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Evi on sündinud ja kasvanud Viga-
la vallas, Tiduvere külas. Praegu 

elab ta samas vallas, Kivi-Vigala kü-
las. Evi lõpetas Märjamaa Keskkooli 
ja Eesti Põllumajandus Akadeemia 
agronoomia eriala. 

Esimene töökoht oli suunamisega 
Kohtla-Järve sovhoosi peaagronoo-
miks. Evi on töötanud ka Muhu kol-
hoosis osakonna juhatajana ja Viga-
las Vabaduse kolhoosis agronoomina. 
Peale kolhooside lagunemist pidas 
Evi koos abikaasaga talu.

1997. a kolis Evi abikaasa ja noore-
ma tütrega Soome elama, kus töötas 
aednikuna ning talvel kommunaal-
majanduse alal. Peale haigestumist 
koliti aga tagasi Vigalasse.

Evile on alati meeldinud kultuuriga 
tegelemine ning ta harrastab nii pilli-
mängu kui laulmist. Evi on aktiivne 
ühiskondlikus elus. Hetkel laulab Ki-
vi-Vigala naisansamblis „Hõbejuus“ 
ja vajadusel mängib ka klarnetit. Soo-
mes elades kuulus Uudenmaa laste ja 
noorte tugiisikute panka. Ta on olnud 
Vigalas korteriühistu juhatuses. Li-

saks on Evi Läänemaa Ingerisoomlas-
te seltsi liige ning hetkel tõlgib soome 
kirjaniku Pekka Mutaneni raama-
tuid.

Evi on oma abikaasa Leonidiga olnud 
abielus 36 aastat ja neil on kolm tü-
tart: Liina Kikas (36 a), Eve Andre-
jev, lavanimega Eve Andre (35 a) ja 
Anne Andrejev (30 a). Kohtla-Järvel 
kasvatas Evi üles kasutütre Valenti-
na Savolainen’i (51), kelle vanemad 
ootamatult surid. Kõik Evi tütred on 
valinud kultuuri- ja haridusega seo-
tud tegevused:

Liina on lõpetanud Tallinna Ülikoo-
li kultuuriteaduskonna koreograafi a 
osakonna. Töötab hetkel Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskoolis õpetaja-
eripedagoogina. Peres kasvab 2 last, 
poeg ja tütar.

Eve on lõpetanud Tallinna Balleti-
kooli. Eve on Eesti Rahvusballeti so-
list. Ta on saanud mitmeid auhindu ja 
preemiaid. Eve on osalenud ka fi lmi-
des: Mati Küti nukufi lmis „Põranda-
alune“ ja Ilmar Raagi „Killing Tartu“. 

Koos Andrus Lauriga on ta lavastanud 
tantsunumbri „Whatever“ (muusika 
LU:K). Peres kasvab 1 laps, tütar.

Anne on lõpetanud Eesti Humani-
taarinstituudi kultuuriteaduse teatri-
õppe eriala ning töötab Haapsalu Lin-
navalitsuses kultuurijuhina. Peres 
kasvab 1 laps, poeg.

Valentina on lõpetanud Tallinna 
Polütehnilise Instituudi masinaehitu-
se ökonoomika ja töötab TNC-Compo-
nents fi rma fi nantsjuhina. Peres kas-
vab 1 laps.

Evi tütred ja nende lapsed on oma töö-
des ja tegemistes ema eeskujul aktiiv-
sed, rõõmsameelsed inimesed, kes on 
avatud ja tegusad nii oma töös kui ka 
ühiskondlikult. Suurem osa selle pere 
liikmeid laulavad, tantsivad ja osale-
vad näiteringis – nad on andekad ja 
teotahtelised.

Tütarde arvates Evi on suurepära-
ne ema, kelle väärtushinnangud on 
õiged ning kes oma sõnade ja tegu-
dega on olnud neile eeskujuks. Ema 
on tähelepanelik, märganud laste va-
jadusi, suunanud ja teotanud nende 
õpinguid ning tegevusi. Lapselapsed 
kutsuvad Evit hellitavalt „mammaks“ 
ning nende sõnul on mamma lahke, 
tore, leebe, kellel on alati kommi ja 
kes õpetab ning räägib põnevaid lu-
gusid. Esimese asjana meenus neile 
huvitav ja tore reis Muhu saarele ja 
külaskäigud Soome. Väimehe arvates 
on Evi mõistev, inimlik ja abivalmis. 
Evi kootud soojad sokid ja mängu-
asjad teevad rõõmu kogu perele. Evi 
Andrejev on pensionär. Hetkel ongi 
tema üheks kõige südamelähedase-
maks harrastuseks tegelemine las-
telastega, keda rõõmuga hoiab. Evi 
pere on väga kokkuhoidev ja üksteist 
armastav. Evi on Vigala valla Aasta 
Ema ja sobiv kandidaat AASTA EMA 
aunimetusele.

Ave Lazarev 
Vigala Vallavolikogu kultuuri- ja 

hariduskomisjoni liige

evi Andrejev – 
Vigala valla AASTA EmA 2012
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a Evi koos lastelastega
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Aprill algas meie koolis üsna põne-
valt, sest hommikul ei pidanudki 

kohe tundidesse minema. Nimelt olid 
meile sel hommikul saabunud külali-
sed, kellega kõigil õpilastel huvitavad 
kohtumised ees seisid. Üheks külali-
seks oli meie kooli vilistlane Indrek 
Viska, kes rääkis lastele kõigepealt 
oma kooliteest, sportlikest saavutus-
test ja tööelust, siis aga kõneles ter-
vislikust toitumisest, mis kasvueas 
lastele eriti oluline on. Eriti rõhutas 
Indrek hommikusöögi vajalikkust, 
sest sellest toidukorrast või siis selle 
puudumisest sõltub kogu koolipäeva 
kulg ja kvaliteet. Lapsed kuulasid 
huviga ja kindlasti oskavad nad nüüd 
rohkem hinnata nii koolitoidu kui ka 
hommikusöögi väärtust! Veel olid sel 
hommikul meile külla tulnud Kivi-
Vigala Põhikooli suuremad ja väikse-
mad näiteringi lapsed koos oma tubli 
õpetaja Eve Kärsnaga, et meie õpilas-
tele oma etendusi näidata. Siinkohal 
tahan kiita naaberkooli lapsi, sest 
nad esinesid väga usutavalt ja vane-
ma trupi näitlejad paistsid eriti silma 
väga julge mängu ja hea diktsiooni-
ga. Usun, et meie lapsed olid päris 
tänulik publik, sest kuulati-vaadati 
huviga ja aplaus näidendite lõppedes 
oli päris korralik. Hoiame oma naab-
ritele pöialt 27. - 28.aprillil, kui nad 
esindavad Raplamaad vabariiklikul 
kooliteatrite festivalil!
3. aprillil oli meie koolis jälle huvitav 
ja ebatavaline päev – toimus Eesti Pu-
nase Risti poolt korraldatud esmaabi-
koolitus. Esmaabialaseid tarkusi said 
kõik lapsed alates esimesest klassist 

kuni üheksandikeni välja. Vaadati 
asjakohaseid filme, harjutati erineva-
te sidemete tegemist, käe fikseerimist 
kolmnurkrätiga, kannatanu püsivas-
se külgasendisse panemist ning palju 
muudki. 
14. aprillil peeti meie koolimajas järje-
kordset Vigala valla laste lauluvõist-
lust, kus Vana-Vigala poolt osales 19 
pisemat ja suuremat laululast. Sellest 
päevast võib lähemalt lugeda käesole-
va lehenumbri eraldi artiklist.
16. aprillil toimus 1. - 5. klassidele 
„Eesti mäng“. Analoogne üritus suu-
rematele leidis aset sügisel ning läks 
suure menuga. Siis avaldasid ka noo-
remad õpilased soovi üks „Eesti män-
gu“ lahing maha pidada ning nüüd 
saigi see teoks. Mäng oli koostatud 
suvise telesaate „Eesti mäng“ eesku-
jul, teemadki olid samad. Oma tead-
misi said proovile panna kõik lapsed, 
sest mäng oli üles ehitatud nii, et kui 
mängija vastas valesti, toimus tema 
klassi võistkonnas kohe mängijate va-
hetus. Seekord võitis mängu 5. klass, 
kuid suu magusaks ja uusi teadmisi 
Eestimaa erinevate eluvaldkondade 
kohta said kõik lapsed.
28. aprillil osaleb meie kooli lastekoor 
Raplas maakonna lastekooride festi-
valil ning võimlemisrühma tüdrukuid 
ootab mai algul ees võimlemispeo üle-
vaatus. Mõlemaks katsumuseks on 
pikalt vaeva nähtud ja valmistutud 
ning loodame, et lastel läheb seal iga-
ti kenasti!

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

Aprillikuised ettevõtmised Vana-Vigala Põhikoolis

30. - 31. märtsil toimus taas juba 
14. korda Viljandis üleriigi-

line õpetajate teatrifestival, kus on 
kõik aastad osalenud ka Vigala õpeta-
jate showtrupp. Selle aasta motoks oli 
„Ma tõttan naerma, sest ma kardan, 
et mul tuleb nutta.“ (P. A. de Beau-
marchais). 

Festivalil osales 14 truppi Eesti-
maa koolidest ja lasteaedadest. Eten-
dusi hindasid Suur žürii (koosseisus 
Maret Oomer Eesti Harrastusteatrite 
Liidust, Enn Siimer Kildu Põhikooli 
direktor ja teatrikriitik ning Andres 
Oja „Ugala“ teatri näitleja) ja 3-liik-
meline õpilasžürii.

Meie selle aasta show kandis peal-
kirja „Kooli kokkutulek“, kus tegemist 
ei ole mitte vilistlaste kokkutulekuga 
vaid ka juba suletud või sulgemist äh-
vardava kooli kokkutulekuga. Oma 
kavas pakkusime erinevaid alternatii-
ve õpetajatele, kui neil hariduspõllul 
enam ei õnnestu või ei lasta künda. 

Kava osutus äärmiselt menukaks ja 
meeneid jagus nii teiste koolide trup-
pidelt kui ka mõlema žürii poolt. Suur 
žürii tunnustas meid trupipreemiaga 
„lavalise show preemia“ ja õpilasžürii 
poolt anti meile välja preemia „ori-
ginaalse idee eest“. Vigala õpetajate 
showtrupp osales koosseisus: Meelis 
Välis, Marko Kreuz, Hillar Orav, Ilo-
na Noor, Heli Lints, Tiina Kalda ja 
Ingrid Ploom.

Meie suured tänud kuuluvad: Viga-
la vallale rahalise toetuse eest, Vana- 
Vigala TTK-le, Kullamaa Keskkoolile, 
Kivi-Vigala Põhikoolile ja Kivi-Vigala 
Rahvamajale moraalse toetuse eest.

Ilona Noor
showtrupi liige

XIV ÕPETAJATE TEATRI-
FESTIVAL „SILLAD“

Foto: J. Pääsuke

Vigala valla 325. a hariduselu tä-
histamise ja "Tagasi kooli" üritu-

se raames kutsusime külla kooli vi-
listlase Vana-Vigala Põhikooli õpetaja 
Krista Tõldmakeri. Kuna Kristale on 
väga südamelähedane rahvapärimus, 
siis jagaski ta oma teadmisi ja koge-
musi õpilastele. Kristaga olid kaasas 
veel mõned Vana-Vigala kooli õpila-
sed, kes on juba rohkem pärimusega 
tegelenud ja nüüd olid valmis oma os-
kusi meilegi näitama. 

Krista tutvustas erinevaid omaval-
mistatud pille, õpetas mitmeid Vigala 
kandi mänge, lausumisi ja laulukesi. 
Vanemate klassi õpilastega tantsiti 
tuttavamaid tantse, kus saatemuusi-
kat mängis Krista ise kandlel. 

Kristine Niit

PärIMUSehoMMIk 
kIVI-VIGALA PÕhIkooLIS
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Osavõtumaksu on kuni 21. maini võimalik 
tasuda ülekandega SEB Ühispanga arvel-

dusarvele 10802007801005 või sularahas 
kooli asjaajaja juures (tööpäevadel kell 

8.30 - 16.00).

Ülekandega tasumisel märkida selgituseks 
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. aasta-
Päeva tähistamine ja vilistlaste 

KoKKutuleK toimub 26. mail 2012

„Viiendat aastat vabariiki!“ kost-
sid märtsikuus toimunud Rap-

lamaa kooliteatrite festivalil pärast 
põhikoolitruppide võitja väljakuulu-
tamist Kivi-Vigala noorte näitlejate 
vaimustushüüded. Tõepoolest, need 
vahvad poisid-tüdrukud, kes näit-
lemisega alustasid 2. - 5. klassis, on 
tänaseks kooliteatris tegelenud juba 5 
aastat. Annabel Vaarma, Keitlin Niit, 
Grete ja Kadri Kärsna, Gerli Kullap, 
Kristina Muhu, Pille Siimar, Kärolin 
Lints, Robert Haljas ja Reigo Alu on 
need tublid noored.
Reedel-laupäeval, 27. - 28. aprillil 
saimegi siis osa Kuusalus toimuvast 
selleaastasest jõukatsumisest teatri-
matil. Me ei läinud festivalile laureaa-
diks saama, sest läbi aastate oleme 
kogenud, et kooliteatrite tase on tõesti 
väga kõrge. Oluline on ju lihtsalt jälle 
uut kogemust saada ja grammi võrra 
edasi areneda.
Kõhus lendasid kõditavad olendid 
ja süda ähvardas välja hüpata, sest 
pinge enne etenduse algust oli väga 
suur. Kui kardinad avanesid ja muu-
sika mängima hakkas, kadus äkki 
närv ja asemele tuli kummaline ülev 
tunne - justkui oleksime päris näit-
lejad. Etenduse lõpus ei tahtnudki 
lavalt ära minna, hinge täitis magus 

rahulolu, sest publiku kaasaelamine 
ja pikk aplaus tõendasid, et olime en-
dast parima andnud. Pärast kuulsime 
saalis olijatelt, et ka žürii oli elavalt 
meie tegemistele kaasa elanud. 
Sel aastal olid festivalil jälle väga 
tugeva ja ühtlase tasemega trupid. 
Teadsime, et žürii arvestab ka kõige 
väiksemaid detaile ja nüansse ning 
muidugi ei lähe vahel žürii ja meie ar-
vamus ka laureaadiks valitute suhtes 
kokku. Kui mõnel meist oligi pisuke 
pettumus hinges, siis teadmine, et me 
oleme ju iga aastaga jälle veidi pare-
maks saanud, aitas seda leevendada. 
Alati ei peagi ju midagi võitma, meie 
võit ongi see, et oleme osa saanud sel-
listest hinge ja vaimu rikastavatest 
elamustest. Tähtis on, et noor ennast 
laval hästi tunneb ja usub ka ise, mida 
tahab publikule öelda. Selle tõendu-
seks on ka tiitel, mille pälvis meie 
trupist Kristina Muhu (fotol) kui üks 
parimatest näitlejatest sel aastal. 
Ja seekord ei saanud me mitte ühe 
grammi, vaid lausa kahe grammi võr-
ra targemaks. Me oleme ju vabariigis 
viieteistkümne parima trupi hulgas. 
Kas pole tore?

Grete ja Eve Kärsna

VIIEnDAT AASTAT 
üLERIIgILISEL 

TEATRIFESTIVALIL

Eestimaa muuseumides pakutakse 
19. mail naaberriikide eeskujul 

neljandat aastat tasuta muuseumi-
külastust. Üle Euroopa peetakse seda 
juba kaheksandat korda rahvusvahe-
lisele muuseumipäevale, 18. maile lä-
himal laupäeval. 2012. aasta teemaks 
„Öös on kino”.

Vigala kihelkonna piirimaile, Sillaot-
sa Talumuuseumisse on kutsutud 19. 
mail algusega kell 19.00 ööst ja kinost 
rääkima omakandi juurtega filmire-
žissöör Elo Selirand ning Harjumaa 
piiril vastu Märjamaa kihelkonda su-
vitav kirjanik, tõlkija ja helilooja Enn 
Vetemaa.

Kõik, kellel huvi kuulda põnevatest 
juhtumistest filmi ja telesaadete köö-
gipooles või kuidas jõudis Velise mõi-
sa sepp oma „rahavabrikuga“ Vaba 
Vaimu Vennaskonna kaante vahele, 
saab otse silmast-silma küsida asja-
osalistelt. Kogu muuseum südaööni 
priilt avatud.

Päeva alustatakse Sillaotsal hommi-
kul kell 10.00 Rohelise turuga. Siinse 
turu eripäraks on, et sellel hommiku-

poolikul ei kehti kaubitsejatele ei eu-
rod, kroonid ega rublad. Ainus kehtiv 
maksevahend on vastukaup. Niisiis 
täielik naturaalmajandus. Muuseum, 
kui korraldaja võtab õiguse anda oma 
aiast taimi vastukaupa nõudmata. 
Põhjenduseks see, et valdav osa Silla-
otsa Talumuuseumi ekspositsioonist 
on kogunenud samuti annetuste teel. 
Varasematel aastatel sellise ideega 
välja tulles selgus, et kevadisel ajal on 
rahval suur huvi taimi vahetada. Ikka 
on mõni püsilille põõsas aias liialt või-
must hakanud võtma, või väärika puu 
seeme juurdunud ebasobivas kohas.

Selle turu näol püüame jätkata 
muuseumiasutaja Aleksei Parnabasi 
ja tema abikaasa Mai´e suurt armas-
tust iluaeda. 

Lisaks turumelule saab jälgida 
Sillaotsa aias aukartust äratava - 98 
aastase õunapuu võra kujundamist. 
Seda tööd lubatakse teha proffidel – 
Annel ja Terjel.

Jüri Kusmin
Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja 

Sillaotsa Talumuuseumi roheline turg ja Muuseumiöö
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

04.04.2012 istungil otsustati:
- kooskõlastada puurkaevu asukoht 
vastavalt asendiplaanile ja väljasta-
da projekteerimistingimused ühele 
objektile
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks
- väljastada kaks ehitusluba
- kooskõlastada jäätmeloa muutmise 
taotlus
- eraldada sotsiaaltoetusteks 195 eu-
rot
- eraldada Vigala õpetajate showtru-

pile vabariiklikust õpetajate teatrifes-
tivalist osavõtuks kultuuri- ja spordi-
ürituste projektijuhtimise eelarvest 
200 eurot.

18.04.2012 istungil otsustati:
- väljastada kirjalik nõusolek kahele 
objektile
- väljastada ehitusluba ühele rajati-
sele
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
katastriüksuseks
- kiita heaks Vigala valla 2011. aasta 
majandusaasta aruanne ning esitada 
volikogule kinnitamiseks
- eraldada sotsiaaltoetusteks 96.20 
eurot
- eraldada investeeringute reservist 
980 eurot Kivi-Vigala Põhikoolile tu-
letõkkeuste soetamiseks (lisaks võe-
takse hinnapakkumine peatrepikoja 
tuletõkkeuste vahetamiseks)
- eraldada reservfondist 195 eurot 
Vana-Vigala Lasteaia elektritööde fi-
nantseerimiseks
- eraldada projektide kaasfinantsee-
rimise eelarvest 32 eurot aasta ema 
ürituse finantseerimiseks
- eraldada reservfondist Vana-Vigala 
Raamatukogule DVD-de soetamiseks 

Lääne prefektuur pakub kõigile, kel 
ID-kaarti pole või see hakkab aegu-
ma, võimalust taotleda seda lausa 
oma kodukohas. 

ID-kaardi taotlust saab esitada 18. 
mail 2012 kell 11:00 – 14:00 mär-
jamaa Rahvamajas

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

• taotlusankeet 
• isikut tõendav dokument;
• üks värvifoto mõõtmetega 40x50 
mm;
• riigilõivu (24,28 €, alla 15-aastased 
isikud, puudega isikud ja üldtingi-
mustel vanaduspensioni ikka jõud-
nud isikud 6,39 €) tasumist tõendav 
dokument.

märjamaa ja vigala valla elaniKel on eraKordne 
võimalus taotleda id-Kaarti oma KoduKohas!

144.71 eurot
- toetada Vigala valla noorsportlasi 
Raido Liitmäed ja Karlis Kaldmat 
Põhjamaade Meistrivõistlustel osale-
misel kokku 400 euroga. 

25.04.2012 istungil otsustati:
- väljastada ehitusluba ühele rajati-
sele

Vigala Vallavolikogus

26.04.2012 istungil otsustati:
- anda vallavalitsusele nõusolek sõl-
mida tähtajatu leping OÜ-ga GEO-
DATA Arendus Vigala valla geoinfo-
süsteemi majutamiseks ja kohaliku 
omavalitsuse geoinfosüsteemi Evald 
tarkvara ostmiseks
- kinnitada 2011. aasta majandus-
aasta aruanne
- määrata katastriüksuse sihtotstar-
bed kolmele maaüksusele
- anda nõusolek seitsme maaüksuse 
maa riigi omandisse jätmiseks
- vabastada sotsiaal- ja tervishoiu-
komisjoni koosseisust Riina Redlich 
ning kinnitada sama komisjoni koos-
seisu Merje Voog.

sel päeval saab fotosid teha ja vas-
tavat ankeeti täita kohapeal!

Võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut 
tõendav dokument!
Riigilõivu palume tasuda eelnevalt in-
ternetipangas või postipangas.

tasumine pangaülekandega:
Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto: 221023778606 (Swed-
bank) või 10220034796011 (SEB)
Viitenumber: 2900081994
Selgitusse märkige isiku nimi ja toi-
mingu nimetus, mille eest riigilõiv 
tasuti (nt Malle Tamm ID-kaardi rii-
gilõiv).

Palume kindlasti eelnevalt regist-
reerida Vigala valla elanikel val-

täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on 
võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil 

teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.

lavalitsuse telefonil 489 4777 või 
e-postile ilme@vigala.ee. regist-
reerimise viimane tähtaeg 11. mai 
2012.

Järgnevatel aastatel lõppeb korraga 
ligi poole miljoni passi ja ID-kaardi 
kehtivusaeg, mille tõttu pikenevad nii 
teenindustes ootejärjekorrad kui ka 
dokumendi kättesaamise aeg. Kont-
rollige aegsasti oma dokumentide 
kehtivusaega ning taotlege uus soovi-
tavalt 6 kuud enne kehtivusaja lõppu. 
Isikutunnistus ehk ID-kaart on Ees-
ti kodaniku ja Eestis püsivalt elava 
Euroopa Liidu kodaniku kohustuslik 
isikut tõendav dokument. Euroopa 
Liidu piires saavad Eesti ja Euroopa 
Liidu kodanikud ID-kaarti kasutada 
ka reisidokumendina.
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Sel kevadel on olnud sagedased 
vihmasajud, mis takistavad tee-

hooldust. Alates 23. - 27.04 on tee-
olud võimaldanud siiski üle vaadata 
teede olukorda ja kaardistada eriti 
probleemseid kohti. Teed on höövel-
damiseks olnud siiski reeglina liiga 
märjad.

Kohalikele omavalitsustele eralda-
takse teehooldusvahendid Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
kaudu. Neile summadele oleme lisa-
nud valla poolt juurde. Parim aasta 
finantseerimises oli 2008, kui tõepoo-
lest oli võimalik ka ulatuslikumaid 
remonte ette võtta. Eraldised alates 
2008. a on olnud:
2008 – 149 016 eurot 
2009 – 52 721 eurot
2010 – 33 605 eurot
2011 – 37 097 eurot
2012 – 50 102 eurot.

Seega ka hoolimata tõusust on 2012. 
aastal raha võrreldes 2008. aastaga 
vaid kolmandik. Sellest rahast on ku-
lunud juba lumetõrjeks 17 800 eurot, 
kusjuures esitamata ja tasumata on 
veel arved aprillikuu eest. Samuti 

peab raha jääma ka talvel toimuvaks 
lumetõrjeks. Nagu iga mõtlev inime-
ne neist numbritest aru saab, on raha 
ülivähe. Selle eest tuleb ca 3 korda 
teed hööveldada, vähemalt korra tee-
ääred niita ning likvideerida avariid 
(st parandada ohtlikke truupe, veda-
da mõnda kohta teekatet juurde jms). 
Koostöös hakkepuidu tegijatega on 
võimalik osaliselt ka kraave hoolda-
da.

Et teed püsiksid, on väga oluline ka 
see, et maaomanikud jälgiksid oma 
maadel kraavide olukorda ja vajadu-
sel teeks oma poolel hooldust (ükskõik 
kas on tegemist era-, riigi või vallatee-
dega). Kraavide seisund on väga oluli-
ne ka teede tervise jaoks.

Paraku on selgunud, et osa omanik-
ke ja metsa ülesostjaid on rajanud 
kraavidest omaalgatuslikke ülesõite 
(lühimat teed pidi teelt oma maale 
jõudmiseks) ilma truupe paigalda-
mata. Tulemuseks on see, et kraavid 
on ummistatud kohast ühele poole 
vett täis ja ka teed ei kuiva seetõttu 
ära. Vallavalitsus palub maaomani-
kel oma maad selliste rajatiste osas 
üle vaadata ja paigaldada truubid või 
likvideerida omavolilised ülesõiduko-
had.

märjamaa ja vigala valla 
eaKate ohutusePäev 18.05

aita end 
ja Kaitse teist!

Ohutuspäeva eesmärk on tõsta ea-
kate inimeste teadlikkust ja paren-
dada oskusi vigastuste ennetamisel 
ning ohuolukordadega hakkama-
saamisel.

Päevakava:

9.45 - 10.00 Kogunemine Märja-
maa Rahvamajas
10.00 - 10.15  Tervitused ja sisse-
juhatus
10.15 – 10.45 Interaktiivne näi-
dend politseinikelt ja päästetööta-
jatelt
10.50 – 13.00 Töötoad vabal vali-
kul (a 30 min):
- esmaabi, elustamine
- liiklusohutus 
- tuleohutus (korstnapühkija, vin-
guandur, suitsuandur)
- praktiline tulekustutus 
- kuritegevuse ennetamine, ohvri-
abi
- metsa eksimise vältimine
- naabrivalve
- taimeteede valmistamine
12.00-12.20 Virgutusvõimlemine
13.00 Lõuna
14.00 Arsti loeng ealistest iseära-
sustest ja vigastuste ennetamisest 
14.30-15.30 Reet Linna kontsert
15.30 Päeva lõpetamine, kojusõit

nb! Ohutuspäeval osalejatel on 
vajalik eelnevalt registreeruda val-
lavalitsuse telefonil 489 4770 või 
526 9841 hiljemalt 11. mai 2012.

Transport korraldatakse vastavalt 
eelregistreerimisele!

1. juunil, lastekaitsepäeval, 
Vana-Vigala laululaval

VIGALA VALLA 
SUVEPIDU

Rongkäik algab 18.30 
Vana-Vigala TTK eest

Kell 19.00 KONTSERT
Tulge vaatama ja kuulama!

Teehooldusest 2012
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TerVISeLeheküLG

Oma parema tervise heaks on vaja 
teha kolm sammu – külastada pere-
arstikeskust, kontrollida oma tervise 
põhinäitajaid ning juba muutusi alus-
tanuna, hoida ka valitud kurssi. Viga-
la südamenädala tegevused toimusid 
16. - 22. aprillil, millal pöörasime tä-
helepanu inimeste aktiivsele liikumi-
sele ja tervislikule toitumisele. 

Südamenädala raames külastasime 
kolme Vigala ettevõtet, kus kontrol-
lisime töötajate tervislike näitajaid ja 
rääkisime tervislikust toitumisest. Li-
saks pakkusime ka tervislikku hom-
mikusööki. Inimesed on väga teadli-
kud sellest, et kuidas peaks käituma, 
et olla tervem, kuid tihti tegudeni ei 
jõuta. Olgu siis põhjuseks aja ja või-
maluste puudus või lihtsalt tahtma-
tus.
Kahel päeval sai tutvuda Ashtanga 
joogaga, mille puhul on tegemist dü-
naamilise joogastiiliga, mis on ühte-
aegu väga tõhus füüsiline treening 
kui ka ääretult põnev vaimne teekond. 
Soovitan kõigil võimalusel külastada 

kui jumal mõistust jagas, 
olid sportlased trennis

Treenivad inimesed saavad IQ-tes-
tides kõrgemaid tulemusi, näitas 

Göteborgis Sahlgrenska Akadeemias 
tehtud uuring. Seega on otseseks 
ohuks inimeste vähene liikuvus, mis 
võib avaldada mõju ka indiviidi elu- ja 
töökeskkonnale ning üldisele majan-
dusele. Oma keha ja vaimu harmoo-
nia saavutamine on üks inimlikkuse 
suurimaid väljakutseid. 
Seminaril “Tervislik elu- ja töökesk-
kond” tõi Rapla maakonna tervisee-
denduse spetsialist Ülle Rüüsoni oma 
ettekandes hästi välja – mida haritum 
on inimene, seda teadlikum ta on ja 
seda paremad on ka tema tervisenäi-
tajad. Juttu tuli ka töökohtade tervise-

edendusest, 
mis on üheks 
meetodiks, 
kuidas or-
ganisatsioon 
kokku tuua 
ja muuta see 
ühtehoidva-
maks. Päeva 
peaesineja-
na üles as-
tunud Gerd 
Kanter lük-
kas kiiresti 
ümber müü-

di, et “kui jumal mõistust jagas, olid 
sportlased trennis”. Et jõuda sinna, 
kus Gerd praegusel hetkel on, on vaja 
lisaks suurele teadmiste- ja kogemus-
tepagasile ka palju enda sihikindlust, 
töötahet, pere toetust. Samuti osata 
teha koostööd ja omada eeskujusid 
ning kõige sellega järgida enda elu 
püsiväärtusi.
Vigala Vallavalitsus soovib Gerdile 
edu Londonis ja kõikides teistes ette-
võtmistes.
Seminar toimus “Vigala valla tööeali-
se elanikkonna töövõime parandami-
ne läbi tervise edendamise” projekti 
raames.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

Märtsikuu Vigala Sõnumi vahele 
oli lisatud terviseankeet, mida 

palusime kõigil 15-65 aastastel isi-
kutel täita. Kahe kuu jooksul laekus 
Vallavalitsusele tagasi 38 ankeeti, 
mis teeb sihtgrupi kohta 3,77%. See 
on küll väike protsent, kuid hea meel 
tõdeda, et 38st ankeedist laekus mees-
te poolt 23.
Kokkuvõtte küsitlusest:

- Nii naiste kui ka meeste puhul laekus 
ankeete enim vanusegrupis 46-55.
- Kui mehed külastavad arsti keskmi-

VIgALA VALLA SüDAmEnäDAL 
Tallinnas asuvat Joogaruumi.
Südamenädala lõpetasime lühikese 
jalgrattamatkaga. Algas see virgu-
tusvõimlemisega Vana-Vigalas ja 
Kivi-Vigalas ning siis võeti ette sõit 
Kesk-Vigala rippsilla juurde. Seal sai 
tehtud jalgratta liiklusteooria test 
ning tublimad ka auhindadega pärja-
tud. Peale tervislikku kehakosutust, 
asuti kodu suunas teele.

Tänan kõik tublisid, kes osalesid või 
aitasid meid südamenädala tegevus-
tes. Lisaks veel eriline tänu Era Val-
duse AS, S.S Vigala Puule ja Vigala 
Vallavalitsusele, kes lubasid meid 
tööajast endale külla. 
Selle aasta südamenädalat toetas 
ESF programm ”Tervislikke valikuid 
toetavad 
meetmed 2012”, „Tervislike valikute 
ja eluviiside soodustamine“ ja Vigala 
Vallavalitsus.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

selt üks kord aastas, siis naised üks 
kord kuue kuu jooksul.
- Mehed hindasid üldiselt ennast ter-
veks, kuid naised leidsid, et on mõnin-
gad hädad, kuid saadakse hakkama.
- Enim valmistas meestele ja naistele 
probleeme ülekaal ja erinevad liigese-
haigused.
- Meeste keskmine kehamassi indeks 
on 27,58 ja naiste puhul 26,44, mis 
näitab ülekaalu.
- Nii mehed kui naised püüavad jälgi-
da, et söödav oleks tervislik.
- Enamus märkisid, et töö juures on 

TerVISeANkeeTIDe kokkUVÕTe
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Eestis on surma põhjustavate hai-
guste hulgas jätkuvalt esikohal 

südame-veresoonkonnahaigused. Mis 
siis ikkagi südamelihaseinfarkti ja 
ajuinsulti põhjustab?

Lihtne on vastata, et see on tingitud 
suitsetamisest, kõrgest vererõhust, 
ülekaalust, kõrgest kolesteroolist, 
stressist, suhkruhaigusest, pärilikku-
sest ja teistest riskiteguritest. Meeles 
aga tuleks pidada, et iga inimene on 
terviklik - tema elu kvaliteet, töövõi-
me, õnn, rõõm ja arenevad haigused 
sõltuvad inimese enda mõtetest ja 
emotsioonidest.

Kahjuks elatakse tänapäeval sageli 
neurootiliste sundmõtete ja hirmude 
meelevallas ning ollakse sõltuvuses ai-
nult ümbritsevast, näiteks partnerist, 
majanduslikest tingimustest jne. Näi-
list sisemist tühjust täidetakse asen-
dustegevustega nagu suitsetamine, 
alkoholitarvitamine, narkootikumid, 
ohtlikud ekstreemsused, ülesöömine. 
Sellise mõttelaadi ja emotsionaalse 
seisundi pideval, aastaid kestval pü-
simisel reageeribki organism haiguse 
tekkega või selle süvenemisega.

Iga inimese organism reageerib va-
rem või hiljem, kuid õieti ja täpselt 
nendele tunnetele ja mõtetele, millega 
järjepidevalt kogu oma keha mõjuta-
takse. Negatiivsed ehk ebameeldivad 
tunded ja mõtted aitavad võimsalt 
kaasa südame-veresoonkonnahaigus-
te väljakujunemisele ja tervise alla-
käigule. Negatiivse stressi maandami-
seks ja hea enesetunde saavutamiseks 
on üks kindel vahend – regulaarne 
füüsiline tegevus, mis peaks olema 
elulaadi osaks. Vahel juhtub ka nii, 
et soovime alustada mingit spordite-
gemist, aga ühel või teisel ettekään-
del alustamiseni mitte kunagi ei jõua. 
Sellise soovi mitterealiseerimine võib 
kujuneda tugevaks negatiivseks emot-
siooniks. Siis on võimalik selle tunde-
ga tegeleda ja loobuda takistavatest 
ettekäänetest.

Väga oluline on oma keha hoida heas 
vormis, siis ei kannata süda füüsilise 
ülekoormuse all ja haiguste tekkimise 
risk on väike. Kui oled kontoritöötaja 
ja igapäevane töö pole füüsiline, siis 
tuleks teha vähemalt kolm korda nä-
dalas tervisesporti. Kehakaal hoia nor-
mis (ehk pikkus – 100), söö õigel ajal 
ning kolm korda päevas. Hommikul 
peaks sööma veidi ja ükskõik kui vara, 
aga enne kella 10, lõunasöök peaks jää-
ma 12 ja ühe vahel, aga kindlasti enne 

kella kahte ning õhtusöök kella viie 
ja kuue vahele. Õhtune toidu kogus 
peaks olema lõunasöögist väiksem. 

Kui oled suitsetaja, siis loobu täies-
ti sellest. Ära tuleks jätta suures ko-
guses alkoholi joomise episoodid (pu-
del ja rohkem viina või muud kanget 
alkoholi õhtu kohta), mis tekitavad 
kehale ja vaimule mitmeid päevi ja 
nädalaid kestvaid kahjulikke tagajär-
gi. Mõõdukas koguses alkoholi tarvi-
tamine (0,5 l õlut või 250 ml veini või 
60 ml kanget alkoholi õhtu kohta) sel-
list kahju ei tekita, aga mingit kasu 
ka sellest organismile pole, sest igal 
juhul on alkohol toksiline aine. Või-
malusel mitte töötada öösiti, magama 
minna hiljemalt kell 22-23. 

Kahjuks näen oma praktikas ka va-
les rütmis elavaid ja ülepingutavaid 
inimesi. Sellised „aktiivsed“ inimesed 
töötavad kodus kuni kaheni öösel, 
tõusevad vara, lähevad tööle, lõunat 
ei saa süüa, sest pärast lõunasööki 
jäävad uniseks ja kaotavad töövõime. 
Õhtul lähevad nad intensiivsesse tren-
ni, kus tekitavad oma südamele üle-
koormuse. Tagajärjeks on unehäired, 
väsimus, vererõhu tõus, rütmihäired, 
ärevushäire, paanikahood jne. 

Südame hoidmiseks on väga täh-
tis vaimu ja hinge hea seisund. Juba 
iidsetest kultuuridest alates on põh-
jendatult südant ja hinge peetud sü-
nonüümideks. Hingelise tasakaalu, 
sisemise rõõmu, õnne või armastuse 
leidmiseks on kasutusel palju erine-
vaid meetodeid ja lähenemisteid. Tõ-
husad võivad olla meditatsioon, jooga, 
tai chi, vabastav hingamine ja paljud 
teised meetodid. Peaasi, et ise tunned 
kui üks või teine meetod sind aitab ja 
sa sellest meetodist sõltuvusse ei jää. 

Paljud on leidnud endale ise oma 
sisemise rõõmu ja hingelise tasakaalu 
hoidmise meetodid ning oskavad seda 
kasutada. Sellistel inimestel silmad sä-
ravad, nad on alati rõõmsad, neil pole 
igav, neil pole probleeme ega stressi. 
Kõrvalseisvad ja ärevuses elavad ning 
oma mineviku ja tulevikuga seotud 
sundmõtetega maadlevad inimesed ei 
saa neist aru või ei märkagi neid. 

21. sajandi kohta on teada, et sur-
ma põhjustavate haiguste esinumb-
riks kujunevad psüühilised haigused. 
Seega nüüd sõltub inimese elu kvali-
teet ja eluiga vaimsest tervisest. 

Dr Arvo Rosenthal, kardioloog

võimalik saada lõunaks sooja toitu.
- Meestest üle poolte tunnistas, et suit-
setavad keskmiselt 20 suitsu päevas. 
Naiste puhul suitsetasid vastanutest 
ligikaudu 30% ja keskmiselt 15 suitsu 
päevas.
- Nii mehed kui naised tarbivad alko-
holi keskmiselt 1-2 korda kuus.
- Arvuti või teleri taga viidavad nai-
sed päevas rohkem kui kuus tundi, 
kuid seevastu mehed kõige rohkem 
1-4 tundi.
- Mõlemad peavad ennast kehaliselt 
aktiivseteks. Mehed ja naised märki-
sid ära kodutööd. Lisaks märgiti nais-
te poolt tegevusena ka käimine.
- Enamus vastanutest leidis, et vaba 
aega jääb väheks, et olla veelgi aktiiv-
sem.
- Mehi paneks rohkem ennast liiguta-
ma arstide poolt diagnoositud raske 
haigus. Mõlemate poolt märgiti pa-
remate sportimisvõimaluste loomine 
kodu lähedal.

Ankeetidest tuli välja, et põhiproblee-
miks nii naiste kui ka meeste puhul 
on liigne ülekaal, mis toob esile ka 
teised tervise probleemid nt liigeste 
vaevused, kõrgvererõhutõbi. Olgugi, 
et enamus vastanutest peavad ennast 
kehaliselt aktiivseks ja peavad lugu 
tervislikust toitumisest, siis tervise-
näitajatest seda välja lugeda ei saa. 
Tähtis on teadvustada endale liigsest 
ülekaalust tekkivatest probleemidest 
ja alustada just kaalulangetamisest, 
mis paljudel juhtudel leevendab ka 
teisi hädasid.

rutt soovitab: koorene lõhesupp 4-le

1 l vett
2 kalapuljongikuubikut
2 sibulat
6-7 kartulit
200 g porrut
6 dl 35%-list rõõska koort
500 g lõhefileed
1 tl sidrunipipart
½ tl soola
1dl hakitud tilli

Valmistamine:

Lase vesi keema, lisa kalapuljon-
gikuubikud, rõngasteks lõigatud 
sibul ja porru, kartul viiludena. 
Keeda 5 minutit. Lisa kuubikuteks 
lõigatud lõhefilee ja rõõsk koor. 
Keeda tasasel tulel 10 minutit, 
maitsesta. Serveerimisel raputa 
peale hakitud tilli.

Õiged mõtted on südame parimad sõbrad 
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Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskool osaleb esmakordselt Co-

meniuse koolidevahelises koostööpro-
jektis. Projekti nimeks on „Rohkem 
sallivust Euroopa Ühenduses“. Oluline 
on olla mobiilne, aktiivne, mõista tei-
si ja olla salliv mitmekeelses ja –kul-
tuurilises ühenduses. Koostöö toimub 
erinevate koolitusasutuste vahel, nii 
saame teada, kuidas toimub õppetöö 
Türgi põhikoolis, Saksamaal majan-
dusgümnaasiumis või Austria, Poola, 
Leedu kutsekoolides. Õpime tundma 
erinevate riikide tavasid ja kombeid, 
ajalugu, et kindlustada rahulikku tu-
levikku ja olla salliv muutuvas maail-
mas. Projekti koordinaatoriks on Lee-
du Kelme Kutsehariduskeskus.

Esimene projektikohtumine sai 
teoks möödunud aasta septembris 
Kelmes, teine detsembris Hamburgis 
Saksamaal ja kolmas rahvusvaheline 
projektikohtumine märtsikuu lõpul 
Türgis. Väikesest maakohast Vana-
Vigalast tulijatele on Türgi eksootili-
ne idamaa. Saabudes Istanbuli Ata-
türki rahvusvahelise lennujaama oli 
projektis osalejaid vastu võtmas meie 
Türgi partner Sami Sipahi põhikooli 
direktor koos projektimeeskonnaga 
Eskisehirisist. Esimese öö ja osa tei-
sest päevast veetsime Istanbulis, et 
tutvuda linnaga, mis paikneb korraga 
kahes maailmajaos. Istanbulis olles 
külastasime linna ajaloolisi paiku - 
Topkapi paleed, mis on iga Istanbuli 
külastava turisti kohustuslik vaa-
tamisväärsus. Topkapi palee (prae-
gu muuseum) oli Otomani sultanite 

residentsiks ja valitsuse asukohaks 
aastani 1853. Palee siseruumid on 
kenasti restaureeritud, paljude kau-
nistustega meenutavad idamaist mui-
nasjuttu. Kõikjal on marmorit, kulda, 
maalingutega glasuurplaate, lihtsalt 
seintele või lagedele maalitud motiive 
ja ornamente. Ajaloo tundides õpitule 
lisaks kinnistasime oma teadmisi, et 
Osmanite tohutu impeerium hakkas 
lagunema 18. ja 19. sajandil. 1912. – 
1913. aastal vabanes sõdade tulemu-
sena kogu Balkan Türgi võimu alt. 
Osmanite riik lakkas eksisteerimast 
1923. a, mil kuulutati välja Türgi Va-
bariik Mustafa Kemal Atatürki poolt. 
Omaette elamuse saime, kui külasta-
sime Grand Basaari, mis kujutab en-
dast mitmekümneid kaubatänavate 
labürinti, kus on mitutuhat kauplust. 
Kauplused on osaliselt rühmitatud 
kaubaliikide kaupa: vürtsid, juveelid, 
keraamika jms. Türgis on levinud nn 
sinise silma kultuur. Sinise silma ku-
jutisega müüakse kõikvõimalike eh-
teid, taldrikuid, võtmehoidjaid – see 
hoiab kurja silma eemal. Basaaril olles 
sai kulutatud ka esimesed türgi liirid. 
Peale suurlinna melu, mõjus rahusta-
valt Bosporose väina laevareis. Peale 
Istanbuliga tutvumist alustasime üle 
300 km pikkust bussisõitu Eskisehiri. 
Õhtuks olime kohal, õpilased majutati 
peredesse, õpetajad aga hotelli.

Uus projektipäev Eskisehiriis algas 
Sami Sipahi põhikoolis. Kooli õuel ter-
vitas projektist osavõtjaid pidulikult 
kooli õpilased kontserdiga. Seejärel 
tutvusime kooliga. Õppetöö toimub 

neljas hoones, kus asuvad erinevatele 
vanusastmetele klassid, õppetööko-
jad, spordisaal, köögiblokk ja perso-
naliruumid. Einestasime koolisööklas, 
kus meile pakuti erinevaid rahvustoi-
te. Väga palju panustatakse võõrkeele 
õppesse, seda oli tunda ka kohalikus 
koolis, kus õpilased olid aktiivsed 
suhtlema inglise keeles ning arvukas 
oli võõrkeelte õpetajate arv. Laupäeval 
käib vilgas koolielu, õppetööl osalevad 
õpilased, kel on õpiraskused. Põhikool 
on kohustuslik kõikidele lastele alates 
kuuest eluaastast kuni neljateistküm-
ne eluaastani. Kooli juures on ka las-
teaed. Lapsed alustavad tavaliselt alg-
kooli 6 või 7 aastaselt ja õpivad kuni 
8. klassini, sealt edasi asuvad õppima 
juba kõrgemasse astmesse, võima-
lus jätkata koos üldkeskharidusega. 
Keskharidus hõlmab üld- ja erialase 
tehnilise gümnaasiumeid nelja-aasta-
se õppekavaga. On kahte tüüpi güm-
naasiumeid: ühed valmistavad noori 
ette eesmärgiga astumiseks kõrgkooli, 
kellest nähakse riigi majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise arengu eden-
dajaid. Kutse- või tehnilise kallakuga 
gümnaasiumite ülesanne on koolitada 
noori kaubandus- ja kutsehariduse 
valdkonnas. Osa aga loobuvad peale 
põhikooli kooliskäimisest ning asuvad 
tavaliselt tööle oma vanema ettevõt-
tes, kus ei lähe vaja erilist koolitust 
ja nad saavad toetada oma vanemaid 
rahaliselt. Kurb on olukord maapiir-
kondades, elanikkond vananeb, noori 
on vähe. Türgi elufilosoofia väärtus-
tab esimese uue vabariigi presidendi 
Mustafa Kemal Atatürki sõnu: „Meie 
lootus on noorus!“, sellega soovitakse 
anda lastele rohkem paindlikust oma 
elutee valikul ning tõsta üldist hari-
dustaset.

Peale uute muljete ja teadmistega 
jätkasime projektiprogrammiga, kus 
tutvustasime oma kodutöid. Väga 
tõsiselt olime suhtunud kodutööde 
läbiviimisesse ning esitlemisele rah-
vusvahelisel kohtumisel. Türgi koh-
tumiseks valmistasime ette näidendi 
DVD-l „Lugupidamine võidab“ ning 
videoklipi sallivusest kui eluviisist 
noorte seas. Huvitavad olid kõigi 
partnerite valmisatud kodutööd. Pro-
jektiseminaril arutasime ka järgmist 
kohtumist, mis saab teoks maikuus 
Poolas. Programmi kohaselt tutvusi-
me veel Eskisehiri ajalooliste ja kul-
tuuriliste vaatamisväärsustega.

Maie Üürike
projektijuht

Comeniuse koostööprojektiga Türgis 
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14. aprillil toimus Vana-Vigala 
Põhikooli aulas Vigala valla 

laste lauluvõistlus, seda juba neljan-
dat korda. Tänavuseks laululahin-
guks olid valmistunud kokku 35 last, 
enim oli osavõtjaid 8 - 10-aastaste 
hulgas. Kõige noorem osaleja oli nel-
ja-aastane, vanimal laulutüdrukul oli 
vanuseks 17 aastat ja täiesti juhusli-
kult on mõlema preili perekonnanimi 
sama – Vitsberg (siiski pole tegemist 
õdedega). Meeldiv oli näha, et laulu-
võistlusele oli kaasa elama tulnud 
terve saalitäis rahvast, õhkkond oli 
sõbralik ja muhe. Sel aastal lasti igal 
laululapsel lisaks laulmisele ka pisut 
juttu rääkida, laste intervjueerijateks 
olid nende lauluõpetajad. Küsimuste-
le vastamisega ei jäänud jänni keegi, 
kõik olid tublid.

Kõige nooremas vanuserühmas 
osalejaid polnud, teises vanuserüh-
mas oli laululapsi kolm. Siin tuli 
esikohale Karola Vitsberg Vana-Vi-
gala Lasteaiast, teisele kohale Marit 
Burmeister ning kolmandale kohale 

Laur-Lennart Kärsna Kivi-Vigala 
Lasteaiast. Järgmise vanuserühma 
lauljad olid enamuses juba koolilap-
sed, kuid Raplamaa Laulukarusselli 
reeglite kohaselt, mis arvestab lapse 
vanust 31.12.2012 seisuga, osales sel-
les vanuserühmas ka tubli lasteaia-
poiss Kaspar Sume. Selles vanusegru-
pis oli lauljaid 12 ning esikolmik oli 
järgmine: I koht Riia Orgmets, II koht 
Mari Saffre ja III koht Kärolin Kikas, 
kõik need tublid laululinnud õpivad 
Vana-Vigala Põhikoolis. 11 - 13-aas-
taseid laululapsi osales 9 ning nende 
hulgas jagunesid auhinnalised kohad 
nii: I koht Egert Nei (Kivi-Vigala Põ-
hikool), II koht Anete Vahl (Kivi-Vi-
gala Põhikool), III koht Raido Rehe-
papp (Vana-Vigala Põhikool). Selles 
vanusegrupis anti välja ka žürii eri-
preemia tublile Vana-Vigala laulupoi-
sile Aron Aasperele. 14 -15-aastaseid 
laulutüdrukuid oli kokku 7, esikolmik 
kujunes järgmine: I koht ja ka publi-
kupreemia Gerli Kullap Kivi-Vigala 
Põhikoolist, II koht Kristel Kirsipuu 
(Vana-Vigala Põhikool), III koht An-
nabel Vaarma (Kivi-Vigala Põhikool). 
Kõige vanemas vanuserühmas ehk 16 
- 20-aastaste hulgas oli lauljaid vaid 
kolm ja nende vahel auhinnad jagati-
gi. Esikohale tuli Anni Vitsberg (Pär-
nu Ülejõe Gümnaasium), teisele ko-
hale Triinu Ülemaante ja kolmandale 
Sigrit Nurm (mõlemad Vana-Vigala 
Põhikool). Kõigi vanuserühmade võit-
jad esindavad Vigala valda Raplamaa 
Laulukarussellil 30. aprillil.

Mainimata on veel suure vaeva 
nägijad ehk žüriiliikmed. Sel aastal 

VAnA-VIgALA 
mÕISA SAALIS kEERLES 

LAuLukARuSSELL

kuulusid žüriisse kõigile teada-tun-
tud Vigala laulu- ja koolimees Meelis 
Välis, Märjamaa lasteaia Pillerpall 
muusikaõpetaja Eve Olgo, hõbehääl-
ne tudengist Vigala lauluneiu Ülle 
Rämo, Vigala oma poiss Taavi Kliss, 
kes oma gümnaasiumiõpingutest 
vaba aega bänditegemisega sisustab, 
ning samuti Vigala oma laulu- ja bän-
dipoiss Hendrikko Juhkam, kellest 
ühel päeval saab haritud põllumees. 
Suur tänu neile veel kord!

Suur tänu teile – Aili Soonberg ja 
Eda Soosaar, et te koos minuga viit-
site igal aastal seda lauluvankrit käi-
ma lükata ja vedada! Tean, et vahel 
on päris keeruline leida lapsega ühist 
aega selle õige laulu leidmiseks, õppi-
miseks ja lihvimiseks. Tean, et see töö 
on vahel ehk koormav ja väsitav, kuid 
laval oma särasilmseid laululapsi 
nähes, kes endast sada protsenti an-
navad, saab see pingutus kuhjaga ta-
sutud! Ja kui igal lauluvõistlusel vaa-
data publikust tulvil saali, siis saame 
kinnitust, et see ettevõtmine läheb 
Vigala rahvale ikka ilmselt korda ka! 
Jõudu ja jaksu teile järgnevateks ka-
russellitamisteks!

Rahaliselt toetas lauluvõistlust Vi-
ga la Vallavalitsus, moraalselt mõle-
mad lasteaiad ja põhikoolid. Aitäh 
teilegi! Järgmisel aastal toimub lau-
luvõistlus juba viiendat korda ning 
kohtumispaik on Kivi-Vigala rahva-
maja. 

Silja Käär
Vana-Vigala laululaste õpetaja

Fotod: Aavo käär

11-13-.aastaste 
vanuserühma esi-
kolmik (vasakult) 
Raido Rehepapp, 
Anete Vahl ja 
Egert nei. 
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Juba on kuulda ärevaid signaale - 
äri, majandus ja poliitika surub 

rusuvalt peale ning seetõttu surutak-
se kultuur nurka, kasvõi uksest välja. 
See on tõeline ohusignaal inimkonna 
kestmisele. Haritus, haridus ja inim-
väärtused meis viivad elu edasi. Koo-
liõpetajad peaksid olema teatud eliit 
juba seetõttu, et neil lasub ühena pal-
judest noore põlvkonna eluks etteval-
mistamise kohustus.

Talvel sai käidud Linnateatris 
vaatamas lavastust „Keskööpäike“ 
ja nüüd oli vajadus näha ja kuulda 
midagi inimhingele lähedasemat. 
Märjamaal oli külas Viljandi teater 
„Ugala“ etendusega „Grace ja Cloria“. 
Kahe naise elu hargneb ühes mägi-
majas, küll teiselpool ookeani, aga 
probleemistik on tuttav, vastuvõetav 
ning arusaadav. 90-aastasele vana-
prouale (Grace) saadetakse ülikooli 
haridusega põetaja (Cloria) linnast. 
Grace, õigemini eakas naine kuulab 
kõrvaklappidega laulu „Viska pääs-
terõngas“. Elukogemus liidab kahte 
vastandlikku naist. Mõlemad naised 
sõltumata vanusest ja haridusest on 
õppimisvõimelised ja elule avatud. 
Tundub nagu oleks sündmustik liht-
ne ja arusaadav, kuid vaatajateni 
tuuakse mitmeid olulisi kihte: kui 
oluline on põlvkondade vaheline side 
(lähisuhete hajumine); linna- ja maa-
inimeste elutunnetus; inimese suhe 
tööga; inimlik kontakt, mis võimaldab 
rääkida igavikulistest asjadest.

Kavaleheks oli miniatuurne fotoal-
bum, kaduvate aegade hoidja ja koh-
tade mälu. Lehed olid villase lõngaga 
kokku köidetud. Kodu (tegevuspaik) 
oli maha müüdud ja agressiivne lam-
mutusmüra sisaldas pealetungivat 
ohtu, loos on tuttavad oma kasu ja 
heauskset vanainimest petvad kinnis-
varaarendajad. Seda enam, et elame 
maailmas, kus domineerib tõusiklus 
ning järjepidevusel ja püsiväärtustel ei 
näi mõtet olevat, seepärast leiame, et 
endast tasub märk maha jätta. See ei 
ole enam lombitagune probleem, vaid 
kohata igapäevaselt ka Eestimaal.

Loomulikult on suur väärtus vana-
inimese elutarkusel ja tasakaaluku-
sel. Hinnakem seda. Viimati nimetatu 
probleemi eiramine on andnud tagasi-
lööke meie ühiskonnas ning pole või-
maldanud soovitud edu saavutada. 
Laval mõtestatud dialoogiga jõutakse 
selleni – kumb on olulisem, kui kaua 

keegi meist elab või see, kuidas me 
elame. Lõpuks tehakse oluline järel-
dus: kõik siin maailmas on omavahel 
ühenduses nagu kampsuni silmused. 
Ükshaaval võttes pole neis midagi 
erilist, aga kui silmus katki teha, siis 
hargneb kogu kampsun. Muidugi ta-
haks loota, et säiliks side maaga ja 
maakodudega. Cloria etenduse lõpul 
Grace poolt toodud õuna süües jätab 
seemned alles st noorel ülikooli lõpe-

tanul võib tulla kunagi tahtmine oma 
aed rajada.

Tore oli näha teatris õpetajaid, kel-
le kaudu jõuavad mitmed tõekspida-
mised õpilasteni – uue põlvkonnani. 
Väärtustagem esivanemate tarkust, 
hoidkem kinni omast maast. 

Hea, et Märjamaal on võimalik kul-
tuurist osa saada.

Jaan Viska

Teatriskäik – võimalus areneda
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"Oh, mis ilus on nüüd vaade üle väljade,
võtkem, õed, karja saata välja vainule.

õed, õed, läheme ..."

… laulis hele lapsehääl Peru algkooli 
IV klassis ja õpetaja hr. Jaan Meren-
di saatis ansamblit viiulil. Pilt meie 
ilusast maast tõusis silme ette ning 
südamesse voogas hellus- ja hoidmis-
tunnet.

See oli neljandas klassis, algas kõik 
muidugi esimesest.

1931. a 1. septembri hommik Tidu-
vere Veski talus oli eriline - pere esi-
mene laps läks kooli. Hobune raken-
dati vankri ette, uhiuus valge voodi 
seoti põigiti vankriredelitele, riide-
varustus ja nädalane toidukott pandi 
paika, ema asus ohjama, isa seadis 
minu vagusi ta kõrvale. Veel ruttas 
juurde vanaema: "Laps, ole ikka aus! 
Ära iial arva võõra vara omaks!"

Tee kulges läbi jõe, piki külava-
heteed pärnade alleele, mõisa, üle 
Vana-Vigala silla, mööda lehiste al-
leed, läbi Poltsi männiku ja seal ta 
seisiski - Peru algkool, hetkel suurim 
puitkoolimaja Eesti Vabariigis. Ta oli 
päikesekollane, suurte akendega, ka-
hekorruseline, plekk-katusega, avara 
õuega, 8 km minu kodust. Saime voo-
dikoha magamistoas, riided garderoo-
bi, leivakoti sahvririiulile.

Esimene klass asus esimesel kor-
rusel, otse koolijuhataja korteri kõr-
val. Vastu võttis meid koduselt ja 
südamlikult õpetaja, klassijuhataja 
preili Olga Pilstok (hiljem eestista-
tult Ranne). Hakkasime üksteisega 
ja koolikorraga tutvuma. Kaks poissi 
olid suuremad, juba eelmisel aastal 
pisut õpetust saanud ning käitusid nii 
suurustlevalt, et õpetaja pidi nad juba 
esimesel koolipäeval püsti seisma pa-
nema. Ühe küla kaks väikest tüdru-
kut ja üks väike poiss hoidsid niivõrd 

kokku, et istusid kolmekesi kahelises 
pingis - eks õpetajal oli siis mõnijagu 
veenmistööd. Üks vanavanemate kas-
vatatud tüdruk kiitles, et on vana tes-
tamendi läbi lugenud. Aegamisi sai 
preili Pilstok meid õigesti istuma ja 
astuma ning päristöö kulgema.

Hakkas avanema uus maailm. Ta-
lulapsel, kel niipea, kui märkas, oli ju 
otsekohe lõputuid ülesandeid jagunud 
ega olnud mahti spetsiaalseks kooli et-
tevalmistamiseks, oli nüüd võimalus 
istuda, lugeda, kirjutada, arvutada, 
joonistada, oi aeg! Ning juba hakkasid 
oskama! Kui oma lugemikust "Huvi-
taja" lugesin, kuidas "vesi voolas vuli-
nal, silla alla sulinal", tuli küll meelde 
kodutrepp, kus puhkehetkel armasta-
sime perega koos istuda ja vana veski-
tamme veekohinat kuulata, vetevälja 
imetleda. Niisuguste hetkede katteks 
leidsin peagi üles pehme ja ümmargu-
se koolitädi Tuule oma põllega, mille 
sisse pea peita.

Mulle meeldis õppida. Ja õpetaja oli 
varmas õpetama. Ta tuli sageli meie 
juurde klassi ka õhtusel õppetun-
nil, luges ette laste- ning muinasjut-
te. Mind liigutas eriti lugu, mis läks 
mulle nii hinge, et kujutlesin kuuldut 
väga sügavalt ning mõtlesin seepeale 
iseenda loo. Jõulude eeli veetsime aga 
õhtutunde preili Pilstoki kodus, kus 
õppisime ja kujundasime jõulupeoks 
näidendit. Need olid muinasjutulised 
tunnid, nii nagu need olid ka kevad-
peo ja emadepäeva eeli. Vahel oli prei-
li Pilstoki juures meiega koos tegut-
semas ta sõbratar, kunstnik Helga. 
Temast pean tänini meeles tõdemust, 
et kui oled hea laps, siis paistab ke-
vadpühahommikul sulle aknast päike 
- vaat! Preili Pilstokist olen ma aasta-
te eest kirjutanud õpetajate lehes.

Teises ja kolmandas klassis juhatas 
meid hr. Hans Laagus. Ta oli Vänglas 

ka taluperemees ning lisas õppetük-
kidele talutarkusi-tähelepanekuid. 
Loodusloo-õpetajana viis ta õpilased 
sageli loodusesse. Tema ees olen jää-
nud võlglaseks. Ta lamas vanaduses 
raskelt haigena Tallinna Keskhaiglas 
ning poeg Mait kirjutas mulle ja palus 
minna isa vaatama. Ma jäin hiljaks. 
Palun andeks, õpetaja !

Meie klass sai erilisuse osaks sel-
lega, et IV - VI klassini, s.o. kooli lõ-
petamiseni juhatas meid hr. Merendi, 
koolijuhataja ise. Ta õpetas ja nõudis, 
tegi ise järjekindlalt tublit tööd ja loo-
tis seda ka õpilastelt. Lisaks õpikuile 
rääkis ise palju juurde, olid töövihi-
kud, testid. Oli pingeline õpikohus-
tuste täitmine. Üldiselt sain sellega 
toime ka hr. Merendi range käe all. 
Kord kuuendas klassis küsis ta mind 
raudselt iga päev ja iga päev jäin kin-
ni, s.o. järelõppimisele - ikka polnud 
nii hästi, kui ta tahtis. Laupäeval 
sain siiski järeletulnud isaga kohe 
pärast tunde koju sõita. (Hr. Meren-
di külastas mind minu haridusminis-
teeriumis tööl olles, tal oli probleeme. 
Võibolla oli sellest visiidist talle kasu. 
Võibolla.)

1937. a kevadel, kooli lõpu eel, is-
tus hr. Merendi aga jalgrattale ja sõi-
tis minu koju rääkima isa-emaga, et 
see tüdruk tuleb panna edasi õppima. 
Sain kiitusega lõputunnistuse ja koo-
li parima lõpetajana kingituseks ko-
guteose "Anna Haava, Miina Härma 
ja Aino Tamm". See raamat naistest 
otsekui suunas mind tütarlaste güm-
naasiumi, sotsiaalinstituuti, Tartu 
Ülikooli eesti keelt ja kirjandust õppi-
ma ning neljaks aastakümneks tööle 
naisteajakirjanikuna.

Haapsalu keelepäeval kohtasin 
oma emakeele õpetajat hr. Heino 
Nurmistet Peru kooli päevilt. Ta tuli 
kohvilauas mu kõrvale ja ütles kodu-
selt, et söömalauas pole me veel koos 
istunud. Läbinisti korrektne, klassi-
kaline eesti kooliõpetaja, emakeele 
entusiast, nobe vestleja ja hea seltsi-
line. Käisin temal ja ta abikaasal kü-
las nende kodus Haapsalus Tallinna 
maanteel, kus kingiti mulle täiuslik 
aleksandriin (toim. värssteos) viga-
lalanna äramärkimiseks. Liigutav. 
Huvitav, on ju loovus ikka edendanud 
loovust. Ent loovus on ülim.

Hea, et oli Peru kool, mis andis ning 
nõudis tööd ja haridust. Hea, et on 
kallis Vigala.

Asta Männik-Kiitam
Sündinud 1923 Tiduveres

mInu VIgALA
VIGALA hArIDUSeLU 325
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AmETI ÕPETAmInE VAnA-VIgALAS
Vigala mail on ametit õpetatud juba terve inimpõlve ehk ligikaudu ühe väga 
terve ja tugeva inimese elueaga võrdne arv aastaid - 92 aastat.
Lähtuvalt soliidsest east on kool tänaste Vigala inimeste jaoks alati olemas ol-
nud ja on kõrvuti mitmete ning mitmes kohas töötanud alg-, kaheksaklassiliste- 
ja põhikoolidega Vigala hariduselu lahutamatuks osaks.
Oma pika eksisteerimisaja jooksul on kool koos riigi ja rahvaga üle elanud erine-
vaid valitsusi ning aegu. Kool on olnud suur ja väike, on olnud igati tunnustatud, 
aga seisnud ka kinnipandavate koolide nimekirjas.
Täna on Vigala oma ametikool igatahes alles ja järgnevalt väike ülevaade, mil-
line on olnud kooli käekäik sünnist tänapäevani, mis tehakse praegu ning mis 
mõtted on koolirahval edaspidiseks.

Ametikool algusest tänaseni

Ameti õpetamine Vana-Vigalas sai 
alguse 01. mail 1920-ndal aastal, 

mil Lääne Maavalitsus asutas Vana-
Vigala mõisa Vigala Põllutöökooli. 
Sellest ajast alates on Vana-Vigalast 
ametihariduse saanud või seda täien-
danud üle 15 000 inimese.

Valdava enamuse oma eksisteerimi-
se ajast on kool olnud põllumeestele ja 
maarahvale sobilike ametite õpetaja 
ning paistnud silma hea ning prakti-
lise hariduse andjana. Juba kooli asu-
tamisest alates oli õpilastel võimalik 
käia taludes praktikal ka väljaspool 
Eesti riiki.

1932. a nimetati kool ümber Viga-
la Põllundus- ja Aianduskooliks. Siis 
arendati välja 15 000 puuga viljapuu-
aed, mis sõja ajal hävis. Sõjaoludest 
tingituna oli õppeasutus 1944. a pool 
aastat suletud.

1947. a alustati mesinike õpetamist 
ning koolist sai Vigala Aianduse ja 
Mesinduse Kool.

Hoopis uue suuna sai õpetamine 
1952. a, mil alustati traktoristide õpe-
tamisega ja kool sai nimeks Vigala 
Põllumajanduse Mehhaniseerimise 
Kool. Erinevate nimede all õpetas 
kool mehhanisaatoreid kuni nõukogu-
de aja lõpuni. Selle aja jooksul kandis 
ta alljärgnevaid nimesid:

Vigala Põllumajanduse Mehhani-
seerimise Kool nr. 9 (aastast 1954)

Maakutsekool nr. 29 (aastast 1962) 
M. Aitsami nimeline Maakutsekool 

nr. 29 (aastast1966). Mihkel Aitsam 
oli kooli lähikonnast pärit tuntud re-
volutsionäär.

M. Aitsami nimeline Kutsekeskkool 
nr. 29 (aastast 1975)

1975. aastal valmis uus peahoone 
ja kool kolis Vana-Vigala mõisast ära 
väga headesse tingimustesse. Sellel 
ajajärgul töötas koolis Vigala nimele 

tänaseks palju tuntust toonud Vigala 
Sass.

Kaheksakümnendatel aastatel ha-
kati mehhanisaatorite kõrval koolita-
ma kokkasid.

1990. aastal, Eesti iseseisvumise 
ajal, muudeti kooli nimi taas Vigala 
Põllutöökooliks ja mehhanisaatorite 
kõrval koolitati ka kokkasid, talu-
pidajaid ning autoremontijaid. Õige 
pea aga jahtus iseseisva riigi sünniga 
kaasnenud talupidamise buum, sest 
asjakorraldus uuesti sündinud Eesti 
riigis ei soosinud talumehi. 

Lähtuvalt eelöeldust tuli koolis 
teha jällegi uuendusi. 1998. a nimeta-
ti kool ümber Vana-Vigala Tehnika- 
ja Teeninduskooliks. 

Kokku on kooli juhtinud 16 direk-
torit.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskoolis täna ning tulevikus

Peale viimast ümbernimetamist on 
õppeasutuses toimunud ka palju üm-
berkorraldusi. Alates 2000. a ei õpe-
tata enam ühtegi põllumajanduslikku 
eriala. Õpetamise kavasse on võetud 
uusi igapäevaelus vajaminevaid tee-
ninduse- ja tootmise erialasid. Samas 
on trendidest ja tööturuvajadustest 
lähtuvalt mitmete alustatud eriala-
de õpetamine omakorda lõpetatud ja 
võetud asemele uued. 

Koolis on 77 töötajat, kellest 40 on 
õpetajad. Õpetatavate erialade suur 
hulk nõuab erinevaid õpetajaid, keda 
ei ole võimalik paraku Vigalast leida. 
Seetõttu käib täna väljastpoolt Viga-
lat tööl 21 õpetajat. 

Oma tänased toimetused on kool raja-
nud nn kolmele „sambale“, milleks on 
kolm õppesuunda:

- vabariigi mastaabis vajalike, ha-
ruldaste ametite õpetamine (sepatöö, 
automaaler, autodiagnostik, kivitöö);

- põhiregiooni noortele igapäevaste 
vajalike töödandvate ametite õpeta-
mine (autotehnik, automaaler, auto-
plekksepp, kokk, tisler);

- hariduslike erivajadustega ja kas-
vatusprobleemidega (HEV) noortega 
tegelemine vabariigi tasemel ning 
neile ameti õpetamine (kodumajan-
dus, ehitusviimistlus, ehituspuusepp, 
kokk, automaaler).

Õppetöökoda enne ja pärast renoveerimist. Leia 10 erinevust.

VIGALA hArIDUSeLU 325
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KESKHARIDUSE BAASIL
Autodiagnostik (1a.6k.)
Sepatöö (2a.)
Metalli sepistöötlemine (1a.) 

Automaaler (1a.)
Kivitöö (2a.)

PÕHIHARIDUSE BAASIL
Kokk (3a.)
Sepatöö (3a.)
Autotehnik (3a.6k.) 

Automaaler (3a.)
Tisler (3a.)
Autoplekksepp (3a.)

LIHTSUSTATUD PÕHIHARIDUSE BAASIL

Kokk (3a.)
Ehitusviimistlus (3a.)

Automaaler (3a.)
Kodumajandus (3a.)

TOIMETULEKU TASEMEL PÕHIHARIDUSE BAASIL
Kodumajandus (3a.)

KOOLITUS ILMA PÕHIHARIDUSETA
Põhihariduseta,  üle 17- aastased, võimalik kutseõpe koos põhiharidusõpin-
gutega (8. või 9. klass), järgmistel erialadel:
 8. klass - auto keredetailide ühendaja või abikoka eriala
 9. klass - tisler
Õpiraskustega, alla 17- aastased, võimalik jätkata põhihariduse õpinguid 7., 8. 
või 9. klassis koos kutsealase eelkoolitusega,
 ehituspuusepa erialal

Vana-Vigala 78003 Raplamaa 
Tel: 482 4545 Mob: 505 2766 Faks: 482 4450

kool@vigalattk.ee  www.vigalattk.ee
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Autodiagnostikat õpetame lisaks 
oma vabariigi huvilistele ka lätlas-
tele. Erialal õpib juba kolmas Lätist 
pärit õppegrupp.

Viimase „samba“ arendamisel võ-
tab kool aktiivselt osa erivajadustega 
inimeste õpetamise/toetamise alasest 
tööst ja metoodikate ning süsteemide 
arendamisest vabariigis. HEV õppe-
suuna eestvedajad Helgi Nööp ja Lii-
na Kikas osalevad väga mitmete va-
bariiklike töögruppide ja komisjonide 
töös. Samuti on enamus õpetajaid ja 
muid kooli töötajaid läbinud mitmeid 
vastavaid täiendkoolitusi.

2008. aastal saabus kooli jaoks väga 
põnev ja kasulik, aga ka väga pingeli-
ne aeg. Nimelt algas infrastruktuuri 
renoveerimine Euroopa Liidu vahen-

dite eest, kuhu oma panuse lisab ka 
Eesti Vabariik.

2008. aastal oli veel teinegi nime-
tamist vääriv algus. Nimelt käivitati 
uuesti vahepeal soiku jäänud täiskas-
vanute koolitus.

Esialgu planeeritud Euroopa Re-
gionaalarengu Fondi rahadele lisan-
dus eelmisel aastal veel eraldis CO2 
kvoodimüügist saadud tulust. Inves-
teeringusummade lisamine näitab, et 
kutsehariduse planeerijad vabariigis 
usaldavad Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli. Seega on kokku või-
malik kulutada hoonete remondiks 
ja sisseseade ning sisustuse soeta-
miseks ca 10 000 000 €. Põhiline osa 
tööst peaks valmis saama 2013. aasta 
kevadeks. 

Lisaks juba aasta aega käigus olnud 
renoveeritud töökoja ning 2009. aastal 
uuendatud keskküttetrassidele peaks 
93-ndaks sünnipäevaks uuendatud 
saama veel IV ja III õpilaskodu ning 
peahoone söökla/aula/võimla blokk 
ning administratiivblokk.

Peahoone esimene, õppeklasside 
osa renoveerimise tähtaeg on 2015. 
aasta lõpp.

Seega peaks koolirahvas peatselt 
saama töötada uues ja ilusas keskkon-
nas, mille ta on auga ära teeninud. 

Enn Roosi
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli direktor

vana-vigala tehnika- ja 
teeninduskoolis toimuvad 

järgmised tööalased täiend-
koolitused 2012. a 

i poolaastal: 

• Abitöötaja kondiitrile, maht 80 tundi. 
Kursus algab mai lõpus.
• Eesti köök, maht 20 tundi. Kursus al-
gab 29. juunil kell 10.00.
• Leivaküpsetaja, maht 16 tundi. Kur-
sus algab 08. juunil kell 13.00.
• Autoelektroonika diagnoosimise alu-
sed, maht 60 tundi. Kursus algab 25. 
mail kell 13.00.
• Auto plastdetailide remondi võima-
lused ümberõppijale, maht 15 tundi. 
Kursuse algab 08. juunil kell 10.00.
• Sepiste valmistamine, maht 48 tundi. 
Kursuse algab 08. juunil kell 13.00. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest fi-
nantseeritavad koolitused on tasuta 
antud valdkonnas töötavatele täiskas-
vanutele ja  ümberõppijatele.

Kursuste lühiõppekavad on üleval 
kooli koduleheküljel.

Registreerimine ja lisainfo:  tel. 5662 
4701 või e-post: ilmi@vigalattk.ee

VIGALA hArIDUSeLU 325
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MAADLUSUUDISeD

31. märtsil toimusid Pärnus Ees-
ti meistrivõistlused kreeka-

rooma maadluses juunioridele (-20a.):

Marek Lainela   66kg 1. koht
Karlis Kaldma   74kg 1. koht
Raido Liitmäe   84kg 1. koht
Marko Piir             120kg 3. koht

7. aprillil peeti Tallinnas K. Palusalu 
turniiri noortele/Eesti meistrivõistlu-
sed kreeka-rooma maadluses lastele 
(-13a), kus Andreas Välis 50kg saavu-
tas 1. koha ja Urmis Veimann 50kg 3. 
koha.

14. aprillil Põltsamaal toimunud 
Eesti meistrivõistlustel vabamaadlu-
ses juunioridele saavutas Raido Liit-
mäe 84kg 3. koha. 

Samal päeval toimus Vändra Lahtine 
Matt, kus Andreas Välis 54kg sai 2. 
koha ja Hannes Välis 54kg 3. koha.

Jüri Nisumaa

20. - 22. aprillil leidis Bulgaarias 
aset OM-i valikturniir, kus 

Ardo Arusaar saavutas 2. koha ja ta-
gas omale olümpiapääsme. Sellega 
kordab ta Tarvi Thombergi saavu-
tust. Nii nagu Tarvi tegi, on ka Ardo 
selleks palju tööd teinud. Praeguseks 
on ta maadelnud 17 aastat. Esime-
sed aastad maadluses ei olnud Ardole 
kerged. Suurem läbimurre toimus 97-
ndal aastal, kui Ardo võitis aasta kes-
tel kümmekond medalit. Nüüdseks 
on tal auhinnariiulil 21 Eesti meistri-
võistluste medalit, 4 Põhjamaade MV 
medalit, 1 Baltimaade MV ja 1 EM-i 
medal. Ardole saab selles osas vastu 
vaid Tarvi, kellel on 16 Eesti MV me-
dalit ja 3 Põhjamaade MV medalit, 
teised jäävad pikalt maha.

Ardo Arusaar 
tagas endale 
olümpiapääsu 
Londoni Omile 

Need tulemused on saavutatud vaid 
tänu täielikule pühendumisele. Vara-
semas eas tehakse 3 treeningut näda-
las, hiljem juba 8. Pooled nädalalõpud 
viibitakse võistlustel (15-25 võistlust 
aastas). Koolivaheajad veedetakse 
treeninglaagrites. Nii vähemalt 17 
aastat. Vähesed noored lähevad seda 
teed ning väga üksikud täidavad nii 
kõrge eesmärgi nagu OM-i kvlaifi-
katsioon. Õnneks leidub Vigalas sel-
liseid noori, kes on valinud maadleja 
karjääri ja ei pelga töö tegemist, tuleb 
vaid loota, et alustatud tööd pooleli ei 
jäeta. 
Just töökus ja järjepidevus on taga-
nud tipptulemuse. Nii Tarvi kui Ardo 
andekus seisnebki töökuses. Seda 
võib öelda ka nende treeneri Olevi 
kohta, kelle käe all on alates 84-ndast 
aastast sirgunud 27 Eesti meistri-
võistluste medalimeest, kes kokku on 
toonud Vigalasse 166 meistrivõistlus-
te medalit. 
Vigala maadlejate edukast esinemi-
sest riiklikel võistlustel võib jääda ko-
halikule rahvale mulje, et maadluse 
tase Eestis on nõrk. Ardo tõestas aga 
taas, et Eesti tase pole nõrk, pigem on 
Vigala maadlejad tugevad.

Jüri Nisumaa

mõned verstapostid ardo 
saavutuste reas:

7. oktoober 1995 24kg 3. koht Rapla 
maakonna MV - esimene diplom
8. märts 1997 27kg 1. koht Vigala 
Lahtine Matt - esimene Vigala Mati 
võit
5. september 1999 33kg 2. koht 
Aura turniir Soomes – esimene 
välisvõistlus
9. aprill 2000 35kg 2. koht Eesti MV 
õpilastele (-15a.) - esimene EMV 
medal 
21. aprill 2002 46kg 1. koht Eesti 
MV kadettidele (-17a.)
28. mai 2006 74kg 3. koht Põhja-
maade MV juunioridele (-20a.)
20. mai 2007 84kg 1. koht Põhja-
maade MV juunioridele – esimene 
PMV võit
19. juuli 2008 84kg 3. koht Euroopa 
MV juunioridele (-20a.)
27. veebruar 2010 96kg 1. koht 
Eesti MV täiskasvanutele – esimene 
täiskasvanute võit
22. aprill 2012 96kg 2. koht OM 
valikvõistlus – tagab olümpiapileti

kivi-Vigala raamatukogu 
näitus sai täiendust
Vigala hariduselu 325 aastapäevale 
pühendatud püsinäitus, mis üleval 
Kivi-Vigala raamatukogus, on saa-
nud arvestatavat lisa olemasolevale 
materjalile. 

Naima Maalinnalt on lisandunud 
näitusele hulk albumeid, millised 
kajastavad nii Päärdu kui Kivi-Vi-
gala kooli ajalugu. Väga huvitav on 
ajalookroonika Päärdu kooli kohta, 
mille algusaastaks on aasta 1847. 
Huvitavat lugemist jagub neis al-
bumeis küllaga ja samas on vaata-
miseks rikkalikult pildimaterjali.

Lisa meie näitusele on toonud ka Evi 
Kald. Ta on paljude aastate jooksul 
kogunud maakonnalehe lisa „Kodu-
loolane“. Ka neis on huvipakkuvaid 
artikleid ja pilte, mis puudutavad 
Vigala hariduselus toimunut. 

Soovitame tulla raamatukogusse ja 
saate tutvuda huvitava materjali-
ga!
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Sel kaunil jürikuu pühapäeval, kui 
kalendris 15. kuupäev ette pöö-

rati, said Vana-Vigala rahvamajas 
kokku savisõbrad. Tuldi lähedalt ja 
kaugelt, huvilisi oli isegi Kehtnast, 
Teenuselt, Märjamaalt ja Raplast. Ka 
päike otsustas selleks päevaks oma 
nina pilve tagant välja pista ja meie 
tegemisi kaema tulla!
Oli oskajad ja ka neid kel ainsaks kok-
kupuuteks saviga on olnud lapsepõl-
ves koduõues savipätside valmistami-
ne. Oli nii sülelapsi kui vanaemasid. 
Igati kirju seltskond nagu ka seekord-
ne savipäevade teema - „Triibud ja 
ruudud savis“. 

Sellel aastal tutvusime nerikomiteh-
nikaga. Ülevaate tehnikast ja oma 
kogemustest andis Helju Viikmann, 
kes juhendab keraamika töötuba Val-
ta Külaseltsis. Heljul oli kaasas ka 
näidistöid ja hulgaliselt nippe, kuidas 
töid korrektsemalt vormistada.
Saime teada, et see tehnika on algu-
se saanud Jaapanist ja kujutab en-
dast värviliste keraamiliste masside 
liitmist. Värvilised savid liidetakse 
omavahel suuremates töökodades sa-
vivaltsi abil (Vatlas valmistasid selle 
masina kohalikud meistrimehed), aga 
väga hästi kõlbab selleks ka tavaline 
taignarull. Valmis volditud-keera-
tud-rullitud savitaignast lõigatakse 
õhukesed plaadid, millest vormitakse 
abivormi kasutades ese, mille dekoor 
on võrdselt nähtav nii eseme sise- kui 
välispinnal. Meil oli võimalik kasuta-
da kohapeal 4 erinevat tooni savisegu, 
mis andis võimaluse mitmeteks erine-
vateks kombinatsioonideks.
Lisaks meie seltsingu väiksele üle-
vaatenäitusele tutvustas Helju Viik-
mann päeva alguses ka Vatla kandi 
keraamikute hitt-tooteid – leivaalus 

ja hapukoorepakihoidja. Need tooted 
olid nii armsad ja kodused, et nen-
de valmistamise buum kohe ka meie 
savisõbrad vallutas. Kuid arvestades 
tehnika eripära, ei ole võimalik luua 
kaht identset toodet, nii oli iga teos 
omanäoline ja kordumatu. Lisaks val-
mistati veel vaagnaid, kausse, taldri-
kuid ja vaase. Alusvormide nappusel 
käidi neid veel külastki juurde laena-
mas.

Savitaigna jääkidest oli kõigil huvilis-
tel võimalik valmistata ehteid. Ehte 
valmistamist õpetas Tiiu Pippar. Sel-
gus, et nerikomimassi jääkidest saab 
valmistada väga kauneid ja peene 
mustriga ehteid.
Päev oli igati töine ja asjalik ja val-
mistud toodete kogus küündis üle 
poolesaja. Järgmisel kolmapäeval jät-
kati toodete puhastamist ja lihvimist, 

VIgALA III 
SAVIPäEV 
päev täis päikest ja loovust!

mis on väga vajalik mustri paremaks 
välja toomiseks. Tänaseks on enamus 
taieseid eelpõletusest läbi käinud ja 
osa isegi läbipaistva glasuurikorra 
alla jõudnud. 

Pilte meie tegemistest on kõigil huvi-
listel võimalus vaadata Vigala Kuns-
tipaja kodulehelt: https://sites.google.
com/site/vigalakunstipada/ 
Eriti tore on see, et meie Vigala savi-
päevad on enda jaoks avastanud ka 
väljaspool valda elavad keraamika 
huvilised! Loodame oma savipäevade 
korraldamise tegevust jätkata ka tu-
levikus.
Ettevõtmist toetasid: Vana-Vigala 
Rahvamaja ja Eesti Kultuurkapitali 
Raplamaa Ekspertgrupp.

Astra Põlma
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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

Maikuu sünnipäevalapsed

Salme Riivel   89
Vaike Varikmaa  88
Vilhelmine Lääts  88
Lembit Varikmaa  85
Amanda Maalinn  83
Aino Saareste   82
Aare Vlassova   82
Agu Reinthal   65
Marino Silvestri  65
Toivo Asumets   65
Eliisabed Paiba   65
Mati Enni  60
Reemet Kasekamp  60

Inimene ise loob päevade ilu,
hommiku, koidu ja valguse.

Töökus loob elule mõtte ja sisu,
ikka rõõmukuu ja õnnevalguse.
Soovime Sulle õnne ja elusära 

veel pikkadeks aastakümneteks!

Palju õnne!

Avaldame kaastunnet Maivele ja 
Urmasele perega kalli 

Ants PõldojA 

kaotuse puhul. 

Töökaaslased Tõnumaa rabast

Täname kõiki, kes olid ära saatmas 

AndREs KIKAst
viimasele teekonnale.

Eriline tänu Toivo Averinile.

Omaksed

Hei, laadale!

13.05.2012 kell 9.00 
Kivi-Vigalas

Info: 5660 4030 

Reedel 11. mail 2012 
Kivi-Vigala Rahvamajas

EMADEPÄEVA PIDU

kell 19.00 kontsert 
Kivi-Vigala Põhikooli 

õpilastelt

kell 21.00 tantsuks 
Valvo Valgur

Pilet tantsuõhtule 3 eurot

Teeme ära ! 

Talgud 5. mail algusega 11.00
Vana-Vigala küla Jaama keskuses

Teeme korda Jaama keskplatsi ja 
asutuste ümbrused. 

Servame teed ja lõikame võsa. 
Ja muidugi korjame ka 

prügi kokku.

Kogunemine rahvamaja ette. Kaasa 
tuleks võtta: hea tuju, töökin-

dad, labidad, rehad, vajalikud 
vahendid võitluseks võsaga, 

jne. Talgupäeva lõpetab soe supp 
rahvamajas.

Talguhunt: Astra Põlma

olen noorpõllumees teie kodukandist, 
kes soovib oma tegevust laiendada.

seose sellega otsin inimesi, kes soovivad 
oma põllumaad müüa või rendile anda! 

Kõik pakkumised on teretulnud.

vallo asperk
Vallo@asv.ee
tel. 527 2580

KIVI-VIGALA TALGUD

05. mail algusega kell 11.00 

ootame kõiki talgulisi Kivi-Vigala 
külade keskuse platsi ja paisjärve 
ümbruse korrastamisele. Ennast 
saab talgutele registreerida 

www.teemeara.ee.

Kaasa võta oma tööriist: reha, 
kirves, labidas, aiakäru. Kindlasti 
võtke kaasa kindad. Meie poolt 

kamaluga värsket õhku ja mõnusat 
füüsilist tööd, head seltskonda 

ja talgusuppi.

Info Merje Voog, tel. 5330 7996 
või merje@vigala.ee.

Vigala vallas veel registreeritud 
talgud: Vana-Vigala Jaama talgud 5 
.mail. Lisette ja Jakobi saare kor-
rastustööd Hirvepargis 5. mail.

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


