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9. - 25. märtsini oli Raplamaa Ratta-
klubi KOMO liikmetel võimalus 

osaleda treeninglaagris, mis toimus 
Itaalias. Sihtkohta sõitsime autoga. 
Reisiseltskonda kuulusid peale minu 
veel Tõnis Kirsipuu, Jarko-Jael Jões-
sar ning Maarika ja Andres Jõessar.

Itaaliasse sõites läbisime me Läti, 
Leedu, Poola, Tšehhi ja Austria. Laag-
ris valmistusime uueks rattahooajaks. 
Viibisime väikelinnas nimega Buti. 
Kahe nädala jooksul oli meil koduks 
mäejalamil asuv kahetoaline korter, 
mis oli pizzarestorani peal ja mis 
kuulus restorani omanikule. Teised 
KOMO liikmed asusid meil vastas-
majas. Laagris olles tegime ise süüa, 
pesime nõusid ja koristasime. Ilmad 
olid väga soojad. Naljakas oli see, et 
kui meie käisime seal ringi lühikeste 
riietega, siis kohalikud olid sulejope-
des, sest nende jaoks oli alles talv, aga 
meie jaoks tavaline Eesti suvi.

Treeningud toimusid kaks korda 
päevas. Treenisime Andrese ja Ja-
nari-Joel Jõessare käe all. Kui siiani 
sõitsin maastikurattaga, siis mõned 
päevad enne Itaaliasse minekut sain 
kätte oma maanteeratta. Mul tuli kõi-
gepealt harjuda uue ja hoopis teist-
suguse rattaga. Hommikused tree-
ningud olid pikemad, sõitsime umbes 
50-60 km, milleks osutus ideaalselt 
ring ümber kodumäe, õhtused trennid 
olid aga lühemad. Kaks korda tegi-
me ka mäetrenni, kus pidime sõitma 
mäkke 8 km ja tõusumeetrid samal 
ajal olid 846 m, aega oli selleks kaks 
tundi. Pärast tuli sealt kuidagi ka 
alla saada, niisiis panime ennast mäe 
tipus paksemalt riidesse ja olimegi 
valmis laskuma. Minul tuli laskumi-
sel suurimaks kiiruseks 60 km/h, aga 
julgematel oli see kiirem. Päev enne 
äratulekut tegime me pikema nelja-
tunnise trenni. Kilomeetreid tuli mi-
nul 90, aga tugevamatel üle saja.

Üks päev oli meil puhkepäevaks 

planeeritud ja selleks tegime kodus 
eeltööd kahe linna kohta, mis asusid 
Buti läheduses. Mina uurisin Firenze 
kohta ja Tõnis Pisa kohta. Hommikul 
otsustasime minna Pisa linna uudis-
tama. Käisime vaatamas Pisa torni ja 
külastasime seda ümbritsevaid muu-
seume. Järgmiseks aastaks, kui kõik 
plaanipäraselt läheb, saame puhke-
päeval külastada Firenzet. 

Laager oli väga mõnus, kui võima-
lust, osalen järgmisel aastal kindlasti.

Rattasõidu hooaja esimene maan-
teevõistlus toimub Tallinnas 15. ap-
rillil, kus meil on soov saada kogemu-
si algavaks hooajaks maanteel. See 
on avavõistlus hooajaks ja samuti ka 
minu esimene võistlus maanteel.

Kutsun üles kõiki, keda jalgratta-
sport huvitab, meiega ühinema. Tren-
nid toimuvad kolmapäeviti ja reedeti 
Kivi-Vigalas. 

Kärolin Lints
Kivi-Vigala Põhikooli 8. kl õpilane

treeninglaager itaalias Raplamaa Rattaklubi KoMo eest-
vedamisel alustati 2011. a ke-
vadel Kivi-Vigalas jalgrattatree-
ningutega. Ühe aasta jooksul on 
noored osalenud juba mitmel 
võistlusel ning saavutanud ka 
häid kohti. Noorte treeneriks on 
Janari-Joel Jõessar, kes vigastuse 
tõttu oli sunnitud Prantsusmaa 
amatöörklubist kodumaale 
naasma.

Kuna talvel jalgrattaga sõita ei 
saa, toimuvad sel ajal aktiivsed 
suusatrennid ning samuti osale-
takse siis erinevatel suusavõist-
lustel. 

Kõrval artiklis vahendab oma 
treening- ja reisikogemusi Kivi-
Vigala Põhikooli 8. klassi neiu 
Kärolin Lints, kes teeb rattatren-
ni „sest ma armastan sõita, see 
on huvitav ja ma tahan saada 
uusi kogemusi“. 

Noored trenni!
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III veerandi viimasel koolinäda-
lal, kui kõigil õpilastel hinded 

juba välja pandud ja pikisilmi vahe-
aega oodati, toimus Kivi-Vigala põ-
hikoolis keeltenädal. Keeltenädalal 
esinesid nii suured kui väikesed oma 
huvitavate kavadega.

Esmaspäeval, 12. märtsil toimus 
inglise keele päev. Sel päeval esine-
sid kolmanda kuni üheksanda klassi 
õpilased. Iga klass pidi välja mõtlema 
kava, mida esitada kooliperele. Klas-
sid esinesid erinevate laulude, luule-
tuste ja näidenditega. Üheksas, kooli 
kõige vanem klass, esitas oma tehtud 
powerpointe, mis tutvustasid erine-
vaid loomi ja linde ning putukaid.

13. märtsil toimus põnev vene keele 
päev. Selleks olid valmistunud 6. - 7. 
klassi õpilased ning tublid vene kee-
le ringis käivad tüdrukud. Huvitav ja 
vahva kava koosnes „Punamütsikese 
ja Hundi“ näidendist, dialoogidest, 
vene rahva tähtpäevadest ja nalja-
dest. Lõpetuseks lauldi ühiselt kolm 
lõbusat venekeelset laulu. 

Samal päeval toimus ka saksa kee-
le päev. Seal esinesid kaheksanda ja 
üheksanda klassi õpilased, sest nad 
on ainukesed, kes veel Kivi-Vigala põ-
hikoolis saksa keelt õpivad. Kaheksas 
klass esitas näidendi ja pärast seda 
näitasid nad, kui toredasti on või-
malik „keelt väänata“, see tähendab 

Valik Viguriga 
emakeelepäeVast

Õpilastest moodustatud võistkon-
nad pidid kirjutama etteantud 
laused teisiti sõnastades. Saime 
veel kord järeldada, et vahva keel 
see eesti keel. Siin mõned näited:

Ema keedab frikadellisuppi. (Teisiti 
sõnastatud laused):
Emme kupatab hakklihapallipuljon-
git.
Emme teeb lihapallileent.
Mammi teeb köögis veega lihapalle.
Õrnemast soost lapsevanem vaaritab 
lihapallidega lobi.
Inimene, kes mind sünnitas, valmis-
tab lihapallisuppi.
Emme kuumutab lihapallileent.

Vares istus kase oksal.
Linnuke kükitas must-valgel puul.
Kraaksuja lösutas valge puu õrrel.
Must lind kükitas laigulise puu otsas.
Must lind toetas oma tagumikku seb-
rapuu vitsale.

Eesti rahvuslind on suitsupääsuke.
Meie isamaa lõõritaja on haruldase 
sabaga lendaja.

keeltenädal kivi-Vigala põhikoolis lugeda kiiresti sarnase hääldusega 
sõnu. Üheksas klass aga rääkis aas-
taaegadest.

Järgmisel päeval toimus emakee-
lepäev, kus õpilastest moodustatud 
võistkonnad lahendasid huvitavaid ja 
naljakaid ülesandeid. 

Väga vahva päev oli 15. märts. Kõik 
õpilased 3. - 9. klassini, kes õpivad 
inglise keelt, olid valmistunud näita-
ma tervele koolile, kui vaimukalt nad 
suudavad järele teha ingliskeelseid 
laule. Niisiis toimus sel päeval play-
backi päev. Esitused olid üllatuslikud 
ja vaimukad. Suurepärane 4. klass 
näitas, kui püüdlikult nad tunnis 
õpivad ehk proovivad eeskujulikult 
hääldada sõna hamburger. 7. klass 
üllatas kaaslasi oma siniste paruka-
te ja kõrgete nootidega. 8. klass esitas 
laulu „Carolina“, mille pühendas oma 
Itaalias viibivale jalgrattal mäest üles 
rühkivale klassiõele. 9. klassi vaimu-
kas kava naerutas koolirahvast. Kõi-
kide klasside esitused olid suurepära-
sed. 

Aitäh kõigile keeleõpetajatele, kes 
andsid oma panuse vahvaks keelenä-
dalaks.

Kivi-Vigala Põhikooli 
7.kl õpilased Hanna-Liina ja Andra

Meie riigi üks sümbolitest on käärsa-
baga lind.
Sini-must-valge lipuga maa ühte 
tähtsamatest sulelistest nimetatakse 
käärsabaks.
Riigi, kus me elame, üheks sümboliks 
on lind, kes on sinikas-must ja saba 
on tal laiali nagu käärid.
Isamaa sümboolseks lõõritajaks kut-
sutakse tossavat sulelist.
Meie kodumaa tuntuim lendur on 
käärsabaga lind.

Kevadel on palju päikest ja lilli.
Siis, kui lumi ära sulab, tulevad välja 
kiirtega pall ning klorofülli sisalda-
vad taimed.
Aastaajal, mis järgneb talvele, on 
jõhkralt soe ja värviline.
Looduse tärkamisajal sillerdab hele-
dalt päike ning õitsevad värvikirevad 
maltsad.
Pärast talve järgneval aastaajal on 
hulganisti valgust ja soojust ning ka 
lõhnavaid ilusaõielisi taimi.
Aastaajal peale talve on rohkesti val-
gust ning õitsevaid peenraid.

Eesti keel on teistest keeltest ilusam.
Emakeel kõlab kaunimalt kui naaber-
keeled.

Meie riigi sõnavara erineb paljude 
riikide kõnest sellepoolest, et see on 
kaunim.
Meie rahvuse sõnad on palju kenamad 
kui teiste maade sõnavara.
Meie rahva suulist väljendust peetak-
se muudest kõnelemisviisidest kena-
maks.
Meie räägime kõikidest kaunimalt.

Õpetaja Marko Kreuzi sooritus sama-
de lausete kohta:
Minust 79 aasta augustikuu väljalas-
kega tegelase teinud armas naiste-
rahvas leotab kuumas vees pehmeks 
erinevaid köögivilju, mille vahele on 
poetanud ka veiselihast pallikesi.
Hallikasmustade sulgedega linnuke 
toetas oma tagumiku puhkuseks hea 
valge mahlaga puu jäsemele.
Minu isamaa etnose tiivuliseks vali-
sid inimesed harkissabaga räästaalu-
se lennunduse ime.
Vulisevate vete aastaajal paistab 
meil taevas tihedasti põlev kera ning 
nähtavale ilmub meeletult lõhnavaid 
kaunisõisi, kes on oma peakese mul-
last nobedasti välja toppinud.
Meie rahva suust aetav suuosa on 
kõikide erinevate rahvaste sarnasest 
suuosast tunduvalt kaunim.
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Osavõtumaksu on kuni 21. maini või-
malik tasuda ülekandega SEB Ühispan-

ga arveldusarvele 10802007801005 
või sularahas kooli asjaajaja juures 

(tööpäevadel kell 8.30 - 16.00).

Ülekandega tasumisel märkida selgi-
tuseks Kivi-Vigala kooli aastapäev ja 
nimi, kelle eest on tasutud, lennu nr 

või lõpetamise aasta.

Osavõtumaks eelregistreerimisel on 
10 EUR. Samal päeval tasudes 13 EUR.

Kontsert-aktus algab kell 17.00.
Õhtul tantsuks mängib ansambel.

Info tel 482 5660, 5669 7670 või 
kooli kodulehelt 

www.kivi-vigala.edu.ee

Kivi-vigala PõhiKooli 40. 
aastaPäeva tähistamine ja 

vilistlaste KoKKutuleK 
toimub 26. mail 2012

iii veerandi õppetöö tulemused kivi-Vigala põhikoolis
Hindele “5” õppisid:
2. kl - Heily Tiitus
3. kl - Merili Burmeister, Silver Haljas
4. kl - Jürgen Kõllo
7. kl - Grete Kärsna
9. kl - Kristina Muhu

Hindele “4” ja “5” õppisid: 
2. kl - Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja, Anti Tuula
3. kl - Triin Djatšok, Relika Kullap, Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
4. kl - Egert Nei, Henry Tiitus
5. kl - Raido Liiv, Rannes Rukki, Anete Vahl
6. kl - Robert Haljas, Kadri Kärsna 
7.kl - Gerli Kullap,  Andra Veiand, Kristi Viimne
8. kl - Kärolin Lints, Keily Moks, Keitlin Niit, Pille Siimar, Annabel 
  Vaarma

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

iii õppeveerandi tulemused Vana-Vigala põhikoolis
III veerandil õppisid väga hästi järgmised õpilased:
1. kl – Kärolin Kikas
2. kl – Emily Melissa Pilv
3. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin, Mari Saffre
4. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
5. kl – Raido Rehepapp
6. kl – Andreas Viibus
7. kl – Adeele Zagurski

Neljad-viied olid tunnistusel järgmistel õpilastel: 
1. kl – Joonas Asumets
2. kl – Kristen Kanarbik, Sirle Külaots, Riia Orgmets, Rando Vanikov
3. kl – Liisa Nazarov
5. kl – Lisett-Mariin Maasikas, Markus Rudak, Andreas Välis
6. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar, Urmis Veimann, Tanel Ülemaante
7. kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin, Tiina Põlma
8. kl – Kersti Einling, Mery- Liis Välis, Arnold Zagurski
9. kl – Signe-Renate Saar, Triinu Ülemaante

7. klassi õpilane Adeele Zagurski saavutas 20. jaanuaril toimunud eesti 
keele olümpiaadil 9. koha. 27. jaanuaril osalesid 9. klassi õpilased Signe-
Renate Saar ja Triinu Ülemaante 8. - 9. klassi inglise keele arvutiolüm-
piaadil, tulemuseks 5. - 6.koht.
1. veebruaril toimusid Raplas 1. - 5. klassi saalijalgpalli võistlused, kus 
meie kooli võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Anti Asumets 
ja Fred Kikas 4. klassist ning Hannes Välis, Andreas Välis, Raido Rehe-
papp ja Markus Rudak 5. klassist.
16. veebruaril toimus 5. -6. klassi „Nuputa“ võistlus, kus meie kooli võist-
kond koosseisus Raido Rehepapp ja Markus Rudak (5. kl), Hanna Hatto ja 
Pille-Riin Noppel (6. kl) saavutas 6. koha.
1. klassi õpilased Kärolin Kikas ja Joonas Asumets osalesid 10. märtsil Läti 
Vabariigis Valkas tantsuturniiril „Ziemevalsis 2012“. LI A2 võistlusklassis 
saavutasid nad tubli III koha.
Loodan, et õpilastel jätkub tahet ja jõudu ka viimaseks õppeveerandiks. 
Kena kevadet kõigile! 

Marje Orav,
Vana-Vigala Põhikooli õppealajuhataja

15. aprillini võtab vallavalitsus vastu 
avaldusi õpilasstipendiumi saami-
seks. Stipendiumi võib taotleda üld- ja 
kutseharidust omandavale isikule, kes 
ise või kelle vanematest/ hooldajatest 
vähemalt üks on valla elanikeregistris 
(registreeritud vähemalt aasta enne 
taotluse esitamist).

stipendiumi määramisel arvesta-
takse järgnevaid tingimusi:

- kui õpilase uurimistöö pakub huvi 
vallale;
- õpilase keskmine hinne viimasel 
õppeaastal on põhikooli astmes vähe-
malt 4,5 ning keskkooli ja ametikooli 
astmes vähemalt 4,0;
- kui õpilasel on saavutusi mõnel 
erialal.

Taotluse juurde tuleb esitada: õppe-
asutuse poolt kinnitatud koopia õpin-
guraamatust või tunnistusest, koolist 
saadud iseloomustus, taotluse esitaja 
kontaktandmed.

õPilasstiPendiumid!
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab 
igal aastal esitama hiljemalt 15. 
aprilliks kinnituse registreeringu 

õigsuse kohta.

1. mail peatatakse registreering, 
mille õigsus ei ole kinnitatud.

Vigala Vallavalitsuses

07.03.2012 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingi-
mused ühele objektile
- anda kirjalik nõusolek ühe korte-
ri akende vahetamiseks 
- lubada jagada üks kinnistu kol-
meks maaüksuseks
- kehtestada järgmised sotsiaal-
toetuste piirmäärad: matusetoetus 
– 65 eurot; üksikvanurite küttetoe-
tus – 95 eurot; abivahendi- ja ra-
vimitoetus – kuni 65 eurot aastas 
ja puudega isikute täiendav abiva-
henditoetus – kuni 65 eurot aastas. 
Puudega inimestele hooldajatoe-
tuse vahenditest ravimitoetust ja 
transpordikompensatsiooni 2012. a 
ei maksta. Erijuhtudel lahendatak-
se raviasutusse transport sotsiaal-
tööks kasutatavate sõidukitega.
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
652.60 eurot.

16. - 17. märtsil toimus Raplas 
Vesiroosi gümnaasiumis maa-

konna teatrifestival. Sellest vahvast 
üritusest võttis osa 11 näitetruppi, 6 
algkooli- ja 5 põhikoolirühma.

Päev algas Vesiroosi gümnaasiumi 
direktor Jaan Reimundi lühikese ter-
vitusega, millele järgnesid etendused. 
Esimestena astusid lavale algklasside 
trupid. Hoolimata nende väikesest la-
vakogemusest ja näpistavast närvist, 
esinesid nad vapralt ja julgelt. Pärast 
pisikesi näitlejahakatisi võtsid laval 
koha sisse kogenenumad ja karastu-
numa närviga tegijad. Laval nägime 
väga värvikaid rolle, näiteks armsaid 
printsesse, hüpersuper kiireid loo-
makesi, kolehirmutavaid kummitusi, 
Buratinot ja tema sõpru, võlur Pro-
tosiiliust, nutikat saabastega Kassi, 
vahvaid hiiri pööningult, imearmast 
Pöial-Liisit ja rohelisi nunnu-nilbeid 
konnakesi. 

Pärast vaimukaid ja huvitavaid 
näidendeid ootas tublisid näitlejaid 
kosutav õhtuoode. Nautisime keelt 
alla viivaid saiakesi ja maitsvat mors-
si. Järsku tekkis meie laua juurde 
tohutu pikk rivi. Arvake ära, mis siis 
sai! Me saime ootamatult kuulsaks! 

Õnnestunud 
koolinoorte 
teatrifestiVal 
raplas

Väikesed tüdrukud palusid Pöial-Lii-
silt ja teistelt põnevatelt tegelastelt 
autogramme. 

Õhtul mängisid kuumad DJ-d tant-
simakiskuvat muusikat, mille järgi 
sai igaüks omamoodi jalga keerutada. 
Magama saime alles pärast südaööd. 

Meie valla vahvad näitlejad said 
suure tunnustuse osaliseks. Kivi-Vi-
gala põhikooli trupid pälvisid mõle-
mad õpilasžürii „Parima etenduse“ 
eripreemiad. Egert Nei, Anete Vahl 
Kivi-Vigala põhikoolist ja Annika Otti 
Vana-Vigala põhikoolist said „Pa-
rima näitleja“ eripreemiad. Lõpuks 
tuli aeg, kui teatati vabariiklikule 
teatrifestivalile pääsejad. Algklasside 
näitetruppidest pääses edasi Märja-
maa gümnaasiumi 3. klass. Põhikooli 
astmes naeratas õnn Kivi-Vigala näi-
teringile. Meid ootab nüüd ees suur 
katsumus 27. - 28. aprillil Kuusalus 
üleriigilisel teatrifestivalil. Loodame, 
et ka sealt tuleme tagasi hea tuju ning 
parima kogemusega. Pöidlad pihku!

Kivi-Vigala põhikooli õpilased 
Pille, Grete ja Gerli

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud 
kutsub koosolekule 24. aprillil

 Vigala Küladekeskusesse 
kell 18.00

Sädeinimesed ja külavanemad, 
alustame uut hooaega!
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TerVISeLeheküLG

Kodujuustu – suitsukalasalat 4-le

200 g puhastatud suitsukala
350 g kodujuustu
3 keedetud muna
½ värsket kurki
100 g kirsstomateid
murulauku

Kaste:
150 g vahukoort
¼ tl soola
¼ musta pipart
½ tl suhkrut

Valmistamine:
- Tükelda suitsukala, haki munad, 
poolita kirsstomatid, lõika kurk viilu-
deks.
- Pane kaussi kihtidena suitsukala, 
muna, kodujuust, kurk ja tomatid.
- Raputa peale hakitud murulauku.
- Vahusta koor maitseainetega ja vala 
salatile.

Vigala valla südamenädal

Südamenädala tegevused toimuvad 
16. - 22. aprill ja tähelepanu pöö-

ratakse inimeste aktiivsele liikumise-
le ja tervislikule toitumisele. 

“Tervislik töökoht – sinu tervise 
kingitus” 16. - 18. aprillil külastame 
kolme Vigala ettevõtet, kus kontrol-
lime töötajate tervislike näitajaid ja 
räägime tervislikust toitumisest. Li-
saks pakume ka tervislikku hommi-
kusööki.

“Otsid treeningkaaslast?” 16. - 22. 
aprill kutsun Sind endaga kõndima, 
rattaga sõitma või avastama esimesi 
jooksusamme. Kivi-Vigalas kirjuta 
merje@vigala.ee. Vana-Vigalas helis-
ta Maret Järv 5567 6623.
Samuti on mu nädala treeningplaan 
leitav http://minu.vigala.ee/cmtls/1/7. 

Kõik, kes soovivad samuti ennast 
treeningkaaslaseks pakkuda, pange 
see üles samale lehele.

19. aprill Jooga Vana-Vigala Põhikoo-
li võimlas 20.00 - 21.30 (Maret Järv).

21. aprill Jooga Vana-Vigala Põhikoo-
li võimlas 10.00-12.30 (Joogaruum), 
loeng “Meie tee joogani” www.face-
book.com/#!/joogaruum, www.jooga-
ruum.ee

22. aprill Jalgrattamatk. Kokku 
sõidetakse18 km
12.00-12.15 – virgutusvõimlemine Ki-
vi-Vigala põhikooli ees
12.00-12.15 – virgutusvõimlemine 
Vana-Vigala TTK ees
12.15-13.00 – sõit Kesk-Vigala ripp-
silla juurde
13.00-13.30 – Lihase lõdvestus, ter-
vislik kehakosutus
13.30-14.15 – kojusõit

Selle aasta südamenädalat toetab 
ESF programm ”Tervislikke valikuid 
toetavad meetmed 2012” ja „Tervisli-
ke valikute ja eluviiside soodustami-
ne“, mille eesmärgiks on terve ja kva-
lifitseeritud tööjõud.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist 

Projekti raames on oodatud kõik 
15-64-aastased tööealised inime-
sed tasuta ujuma Märjamaa ujulas-
se. Ujula on Vigala valla rahva pä-
ralt alates kella 19:00 kuni 20:30 
järgmistel teisipäevadel:
 
 10. aprill
 17. aprill

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli 
eest kell 18:15 ja Vana-Vigala bus-
sijaamast kell 18:30. 

 Info ja eelregistreerumine 
 bussisõiduks tel. 489 4770; 
 489 4772; 5330 7996

aPrilliKuu ujumise ajad!

Seminar 
“tervisliK elu- ja 

tööKesKKond”
“Vigala valla tööealise elanikkonna töövõime pa-

randamine läbi tervise edendamise” projekti raames 
on kõik oodatud 21. aprillil algusega kell 13.00 

Vana-Vigala mõisa seminarile.

Päeva peaesinejaks GERD KANTER teemal “Tervisli-
kud valikud – praktiline tuleviku kogemus ja tule-

viku trendid”. 
Lisaks veel teisigi huvitavaid esinemisi. Tule kindlasti!

Palume ennast registreerida hiljemalt 16. aprilliks 
e-mailil merje@vigala.ee või tel. 489 4772; 5330 7996

Terviseankeedid!

Vigala Vallavalitsus ootab 
aprillikuu lõpuni märtsikuu 

Vigala Sõnumite vahel olnud 
terviseankeete. 
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Kivi-Vigala Põhikool tähistab sel-
lel aastal 40. aastapäeva. Täpse-

malt 1972. a septembrikuus avas koo-
limaja uksed ning siia tulid üle Raba, 
Päärdu ja Peru koolide õpilased. Selle 
aja jooksul on kool kandnud erinevaid 
nimesid:
1972-1988 - Vigala 8-klassiline kool
1988-1991 - Vigala 9-klassiline kool
1991-1992 - Vigala Põhikool
1992. aastast - Kivi-Vigala Põhikool
Koolimaja õuel asetseb 1987. a pai-
galdatud Vigala valla hariduselu 300. 
aastapäevale pühendatud sammas. 
Seega on Vigalas haridust antud 325 
aastat.
1999. a suvel alustati koolimaja re-
konstrueerimisega ja kulutati 4,3 milj 
eesti krooni ja paari aasta möödudes 
lisandus ühe miljoni krooni ulatuses 
välisfassaaditöid.

Igal koolil on oma nägu, mille kujun-
davad seal töötavad ja õppivad ini-
mesed ning lapsed. Koolijuhtidena on 
töötanud:
1972-1976 - Jaan Annusver
1976-1985 - Endel Kärner
1985 - direktori kt Helmut Rukki, El-
len Aitsam
1985-1998 - Vello Kübar
1998-2008 - Harri Kivi
alates 2008 - Kristine Niit

Praegusel hetkel õpib Kivi-Vigala Põ-
hikoolis 61 õpilast. Kõige rohkem õp-
pis lapsi koolis 1975. a, siis oli õpilasi 
296. Koostöös Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskooliga asusid 2005. a meie 
kooli õppima kaugõppevormis eelkut-
seõppeklassid, kus lõpetajaid kokku 
2007. a oli 18 õpilast.
Iga päev lapsi õpetades ja kasvatades 
püüame neid ette valmistada selleks, 
et nad oleksid saadud teadmistega 

võimelised õpinguid edasi jätkama 
vabariigi teistes koolides, peaksid os-
kama vääriliselt käituda, oskama su-
helda erinevate inimestega ja oskama 
seada sihte edaspidisele elukorraldu-
sele. Tahan siinkohal ära nimetada 
tublimad saavutused koolis viimase 
viie aasta jooksul. Lisandunud on kii-
tuskirjaga lõpetajaid – 2010. a Piia 
Laan ja Karolin Niit. 
Igal õppeaastal püüame võimalikult 
palju osaleda erinevatel aineolüm-
piaadidel, samuti konkurssidel ja 
spordivõistlustel. Me oleme saavuta-
nud märkimisväärseid tulemusi nii 
individuaalselt kui ka võistkondli-
kult. Eesmärgiks osalemisel on anda 
õpilastele võimalus näidata oma tead-
misi, samuti panna ennast proovile 
ning saada uusi kogemusi. Täpsemalt 
saavutustest saab lugeda kooli kodu-
lehelt www.kivi-vigala.edu.ee.

Peale igapäevase õppetöö tegeletakse 
koolis ka muude põnevate ettevõtmis-

tega ja huvidega, ikka selleks, et hoida 
oma kollektiivis positiivset õhkkonda, 
säilitada traditsioone ning tuua välja 
oma kooli eripära.
2007. ja 2009. aastal osalesime üle-
riigilisel koolisööklate konkursil ning 
meile omistati “Parima koolisöökla” 
tiitel mõlemal aastal.
Väga tublid saavutused on kooli näite-
ringidel, sest viimasel viiel aastal ole-
me pälvinud parima lavastuse tiitli ja 
esindanud Rapla maakonda riiklikel 
kooliteatrite festivalidel erinevates 
vanuserühmades:
2008 - algklasside rühm näidendiga 
“Džunglis”,
2009 - algklasside rühm näidendiga 
“Tulevargad”,
2010 - keskastme rühm näidendiga 
“Momo”, kus säravaima näitleja tiitli 
pälvis Karolin Niit,
2011 - keskastme rühm näidendiga 
“Me oleme teismelised”,
2012 - keskastme rühma näidend 
“Pöial-Liisi”. Näiteringe juhendab 
õpetaja Eve Kärsna.
Aastate jooksul oleme taaselustanud 
koolis rahvatantsutraditsioonid õpe-
taja Ilona Noore eestvedamisel. Tu-
lemuseks on olnud võimalus osaleda 
2007. ja 2011. a koolinoorte laulu-ja 
tantsupeol, viimasel lausa kahe rüh-
maga - 3. - 4. kl ning 7. - 9. kl tantsu-
rühmad.

2009. a üldlaulupeole pääsesid meie 
koolist mudilaskoorilauljad õpetaja 
Aili Soonbergi juhendamisel. Koolis 
tegutseb ka lastekoor, kuid juba aas-
taid on see liik esindatud üld- ja kooli-
noorte laulupeol valla kahe põhikooli 
ühiskoorina. 

Käesoleval õppeaastal on õpilastel 

kivi-Vigala põhikool – juba 40 aastat

Isadepäev

VIGALA hArIDUSeLU 325
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võimalus osaleda järgmistes huvi-ja 
spordiringides:
- rahvatantsuring
- näitering
- showtants
- lastekoor
- mudilaskoor
- kandlemänguring
- kunstiring
- vene keele ring
- korvpall
- võrkpall
- kergejõustik/saalihoki
- jalgratta-ja suusatreening

Traditsioonilised üritused Kivi-Vigala 
Põhikoolis: 
Temaatilised sügisnäitused
Õpetajatepäeva tähistamine
Isadepäev koolis
Rahvakalendritähtpäevade tähista-
mine (kadripäev, mardipäev, hinge-
depäev, vastlapäev)
Jõulupidu, jõulukirp
Sõbranädal
Sportlik päev Kuutsemäel
Vabariigi aastapäeva tähistamine
Keeltenädal (emakeel, inglise keel, 
saksa keel ja vene keel)
Naljapäev
Jüripäevajooks koos Vana-Vigala Põ-
hikooliga
Õpilastööde näitus kevadel
Kevadkontsert ja emadepäev
Lõpukell ja lõpuaktus

Lastevanemate initsiatiivil ava-
ti kohe pära sõda (1944) Vigala 

raudteejaamas Vigala algkool. Minu 
ema Viisi Haljasmaa (neiuna Loviise 
Selart) oli uue kooli esimene juhataja 
ja paljude praeguste Vigala koolilaste 
vanavanemate esimene õpetaja.
Loviise Selart sündis 1905. aastal 
Martna vallas Läänemaal, kus õppis 
kohalikus külakoolis. Andekat tüd-
rukut õpetas kohalik köstriproua, 
et tüdruk pääseks õppima Haapsalu 
Gümnaasiumi, kus tuli vastavalt riigi-
korrale õppida vene või saksa keeles. 
Pärast Läänemaa Õpetajate Seminari 
avamist (1921) läks ta edasi õppima 
sinna. Kool oli väga eestimeelne ja 
õppetöö toimus eesti keeles. Muusika-
õpetajaks oli seal Cyrillus Kreek, kel-
lest ema väga vaimustuses oli.
Pärast seminari lõpetamist sai Loviise 
töökoha Kivi-Vigalasse Raba algkooli. 
Aastase katseaja möödumisel arutati 
valla volikogus õpetaja sobivust oma 
töökohale. Tema kohta olevat üks val-
la volikogu liige öelnud: „See preili 
laulab kahe häälega – tema tuleb töö-
le võtta!“
Pärast abiellumist Ants Haljasmaaga 
(enne eestistamist Hans Grünmann) 
asus ema tööle Peru kooli. Selles koo-
limajas sündis tal ajavahemikul 1933-
1940 kolm last. Ma ei tea, kui kõrge oli 
tol ajal algkooliõpetaja palk, kuid ema 
palgast maksti isa õdedele-vendadele 
kinni osakud, nii et isast sai talu oma-
nik. Isast siiski põllumeest ei saanud, 
vaid ta hakkas Vigala jaamas poo-
di pidama. 1944. aastal põgenes isa 
Rootsi ja sealt edasi Kanadasse. Ema 
jäi üksinda kolme last kasvatama. 
Vigala rahva heatahtlikkust näitab 
asjaolu, et meid isa pärast Siberisse 
ei küüditatud. Elu ei olnud kerge, ka 
isast maha jäänud poekraami viisid 
„vabastajad“ minema.
Sel ajal elas Vigala jaama ja mõisa 
ümbruses palju lapsi. Olid suured liit-

klassid ja tööd oli palju. Pikad õhtud 
tuli emal „tattnina“ valgel vihikuid 
parandada ja kaldjoontega vihikusse 
tindiga tähti ette kirjutada – töövi-
hikuid tol ajal ju ei olnud. Õpetajana 
oli ema kohusetundlik ja range. Tol 
ajal oli tavaline, et õpetaja hinge sees 
hoidmiseks maad haris ja lehma pi-
das. Meil olid kitsed, mille kohta kü-
larahvas rääkis, et tänu kitsepiimale 
kasvasid meist tugevad sportlikud 
lapsed.
Haridust pidas ema väga tähtsaks. 
Vaatamata viletsale tervisele oli tema 
eesmärk anda oma lastele kõrghari-
dus. Mulle meeldis ajalugu, aga selle 
kohta ütles ema, et iga valitsuse ajal 
peab samast asjast eri juttu rääkima. 
Ta ise oli selle üle elanud. Kujunes 
nii, et õppisime õega mõlemad kehali-
se kasvatuse õpetajateks. Selle vastu 
polnud emal midagi – seal ei pidanud 
poole ööni vihikuid parandama. Õde 
Helgi Kivile (Haljasmaa) kuulus 13 
aastat Eesti rekord kõrgushüppes ja 
ta töötas edukalt kergejõustikutree-
nerina Tallinna Spordiinternaatkoo-
lis. Vend Vello oli muusikamees. Viisi 
Haljasmaa kaheksast lapselapsest 
on kuus õpetajaharidusega, aineteks 
geograafia, füüsika, algklassid, töö-
õpetus, kehaline kasvatus.
Pärast tervenemist raskest haigusest 
veetis ema oma pensionipõlve Saare-
maal lapselapsi kasvatades ja lahkus 
meie seast 65-aastaselt. Ema meenu-
tas alati tänutundega Vigala rahvast, 
eriti Mihkel Saiat, Virve Alliksalu, 
Ester Randveret, Ella ja Priidu Põl-
doja.

Milvi Viss (Haljasmaa)

Viisi Haljasmaa – Vigala algkooli esimene õpetaja-juhataja

Fotol: Vigala algkooli õpetajad 
ja õpilased 16. mail 1951. aastal. 

Esireas istuvad õpetajad (vasakult) 
Inna Laht ja Viisi Haljasmaa. 

Artikli autor Milvi Viss seisab teises 
reas Inna Lahest vasakul.

Hoolimata vabariigis toimuvatest re-
formidest ja õpilaste arvu vähenemi-
sest viimastel aastatel oleme veendu-
nud meie kooli jätkamise vajalikkuses 
ja hariduse väärtustamises. Juba 26. 
mail ootame külla endisi vilistlasi ja 
töötajaid, et tähistada kooli sünni-
päeva. Selleks, et aastapäevaüritus 
sujuks probleemideta, palume kiiret 
registreerimist!

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

Spordipäev

VIGALA hArIDUSeLU 325
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Vana-Vigala Põhikooli õpilaslooming

Mõisakool

On Vana-Vigalas ilus mõis,
siin von Üxküll ringi käis.
Meil õpilased õpivad
ja kummitused kopsivad.

Meil kolmas korrus keelatud,
sest poltergeist on meeletu.
Kuid rampsis raamatuid on palju
ja sekretäri hääl on valju.

Koolipäev on väga pikk,
kuid hommikuti olen virk!

Tiina Põlma, Adeele Zagurski
ja Annika Otti, 7. klass

Kooliaastad

Kooliaastad lendavad linnutiivul,
nagu kaovad jäljed rannaliival.
Mälestused jäävad pähe 
jätteas taevasse ereda tähe.

Sõbrad, õpetajad, tuttavad
jätkuvalt kooli ruttavad.
Üheksa aastat rutanud,
üksteisega lähedalt tutvunud.

Tunnid venisid pikalt, 
kuid tarkust on nüüd rikkalt.
Väga palju koolis käinud
aastaid palju mööda läinud.

Triinu Ülemaante, 9. klass

Meie kool

Õpin Vana-Vigala Põhikoolis, mis 
on põhikool 1993. aastast. Siin koo-
lis on hea õppida, sest kõik lapsed 
hoiavad kokku ja õpetajad on to-
redad. Õpilasi on meil natuke üle 
saja, kuid ongi hea, et meid ei ole 
väga palju. Koolil on ka park ja koo-
liesisene väljak, kus saab mängida 
korv-ja jalgpalli. Park on vana ja 
ilus ning hooldatud. 
Meie koolis on käinud haridust saa-
mas ka olümpiavõitja Gerd Kanter, 
kelle üle oleme väga uhked! 
Vana-Vigala põhikoolis pidi juttude 
järgi kummitama, kuid meie seda ei 
usu, sest me pole näinud.
Meile meeldib Vana-Vigala põhi-
kool väga!

Urmis Veimann ja 
Tanel Ülemaante, 6. klass

Koolijuhid läbi aegade
Direktorid:
• Virve Alliksalu 1989 - 1992
• Jaan Viska 1992 - 2003
• Direktori kt. Harri Kivi 2003
• Ain Keerup 2004 - 2007
• Margit Liira 2007 - ...

Õppealajuhatajad:
• Jaan Viska 1990 - 1991
• Alide Ljubomirova 1991 - 1995
• Elle Redlich 1995 - 2000
• Ell Rahnik 2000 - 2003
• Meelis Välis 2003
• Margit Liira 2000 - 2007
• Marje Orav 2007 - ...

• Vana-Vigala Põhikool asub Vana-Vigala 
mõisas, mis valmis 1775. a
• 1989 alustas Vigala Algkool põhikooliks 
kasvamist 
• 1994 lõpetas I lend
• 1998 – võimla renoveerimine 
• 1999 – katlamaja ümberehitus
• 2001 – mänguväljakute avamine
• 2003 – esirõdu remont, õpilaskodu 
avamine
• 2005 – algab osalemine külastusmängus 
„Unustatud Mõisad“
• 2007 - avati mõisa juures mälestuskivi 
Vigala Hariduselu 320
• 2009 - 2010 - katuse, vahelagede, küt-
tesüsteemi, uste ja akende vahetus, maja 
taha taastati puitrõdu
• 2011 – tööd alustab liitklass I + III klass

Kooli huvi-ja spordiringid
• mudilaskoor 
• lastekoor
• folklooriring
• flöödi– ja kandlemäng
• pärimusmuusika-ansambel
• saksa keele ring
• poistetants 
•üldkehaline treening (algklassidele) 
• jõutreening (suurematele)
• võrkpall
• korvpall

Traditsioonilised üritused koolis
- Sügisnäitus
- Aastajooks
- Isade-, emade- ja vanavanemate päev
- Tüdrukute- ja poistepäev
- Jõulupeod
- Kooliharjapäev
- Iseseisvuspäev
- Vastlapäev
- Sõbrapäev
- Õpilastööde näitus
- Ainenädalad (eesti keel, võõrkeel, 
reaalained, ajalugu)
- Jüripäev – volbripäev
- Kevadpidu
- Aastalõpu piknik

Vana-Vigala Põhikoolis õpib 
2011/2012 õpeaastal päevases õp-
pevormis 73 õpilast, õhtuse õppevormi 
9. klassis õpib 6 õpilast, käitumisprob-
leemidega õpilaste 8. - 9. klassis õpib 
kokku 19 õpilast.

Projekt „Uus võimalus“
• Koostöös Vana-Vigala TTK-ga on koolitatud 9 
õppeaasta jooksul probleemseid noori
• 2003 oktoobrist alustas õhtuse õppevormi 8. 
klass
• 2005 lõpetas I lend –  18 õpilast
• 2007 sügisel alustasid tööd kasvatusraskustega 
õpilaste klassid
• Eelkutse õppeklassides on lõpetanud 6 lendu (120 
õpilast)

Vana-Vigala Põhikool faktidena 

VIGALA hArIDUSeLU 325
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XXVII Rapla maakonna memme-taa-
di suvepidu „SUVISTPÜHANE“ toi-
mub 26. mail 2012. a Järvakandis. 
Pidu avatakse kell 15.30 Järvakandi 
valla lipuväljakul ja kell 16.00 algab 
kontsert Järvakandi Kultuurihalli 
välilaval. 
Peo korraldamise üldpõhimõtteks on 
lähtuda Euroopa Aasta defi nitsioonist 
– aktiivne vananemine ja põlvkonda-
de vaheline solidaarsus.
Peo pealkiri on „SUVISTEPÜHANE”, 
kuna suvepidu toimub just suviste-
püha laupäeval. Rahvakalendris on 
suvisted olnud oluliseks peo- ja nal-
japäevaks ning idee on taaselustada 
üht unustatud rahvakalendri täht-
päeva. Stsenaariumi koostajaks on 
Järvakandi Kultuurihalli kunstiline 
juht Merike Rego, tantsijate üldju-
hiks Järvakandi tantsuõpetaja Helju 
Vahurand ja lauljate ning rahvamuu-
sikute üldjuhiks Järvakandi Segakoo-
ri dirigent Heldi Tagel. Projektijuh-
tideks on Järvakandi Kultuurihalli 
juhataja Tiia Hansar ja Järvakandi 
abivallavanem Sirje Mett.
Registreerimine peopäeva hommikul 
alates kella 10.30. Saabuvate kollek-
tiivide bussidele on parkla Järvakan-
di bussijaamas. Proovid algavad kell 
11.00, rongkäigu algus kl 15.00. 

Täpne päevakava, proovide liigid ja 
rongkäigu juhend saadetakse kõiki-
desse valdadesse maikuu alguses. 
Taidlejatel peaks repertuaarimater-
jal käes olema ja omandamine olema 
täies hoos. Probleemide korral võib 
alati korraldajatega ühendust võtta.
Päeva jooksul on külastamiseks ava-
tud Järvakandi Klaasimuuseum, 
Klaasikoda ja Järvakandi Pauluse 
kirik. Veel on avatud klaasikunsti 
töötuba, näitused Järvakandi Avatud 
Noortekeskuses, Järvakandi Klaasi-
muuseumis ja Järvakandi Kultuuri-
hallis.
Korraldajad paluvad kõikidel XXVII 
memme-taadi peol osalevatel kollek-
tiividel teada anda osalejate täpsus-
tamiseks kollektiivi liikmete arv ja 
toitlustamise korraldamiseks sööjate 
arv (koos juhendajatega) 30. aprilliks 
Age Tekkule aadressil: age.tekku@
raplamv.ee või telefonidel 484 1137, 
5349 6113. Osamaks toitlustamisel on 
1 € sööja kohta. Registreerimisel anda 
teada kas vajatakse arvet osamaksu 
tasumiseks.
Kõik on oodatud Järvakanti suviste-
pühasid pidama peole ,,SUVISTEPÜ-
HANE“!
Korraldajate info tel 5346 0195, 
kultuurihall@jarvakandi.ee 

Kui Sa tahad ise oma elu juhtida, tule
noore Pere säästuKooli

24. märts – 18. august 2012

Saame kokku kümnel tegusal laupäe-
val. Muudame oma isikliku elu paremi-
ni toimivaks ja rikkamaks. 

Koolitusteemad:
• 14. aprill - Soodsa hinnaga roogade 
valmistamine. Liis Animägi, Kehtna 
MTK 
• 28. aprill - Kodu tuleohutus. Erti 
Suurtalu, Lääne-Eesti Päästekeskus, 
juhtivinspektor
Õues liikumine. Ilvi Pere, Matka Eestis 
OÜ
Füüsiline ja vaimne tervishoid. Arne 
Lauri, koolitaja
• 5. mai - Kinkide valmistamine. Eve 
Burmeister, käsitöökoolitaja
 Perepeo korraldamine. Anneli Pärna ja 
Eli Sukles Rapla Rahvakool
• 19. mai - Kodu korrashoid lihtsalt ja 
odavalt. Tallinna Teeninduskool
• 26. mai - Keskkonnasõbralik tarbi-
mine ja taaskasutus. Riiete värskenda-
mise nipid. Niina Liidik, rõivadisainer 
• 9. juuni - Iluprotseduurid ja juuste 
lõikamine kodus. Pärlipood ja juuksu-
risalong
• 11. aug - Õppereis Pärnumaa taime-
taludesse. Heli Viedehof, Tamme Talu 
Ürdiaed ja Mercedes Merimaa talu
• 18. aug - Head lähisuhted. Mare Pork, 
psühholoogiaprofessor, koolitaja

Info anneli@koolitaja.com või telefo-
nil 528 3358. Kõigest täpsemalt www.
koolitaja.com. 

Kogu programmis osalejatele on tasu 
4 € päev, kokku 40 €. Eraldi õppepäe-
vadel osaledes on tasu 5 € päev. Õppe-
programmi läbijad saavad tunnistuse, 
õppematerjalide kausta ja päeviku.
Koolitusprogrammi viivad ellu Hagudi 
Hakkajad MTÜ, Koolitaja OÜ ja Rapla 
Rahvakool

Toetaja PRIA, Raplamaa Partnerlusko-
gu MTÜ, meede 5.1.

MeMMeD – TAADID SUVISTeID PIDAMA!

Meie esivanemad on ajast-aega oma no-
bedate näppudega ilusat ja aegumatut 
käsitööd teinud. Otsige üles vanaema-
de ja vanaisade, emade ja isade, ämma-
de ja äiade poolt valmistatud esemed 
ning tooge need 10. juuniks Venematsi 
tallu Naima kätt e. Teretulnud on ka 
kaasajal tehtud käsitööd. 

Teeme väikese näituse oma küla loomin-
gust (ka fotod jm sobivad.). Näitus toi-
mub 16. juunist – 15. juulini k.a ja kõik 
huvilised saavad seda külastada. 

Täpsemat teavet saab Naima Maalinna 
või Krista Pesti käest.

Ilusat kevadet kõigile!

Krista Pesti
Päärdu küla külavanem

Hei päärdu 
raHVas!

tule iida suvekooli velisel!

Kursuste kava 2012 aastal:
• 21. aprill "Aiakujunduse algkursus", 
osavõtumaks 19 eurot.
• 2. ja 16. juuni "Uued kuued mööbli-
le", osavõtumaks 49 eurot.
• 28. juuni - 1. juuli "Kangakudumise 
algõpetus", osavõtumaks 102 eurot.
• 5. - 8. juuli "Kangakudumise algõpe-
tus", osavõtumaks 102 eurot.
• 12. - 15. juuli "Suurräti ja sõba ku-
dumine", osavõtumaks 102 eurot.
• 21. juuli "Ketramise töötuba", osa-
võtumaks 28 eurot.
• 26. - 29. juuli "Sisustuskangaste 
kudumine", osavõtumaks 102 eurot.
• 2. - 5. august "Sisustuskangaste 
kudumine", osavõtumaks 102 eurot.
• 23. - 26. august "Fileekangaste ku-
dumine", osavõtumaks 102 eurot.

Kõik kursused toimuvad Raplamaal 
Märjamaa vallas Velise Seltsimajas.
Info ja registreerimine http://suvekool.
iidadesign.eu, tel. 5346 7366, e-post: 
eva@iidadesign.eu
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Hakkabki lõpule jõudma esimene 
kevadkuu - märts. Minu jaoks 

on viimastel aastakümnetel märts 
teadvustunud kui teatrikuu. Siis rää-
gitakse rohkem teatrist, toimuvad ko-
halikud festivalid, riik jagab teatri-
preemiaid.

Kuid möödunud kuul konkureerisid 
võrdselt teatritegijatega ka õpetajad, 
kes oma õiguste eest kohati teatraal-
selt seisid. Järgmist pesapuu lugu 
kirjutama hakates, tekkiski mõte olla 
päevakajaline ja leida Vigala koolide 
vilistlaste seast isik, kes oleks seotud 
nii kooli kui ka teatritegemisega. Otsi-
da ei tulegi kaua, kui su öökapil lebab 
raamat Kogumik Kooliteatrite festiva-
lidest ning Aili Teedla artikkel sellest 
sulle õigel hetkel silme ette satub. 

AILI TEEDLA CV
• Sündinud 21. augustil 1969. a Rak-
veres.
• Lõpetanud: Kivi-Vigala 8-kl kooli 
1984; Rakvere Pedagoogikakooli 1988 
lasteaiakasvataja eriala; Tallinna 
Peda googikaülikooli 1992 näitejuhti-
mise eriala.
• Praktiseerinud 1990 - 1992 Eesti 
Televisiooni Lastesaadetes.
• Töötanud: 1992 - 1993 Rakvere Peda-
googikakoolis praktika juhendajana; 
1993 - 2001 Rakvere Kultuurimajas 
Linnanoorte näitetrupi lavastajana; 
1997 - 1999 Raadio Virus uudistetoi-
metajana; 2002 - 2004 Tartu Ülikoo-
lis draamapedagoogika õppejõuna; 
alates 2001 Rakvere Gümnaasiumis 
Teatriansambli juhendaja.
• Osalenud: lastelavastuses „Kade-
kops“ 1991; Rakvere Teatri etenduses 
„Rohelise päikese maa“ 1996; Filmis 
„Sigade revolutsioon“ 2003. 
• Lisaks osalenud: Rahvusvahelistel 
sotsiaalteatripäevadel, Saaremaa Mi-
niteatripäevadel, Betti Alveri luule-

päevadel Jõgeval, Vabariiklikel Koo-
liteatrite festivalidel.
• Lavastanud Viljandi teatris „Ugala“ 
suveetenduse „Ühes Eesti teises lin-
nas“ 2008.
• Suuremad saavutused on seotud 
kooliteatriga erinevatel kooliteatrite 
festivalidel (1994 - 2012). On seits-
mel korral pälvinud parima juhenda-
ja tiitli. 2002 - „Kuldaväärt õpetaja“ 
preemia B. Alveri luulepäevadel.
• Peres kasvab kaks tütart: Aliis (18), 
kes tegeleb näitlemisega ja Elisabeth 
Tiffany (11), kes õpib viiulit ja klave-
rit. 

Võtsin Ailiga ühendust, palusin tal 
endast ja oma tegemistest kirjutada. 
Edaspidine lugu ongi juba Aili poolt 
kokku pandud.

Astra Põlma

***

Minu esinemis- ja teatripisik päri-
neb juba varasest lapsepõlvest, 

kui esitasin oma jalutule vanavana-
emale, kes mind hoidis, toolil ja pliidil 
seistes omaloomingut.

Mäletan, et Kivi-Vigala kooli 0 klas-
sis, esimesel kokkusaamisel, palus 
õpetaja Meida Õige kirjutada tahvli-
le oma nime. Kirjutasin siis Aili, aga 
perekonnanimega jäin jänni. Küsisin 
emalt, kuidas „Järma“ kirjutatakse. 
Ema sosistas, et mu nimi on Teedla. 
Olin üllatunud, sest mind kutsuti 
Järma Ailiks. Pärast ema seletas, et 
talu nimi ja inimese perekonnanimi 
on kaks erinevat asja. Vat avastust, 
kõik mu tuttavad lapsed, keda tead-
sin talu nime järgi, kandsid hoopis 
teist nime.

Kooli minnes olin ma väga tilluke, 
täpselt meeter pikk. Sestap olin kade, 

et teised kandsid ühtemoodi koolivor-
mi. Minul aga oli sinine pihikseelik, 
mille õmbles mulle tädi Lehte. Ük-
sinda koolis uitades olin tsips hirmul. 
Kartsin suuri poisse, kes alati mind 
nähes hõiskasid: „Päkapikk tuleb!“ või 
siis „Väike-Tiku kuhu lippad!“ Hüüd-
nimi Väike-Tiku pärines vend Arnolt, 
kes oli vanem ja teda hüüti Tikuks, 
kah oma väikse kasvu pärast.

Esimeses klassis lubas tädi Lehte, 
kes oli koolis kehalise kasvatuse õpe-
taja, et võin tema kabinetis puhata, 
kui väga väsinud olen. Ükskord mõt-
lesin, et teen nalja ja peidan end kap-
pi. Lehte tuli hõikas, ei leidnud, siis 
oli väga pikk ootamine. Lõpuks avas 
Lehte kapi, et riideid võtta. Leides 
mind oli ta rõõmus ja samas ka ärri-
tunud! Küsimuse peale, mida ma ka-
pis teen, luiskasin, et mul oli uni, aga 
ei saa valges magada. Selgus, et ter-
ve kool otsib mind, koolibuss ootab ja 
kõik on paanikas. Oi, kui häbi mul oli 
... Alles aastaid hiljem julgesin Lehte-
le tunnistada, et tahtsin ainult nalja 
teha. Oma lapseliku naljaga tekitasin 
teistele meelehärmi.

Elavaloomuline traageldis nagu 
olin, jooksin kord igavese kimaga koo-
li koridoris, keerasin ümber nurga ja 
kihutasin pikakasvulisele meesõpeta-
jale otsa. Kuna olin lühike, siis taba-
sin oma peaga tema õrnemat kohta. 
Õpetaja haaras mul õlast ja noomis: 
„Teedla ei kepsuta!“ Oli piinlik küll!

Kodune raamaturiiul oli pungil eri-
nevatest teostest. Vanemad olid kibe-
dad lugejad ja isa lemmikud nagu O. 
Lutsu „Kevade“, „Suvi“, olid ka minul 
loetud. Mina eriline lugeja polnud. 
Lugemishuvi tekkis tänu pinginaabri 
Elvelile, kes mulle hommikuti koo-
libussis jutustas raamatuid, mida ta 
luges. Mõnel korral järjejutuna, teine-
kord tervikuna. See tekitas huvi neid 
raamatuid ise lugeda. Mis seal sala-
ta, mõnel hommikul tegi Elveli mulle 
koolibussis selgeks geograafia ja aja-
loo, kuna õppimise asemel tegelesin 
lugemisega. Siirad tänud talle !

Meil oli väga tore klass, ühtehoidev. 
Näitemängu tegime pinginaabriga 

juba algklassides. Klassiõhtul esitasi-
me pinginaabriga Tiku-Taku lugusid. 
Lugude päritolu on mulle siiani mõis-
tatuseks. Mäletan, et aeg-ajalt pidi-
me improviseerima, sest me polnud 
ettevalmistanud, aga klassikaaslased 
nõudsid.

Esimene lavastajakogemus meenub 
taas klassiga, kui üritasin lavale pan-
na üht „Tulnuka lugu“, inspireerituna 

Pesapuu lood - aili teedla
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Sven Grünbergi muusikast. Teine - 
katkend „Karupoeg Puhh“, kus Puhh 
koos Notsuga Jänesele külla läks. 
Puhhi mängis klassiõde Raili.

Sain kogeda ka pettumust, kui koo-
li konkurssidel põrusin läbi tantsuga, 
mida üritasin teha ja poistepäeval 
Armo Viibusele tehtud soeng ei kuk-
kunud nii välja nagu lootsin. Kivi-Vi-
gala koolist on palju meenutada, väga 
head ja vähem head, nagu elus ikka. 
Rõõm ja mure käsikäes. 

Rakvere linna sattusin õppima tänu 
Rakvere vanavanematele. Kuna 
mu ema Leili abiellus Vigala mehe 
Heinuga ning linnatüdrukuna asus 
maale elama, siis arvas mu Rakve-
re vanaema, et peaks tegema õiglase 
vahetuse. Vanaema tegi ettepaneku, 
et võiksin Rakveres õppida. Ega ma 
tollal teadnudki täpselt, kelleks saa-
da tahan, kuid ettepanek oli ahvatlev 
ja lõpuks otsustasin õppida lasteaia-
kasvatajaks. Kasvatajat minust pa-
raku ei saanud, sest liitudes Rakvere 
Kultuurimaja näiteringiga, tundsin, 
et vajan midagi enamat. Enamus 
näitetrupi kaaslasi tahtis peale kooli 
lõpetamist näitlemist õppima minna. 
Loomulikult tahtsin ka mina. Ülikooli 
minek oli minu jaoks keerulisem, sest 
peale lõpetamist olin kasvatajana 
suunatud juba tööle kolmeks aastaks. 
„Suunamine“ ei kehtinud juhul, kui 
lõpetan pisi-peda ainult viitega, sest 
siis on luba kõrghariduse omandami-

seks. Lõpetasingi pedgoogikakooli vii-
tega, näitejuhtimiskatsetel sain mak-
simumpunktid ja nii ma automaatselt 
Tallinna pedagoogikaülikooli sisse 
saingi.

Peale ülikooli naasesin Rakverre 
ja alustasin tööd kooliteatriga. 2001. 
aastal asutasin Rakvere Gümnaa-
siumi Teatriansambli, mille eestve-
daja olen tänaseni. Peale näitetrupi 
juhendamise, annan gümnaasiumis 
valikainena „Avalikku esinemist“ ja 
korraldan erinevaid suurüritusi.

Arvan, et draamaõpetus on koolis 
vajalik, seda nii õpilastele, kui õpeta-
jatele. Teatrialaste harjutuste kaudu 
areneb õpilaste diktsioon, kõnekeel, 
suhtlemisoskus. Õpilane saab ene-
sekindlust, esinemiskogemust ja jul-
gust. 

Olen õnnelik, et mu töö on minu 
hobi ja mu hobi on minu töö. Noorte-
ga töötamine on ergutav, pean käima 
ajaga kaasas, olema kursis kõike neid 
puudutavate probleemidega, et mitte 
välja paista eelarvamuste küüsis ole-
va vanaaja kivistisena.

Suved veedan ma ikka Vigalas, va-
nemate kodus. Raban maatööd teha, 
suhtlen toredate naabritega ja laen 
vaimset akut. Maal toimetamine an-
nab tohutult energiat ja aitab mõtteid 
korrastada.

Aili Teedla

Ilukirjandus:
Hemingway, E. Eedeni aed
Watson, S.J. Ei. Tohi. Magama. Jää-
da.
Donoghue, E. Tuba
Scott, B. Skandaalse debütandi sa-
laelu
Strandberg, M. Ring I
Maynard, J. Pikk nädalalõpp
Soonik, M. Isapuhkus
Kilusk, O. Veidrikud ja võpatused
Karm, H. Taevas ja maa
Remsu, O. Supilinna poisid: mäles-
tusromaan
Mänd, H. Kassikäpp: kirjanduslikud 
memuaarid

Teabekirjandus:
Karuks, T. 101 Eesti spordilugu
Niven, J. Ada Blackjack: tõestisündi-
nud lugu Arktikas ellujäämisest
Kaunis Eesti kodu (kodukaunistami-
se konkursi võitjad 2011)

Jürgen,M. Liibanon 2011: seitsme 
eestlasest jalgratturi lugu
Alari, A. Minu Inglismaa: vana ja 
hea
Ilves, T.H. Omal häälel: mõtteid ja 
meenutusi
Vanga – pime selgeltnägija
Palli, I. Wabariigi viimased sõdurid

Isikulood:
Press, G. Aavo Pikkuus, kurat ratta-
sadulas
Elmo Nüganen – esimene vaatus
Tammer, E. Lia Laats. Kaljo Kiisk. 
Kalmer Tennosaar
Reinolt, D. Silvi Vrait: saatus

Lastekirjandus:
Annus, E. Oravalapsed talvises met-
sas
Vooglaid, Ü. Vanaisa
Morpurgo, M. Sõjaratsu
Viik, M. Meisterdame maske

kiVi-Vigala raamatukogusse saaBunud uued raamatud

Seltsing „vigala KunstiPada“ 
kutsub kõiki huvilisi

VIGALA III SAVIPÄEVALE
„triibud ja ruudud savis“

15. aprillil vana-vigala rahvamajas 

Päevakava:
11.00 - 11.30 Kogunemine ja regist-
reerimine
11.30 - 12.20 Ülevaade neriKomi-
tehniKast
12.20 -13.20 Töötoad:
Nerikomitehnika - Jaapani päritolu 
värviliste savimasside liitmise tehnika. 
Töötuba juhendab Helju Viikmann 
Savist ehete valmistamine
Treimine potikedral praktikum
13.20 - 14.00 Einepaus
14.00 - 15.30 Töötoad jätkuvad
15.30 - 15.45 Kohvipaus
15.45 - 17.00 Tööde lõpetamine
17.00 Savipäevade pidulik lõpetamine
Samal ajal on avatud näitus „Vigala 
Kunstipajas“ valminud töödest.

Puhkepausiks korraldajate poolt tee 
ja kohv. Suupisted näksilauale võib 
iga osaline ise kaasa võtta.Valmistatud 
esemed saab peale põletamist endale!

info: Vana-Vigala Rahvamaja 482 
4581 või 5636 2293, http://sites.

google.com/site/vigalakunstipada/
osalustasu: 2 €. Üritust toetavad 

Vigala vald ja Kultuurkapital

Mõeldes emadele ja vanaemadele

Kultuuri- ja hariduskomisjon kutsub kõiki eraisi-
kuid, asutusi, ettevõtteid, pereliikmeid esitama 
kandidaate aunimetuse „AASTA EMA“ valimiseks.
Kirjalikud ettepanekud esitada kultuuri- ja hari-
duskomisjonile 18. aprilliks 2012 e-postile 
liinaandre@hot.ee

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmisi and-
meid:
• kandidaadi nimi ja elukoht;
• laste arv, vanused ja nimed;
• kandidaadi töökoht ja amet;
• kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/te-
gevuse kirjeldus;
• ettepaneku tegija nimi.
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maadlusuudised
3. märtsil peeti Lähtes Eest meistri-
võistlused õpilastele kreeka-rooma 
maadluses. Õpilaste vanuseklassi 
Eesti meistrivõistlustel võivad sellel 
aastal osaleda maadlejad, kes on sün-
dinud vahemikus 1997 – 2000 a. Viga-
last sõitis võistlustele 6 poissi. Neist 
kahel õnnestus end kolme parema 
hulka võidelda. Andreas Välis saavu-
tas kehakaalus 47kg 2. koha. See on 
tema esimene meistrivõistluste medal. 
Selle medali nimel on Andreas palju 
vaeva näinud. Esimest korda tuli ta 
maadlustrenni 6-aastaselt ja on seega 
juba kuus aastat maadelnud. Vastu-
pidine näide on Marvin Winden, kes 
saavutas kaalukategoorias 73 kg 3. 
koha. Tema on tegelenud maadlusega 
kõigest seitse kuud. Spordiga alusta-
da pole kunagi hilja!

10. märtsil toimus Rakveres Nublust 
Nabiks vabamaadluse seeriavõistlus:
Jaanika Lepla 53kg 3. koht
Marvin Winden 85kg 2. koht.
24. märtsil Jõudi meistrivõistlustel 
Märjamaal saavutas Vahur Allveer 
96kg 1. koha.
23. - 25. märtsil toimus Riias Juunio-
ride FILA turniir:
Karlis Kaldma 74kg 3. koht
Raido Liitmäe 84kg 5. koht.

Jüri Nisumaa

laps, usaldus ja 
kontroll

Noored janunevad tähelepanu järe-
le ja nad tahavad, et ema ja isa 

leiaksid nende jaoks aega ning pöö-
raksid tähelepanu nende tegemistele 
ja huvituksid nende elust. Alaeali-
ne soovib olla täiskasvanuga võrdne 
ning tunda ennastki suure inimesena. 
Reeglid ja piirangud on nende arvates 
liiast. Samas ei mõtle noored, et tege-
likult tähendab mõistlike reeglite keh-
testamine ja nende järgimise kontrol-
limine hoopiski vanemate hoolivust.

Kas me ikka suhtleme piisavalt oma 
lastega? Oleme me ikka teadlikud sel-
lest, millega nad meie äraolekul ko-
dus ja väljaspool kodu tegelevad? Kas 
kõik on ikka nii nagu nad meile räägi-
vad? Suheldes noortega, kes on mingil 
põhjusel sattunud politsei huviorbiiti 
ja küsides neilt, kas lapsevanem on 

teadlik, kus nad viibivad, millega te-
gelevad, selgub liiga tihti, et lapseva-
nem pole teadlik ei lapse käimistest 
ega ka asukohast. 

Mida teeb laps, kes tahab minna 
pidutsema, kuid vanemad ei luba? 
Et oma soovi ikkagi saada mõeldak-
se välja vale, mida vanemad uskuma 
jäävad. Alaealiste puhul on populaar-
ne koguneda reedeti, otsida keegi, 
kes alkoholi ostab. Selleks pannakse 
kokku kõik koolinädalast järgi jäänud 
raha, leitakse koht, kus pidutseda ja 
lepitakse kokku, kuhu ööseks jääda. 
Juhul, kui tahetakse nädalavahetusel 
minna pidutsema kuhugi kaugemale, 
kodust eemale, siis helistatakse ja öel-
dakse näiteks lapsevanemale: „Jäin 
bussist maha ja tulen hommikul, jään 
sõbra juurde ööseks”. Kui lapsevanem 
juhtub helistama pidutsemise käigus, 
antakse sellest seltskonnas teada, te-
kib vaikus ning alles siis suheldakse 
telefoni teel lapsevanemaga. Ja nii 
telefoni teel lapsega vesteldes tundub-

ki lapsevanemale, et kõik on korras. 
Väga noorte puhul on levinud ka juhu-
sed, kui alkoholi juuakse keset päeva, 
pärast seda magatakse ennast kelle-
gi juures enamvähem kaineks ja siis 
minnakse koju. Lapsed on loovad ja 
nutikad, need on vähesed tõsielulised 
näited, mida lapsed on kasutanud.

Me arvame oma lastest parimat ja 
usaldame neid, kuid kahjuks paljud 
noorukid kuritarvitavad meie usal-
dust. Laste kasvatamisel kehtib vana 
hea tõde – usalda, aga kontrolli!
Head emad, isad, vanavanemad! Pöö-
rake tähelepanu, sellele kuidas Teie 
lapsed oma vaba aega sisustavad. Nii 
saame vältida nende sattumist seadu-
sega pahuksisse ja hoiame ära pöör-
dumatute tagajärgedega õnnetusi.
Turvalist ja muredest vaba kevadet!

Aigi Baumeister
komissar

menetlus- ja ennetusteenistus
Rapla politseijaoskond
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EELK Vigala Maarja 
koguduse teated

Neljapäeval, 5. aprillil kell 17.00 
Suure Neljapäeva armulauaga 
jumalateenistus.

Reedel, 6. aprillil kell 11.00 Suure 
Reede liturgiline jumalateenistus.

Pühapäeval, 8. aprillil kell 11.00 
Kristuse Ülestõusmispüha armu-
lauaga jumalateenistus.

Jumalateenistused toimuvad igal 
pühapäeval algusega kell 11.00

Meie hulgast lahkunud

Kaljo Elmik
Andres Kikas

Janek Konnapere

Leiname  KaLjo ELMiKuT

Silvi töökaaslased 

Südamlik kaastunne 
Andres Kikasele,

 isa andres Kikase 

kaotuse puhul.

Joutsen OÜ ja Joutsen Finland Oy

Mälestame tublit ehitusmeest ja 
head pereisa

aNDRES KiKaS´T

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele

Perekond Tikerpalu

Mõni hetk on elus 
valusam kui teine,
mõni hetk on kohe 
väga-väga valus…

/J.Tätte/

Avaldame sügavat kaastunnet 
Silvile ja Jaanile kalli poja

jaNEK KoNNaPERE

ootamatu kaotuse puhul.

Valve ja Virve peredega

On ääretult valus
miski seda ei muuda
ja kuidas ka ei paluks
ta tulla ei suuda..

Südamlik kaastunne Maiele
ja lastele peredega
kalli abikaasa ja isa

aNDRES KiKaS´e

surma puhul.

Eha, Erni, Irma ja Rein

Kõike võib tahta
karta
ja loota.
Seda, mis tuleb - 
mitte keegi ei oota.
/Betti Alver/

Südamlik kaastunne
Silvile ja Jaanile kalli 

jaNEK KoNNaPERE

kaotuse puhul.

Naabrid
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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

Aprillikuu sünnipäevalapsed

Aliide Klementsov  96
Meida Hatto   92
Alfred-Heinrich Tohver  91
Laine Plamus   89
Antonina Roosi   88
Karl- Heinrich Ertla  85
Jakob Sinikas  81
Aino Reemann   81
Aita Odem  75
Mati Kokka  70
Elsa Kütmann  70
Jaan Viska  65
Viive Kärsna  65
Malle Lang  65
Jüri Hansen  60
Ljubov Sentsukova  60

Aegamisi aastad kaovad,
mälestus neist jääb,

raskust õlgadele laovad
aja karmid käed.

Aga kui on noorus hinges,
elad kaua veel,

naerdes ületad kõik pinged
pikal eluteel.

Palju õnne!
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Uus ilmakodanik
Gevin Plamus

Põllumajandusettevõte soovib osta/
rentida põllumaid Vigala vallas.

Kõik pakkumised on oodatud!

Tel. 5557 2329
E-post: janekkuu@gmail.com

Janek Kuusik

Müüa küttepuid:

• lõhutud 50cm haab poolkuiv 
30 € ruum

• lõhutud 30cm lepp poolkuiv 
35 € ruum

• lõhkumata lepp 3m 22 € ruum

Poolkuiva lõhutud puu 
kogus on piiratud

Kontakt 521 8558 
Mirgo Seisonen

Võtan rendile põllumajandusmaad, 
võivad olla ka väiksemad massiivid.

Ühtlasi pakume 
hooldusniitmisteenust.

Kontakt 521 8558 
Mirgo Seisonen

Ostame kasvavat võsa ja väheväär-
tuslikku puud. Puhastame võsast tee- 
ja põlluääred, kraavid. Teostame ka 

harvendus- ja lageraiet. 

RSG Invest OÜ 
Tel +372 5688 1135 

OÜ võtab pikaajalisele rendile 
põllumaid.

Info: goestbaltic@gmail.com või
tel 510 8944

HEI, LAADALE! 
12. MAI 

MÄRJAMAA 
LAULUVÄLJAK

Algus kell 9.00

VIGALA VALLA LASTE 
lauluvõistlus 
TOIMUB 14.APRILLIL 
algusega Kell 11.00
Vana-Vigala Põhikooli aulas

tule kuulama ja publiku 
lemmikut valima!

Pakume küttepuude 
saagimise/lõhkumise teenust 

teie tellitus kohas, kas või metsas. 

Tasu kokkuleppel tm alusel.
Info: goestbaltic@gmail.com või 

tel 510 8944


