Täname südamest kõiki, 
kes olid meile toeks, 
kui saatsime viimsele 

teekonnale kalli 

Krista Muhu

ning kaunistasid tema kalmu 
rohkete lilledega.

Omaksed

Meie hulgast lahkunud

Einar Ervin
Elmi Nisumaa 
Erika Kanter

Helmi Kivikas 
Krista Muhu

Pooled tulekahjud 
saavad alguse 

kütmisel
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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

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed

Alma Redlich  89 
Linda Veiand  86 
Hilja Kivastik  84 
Õie Heintalu   75 
Tiiu Emmo   75 

Otsi virmaliste valgust,
kanna hinges vikerkaart,
päeva päiksekiirte algust

kui see läheb üle maa.
Leia rõõmu uuest päevast,

töödest-tegemistest ka,
ära muremõtteid kaua
enda kõrval hoia sa.

Palju õnne !

Maadlusuudised

11. septembril toimusid Paikusel Leo 
Kreinini mälestusvõistlused:
Andreas Välis - 47kg 1. koht;
Hannes Välis - 47kg 3. koht;
Raido Liitmäe - 76kg 1. koht.

18. septembril toimusid Võrus Eduad 
Pütsepa mälestusvõistlused, kus Ma-
rek Lainela saavutas (69kg) 3. koha ja 
Raido Liitmäe (76kg) 1. koha.

Olev Nisumaa

Sporditeated

Laupäeval 9.oktoobril algusega kell 
11.00 toimub Vana-Vigala staadionil 
Heitjate päev. Kavas: pallivise (las-
tele kuni 11 aastat) ja odavise, kuuli-
tõuge, kettaheide.

30. oktoobril algusega kell 11.00 toi-
mub Vana-Vigala Põhikooli võim-
las võrkpalli paaristurniir meestele, 
naistele, segapaaridele. Veteranidel 
eraldi arvestus.

Ell Rahnik

Lugupeetud EGÜ liikmed ja geodeesiahuvilised!
Kehtna MTK ja EGÜ on koos välja töötanud täiendkoolitus kursuse „Geo-

deet II ja III kutseeksamiks ettevalmistumine“

Koolitus rahastab Euroopa Sotsiaalfondi täiskasvanu koolituse prog-
ramm „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on 
osalejatele tasuta. OSALEDA VÕIVAD kõik töötavad inimesed, kes soovi-

vad end erialaliselt täiendada või uuel erialal tööle asuda.

Koolituse teemad katavad mõned Geodeedi kutsestandardi spetsiali-
seerumise võimalused kuid ei ole mõeldud ainult eksami sooritajate-
le ning ei garanteeri kutseeksami sooritamist vaid on mõeldud kõigile 

täiendkoolitusena.

Koolitus toimub 22.10, 29.10, 5.11 ja 12.11 algusega kell 9.00 Kehtna 
MTK peahoones aadressil Kehtna Kooli 1.

Koolituse registreerimise info http://www.kehtna.edu.ee/index.
php?act=esf_taiend ja Ain Jõgi 521 1626 survey@kehtna.edu.ee

22. oktoobril kell 20.00 VANA-VIGALA RAHVAMAJAS

Teemaõhtu „TOPELT-KIIKS 20!“

Kavas:
- „Kiiksuga Kalevipoeg“ juubilarilt

- Pildinäitus 
- Viktoriin

- Õnnitlused austajatelt ja fännidelt
- Tantsuks MARCO

 
Kõik endised ja tänased näitlejad on peole oodatud ja pääsevad 

sisse priilt. Fännidel on võimalus saada peole 50 krooniga. 
Tore oleks, kui leiaksid aega ennast üritusele eelnevalt 

registreerida tel. 5636 2293 või 482 4581, 
e-post: astra.polma@gmail.com


