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Vana-Vigala Tehnika– ja Teenin-
duskooli kolmel kokaeriala õpi-

lasel oli võimalus sooritada erialane 
ettevõttepraktika Saksamaal Ham-
burgis. Praktika sai teoks Elukestva 
õppe programmi Leonardo da Vinci 
alaprogrammi projekti „Professio-
naalsed oskused Euroopa tööturul“ 
raames. Enne seda olid sooritanud 
õpirände sepatöö õpilased Austrias, 
Belgias ja Saksamaal. Kodumajandu-
se eriala õpilased Soomes ning suur-
köögikoka eriala õpilased Austrias ja 
Saksamaal.

22. septembri hommikul alustasime 
teekonda Saksamaa suunas Ecolines 
bussiga. Riias tuli meil ümber istu-
da uuele bussile, mis viis meid järg-
miseks päevaks Hamburgi. Sõit oli 
väsitav, sest ööbisime bussis ja buss 
oli rahvast täis. Õpirände ettevalmis-

tamisel olime teadlikud, mis meid ees 
ootab ja kuidas toimida, seepärast ei 
lasknud me end heidutada ebameel-
divast bussisõidust, vaid ootasime 
põnevusega eelseisvaid praktikapäe-
vi. Hamburgi bussijaamas kohtusime 
Wirginijaga, kes oli meie tugiisikuks 
kogu praktikaaja vältel. Praktika pik-
kuseks oli viis nädalat, mis oli piisav 
tutvumaks Hamburgi ja selle vaata-
misväärsustega ning sakslaste töö- ja 
toidukultuuriga.

Praktikaettevõtteks oli töötukassa 
koolituskeskuse bistroo, kus töötas 
köögis 10 ja teeninduses 5 inimest. 
Meie tööülesannete hulka kuulus et-
tevõtte igapäevane tegevus, bistroos 
pakutavate toitude valmistamine, 
klienditeenindus ja korrastustööd. 
Keskmiselt oli päevas kliente 40, kuid 
valmistasime lisaks ka toite telli-

Kommentaarid praKtiKast:

Linda Taats: „esmane kogemus bistroos 
töötamiseks. meeldis koos töötada erineva-
te rahvuste esindajatega. eesti nimi aetakse 
sageli segi islandiga.“ 

Annika Seits: „parim kogemus oli Ham-
burgi loomaaia külastas. Välispraktika tuleb 
kasuks meile edasistes õpingutes kui ka 
töös. meeldiv oli see, et tagasisõit toimus 
lennukiga.“

Eliise Seits: „Uus elustiil ja teistsugune 
kultuurikeskkond sobis meile. Võõrkeelt tuleb 
osata. peale õpirännet väljastati meile ette-
võtte poolt tunnistus ja europassi õpirände-
tunnistus, mis kinnitavad meie pädevusi ning 
osalemist tööpraktikal välismaal.“ 

praktikantide soovitusi tulevastele program-
mis osalejatele: kaasa võtta tõlkeraamat ja 
õppida võõrkeeli. Julget pealehakkamist ja 
avaldage soovi osaleda uutes väljakutsetes.

Praktikamuljeid 
SakSamaalt

muste alusel. Päevapraad töötukassa 
koolitusel osalejale maksis 3€, teiste-
le klientidele 4€. Personaliga saime 
hästi läbi ning probleeme ei tekkinud, 
kuigi töötajad rääkisid peamiselt sak-
sa keelt. Töötasime erinevate rahvus-
te esindajatega, kes olid selgeks õppi-
nud saksa keele, nii saime meiegi oma 
saksa keele oskusi proovile panna ja 
sõnavara täiendada. Meie suhtluskee-
leks oli peamiselt siiski inglise keel. 
Eelnevalt oleme viibinud ettevõtetes 
praktikal ja valmistanud toite kooli-
sööklas. Tänu meeldivale praktikaju-
hendajale toimus kohanemine uude 
töökeskkonda kiiresti. Saime oma 
tööülesannetega kenasti hakkama ja 
praktika edukalt sooritatud.

Õpilaste vestlusest tegi kokkuvõtte 
projektijuht Maie Üürike
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Seda head vana laulu võis Kivi–
Vigala koolis kuulda 5. oktoobril, 

kui koolis tähistati õpetajate päeva. 
Sel päeval asendas meie õpetajaid 9. 
klass, kes sai oma oskuseid proovile 
panna tundide läbiviimisega. Õpeta-
jad ise olid aga kehastunud looma-
de talitajateks. Õpilased said endale 
kindla ülesande, iga klass pidi ennast 
kostümeerima ja kodukapist välja ot-
sima loomariigi esindajate parimad 
nahad. Teemadeks olid kodu- ja mets-
loomad, närilised, džungliloomad ja 
veel paljud erinevad tegelased, näi-
teks linnud ja putukad. 

Igal vahetunnil korraldasime kooli-
perele tegevusi. Esimesel vahetunnil 
said loomadeks muundunud õpilased 
lasta enda fantaasial lennata ja muu-
sika saatel oma iseloomulikku looma-
liikumist imiteerida. Koos sai ringis 
tantsitud, endast kui kõige imetore-
damast tegelasest pilt joonistatud, 
mille järel sai kooli kolmandast kor-
rusest tõeline kunstigalerii. Siis sai 
kolmandalt korruselt lauluga „Kes ei 
tööta, see ei söö“ esimesele korrusele 
sööma mindud ja kõik koos sööklas 
söögipalvet loetud ning alles seejärel 
võisid karvased ja sulelised sööma ha-
kata. 

Ka õpetajaid ei jätnud me kuivale 
ja päeva lõpus panime nad omava-

ja minu najal vaid 
SeiSab See terve 

tSirkuS kooS...

hel võistlema. Need vahvad loomade 
talitajad (taltsutajad) pidid üle nööri 
hüppama, üheskoos mööda koridori 
galopeerima ja ilma käte abita küp-
siseid sööma. Võistkonnad olid väga 

tasavägised ja võitja selgus alles vii-
mase ülesandega. Lisaks sellele pidid 
õpetajad päeva lõpul esitama kava 
hommikul antud ülesande järgi, mil-
leks oli laul „Siili sünnipäev“. Välja 
tuli tore humoorikas luule- ja tant-
suetendus. Üllatuslikuks lisapalaks 
õpetajate poolt oli muusikaline etüüd, 
mille põhjal oli veenvalt näha, kelle 
najal kogu loomatalitajate seltskond 
koos püsib.

Meeleoluka päeva lõpul tänati 9. 
klassi toreda päeva eest ja õnnitleti 
õpetajaid ning kõik lahkusid koolist 
hea tujuga. Tagasidena kuulsime, et 
see oli üks paremaid õpetajate päevi, 
mis meil koolis olnud.

Keitlin, Kärolin, Pille, Jane,
Rainer, Reigo ja Kaur
Kivi–Vigala põhikooli

9. kl õpilased 

Tublid õpilased Vana-Vigala Põhikoolis

2012/2013 õppeaasta i veerandil õppisid hindele „5“ järgmised õpilased:
1. kl – triinu algma, andero-darren Bergstein, Karlis ojavee
2. kl – Joonas asumets, Kärolin Kikas
3. kl – emily melissa pilv
4. kl – mari saffre
5. kl – anti asumets, Fred Kikas
6. kl – raido rehepapp
8. kl – adeele Zagurski

Hindele „4“ ja „5“ õppisid järgmised õpilased: 
1. kl – oliver Kirsipuu, mariette Liigend, sandra plamus, reijo Vanikov
3. kl – Kristen Kanarbik, sirle Külaots, riia orgmets, rando Vanikov
4. kl – alis-angela Kuusk, Kristo Lebin, Liisa nazarov 
6. kl – markus rudak, andreas Välis
7. kl – Hanna Hatto, Jarko-Jael Jõessar, Urmis Veimann, andreas Viibus
9. kl – Kersti einling, arnold Zagurski, mery-Liis Välis
8K kl – Keili Kanter, elina Konso

Kena talvekuud kõigile!

I veerandi õppetöö tulemused Kivi-Vigala Põhikoolis

Hindele “5” õppisid:

2. kl - aron aun
3. kl - Heily tiitus
4. kl - merili Burmeister
8. kl - Grete Kärsna

Hindele “4” ja “5” õppisid: 

2. kl - Berit Kristin, marleen mölder, Kalju torri
3. kl - iiris djatšok, Gerlin sildoja
4. kl - triin djatšok, silver Haljas, relika Kullap, Kristina ollo, Liisbeth naarits
5. kl - Jürgen Kõllo, egert nei, Henry tiitus
6. kl - raido Liiv, rannes rukki, anete Vahl
7. kl - robert Haljas, Kadri Kärsna
8. kl - Gerli Kullap, Kristi Viimne
9. kl - Kärolin Lints, Keitlin niit, pille siimar, annabel Vaarma
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Veerandi viimasel päeval tähistas 
Kivi-Vigala põhikooli pere hõimu-

päeva. Riikliku tähtpäevana peetakse 
hõimupäeva oktoobrikuu kolmandal 
laupäeval, kuid meie tähistasime seda 
reedel, 19. oktoobril.

Kooli vanim klass oli teinud mitu 
nädalat ettevalmistusi ning proove, et 
tutvustada kaasõpilastele eesti keele 
lähimaid sugulaskeeli – läänemere-
soome keeli. Kui paljud eestlased te-
gelikult ikka teavad, et meie keelesu-
gulasteks on liivi, vadja, soome, vepsa 
ning isuri keel? Nii esinejad kui ka 

Neljapäeva, 1. novembri õhtupoo-
likul, kui väljas hakkas juba hä-

marduma, sest on ju kätte jõudnud 
aasta kõige pimedam aeg, võttis Rap-
la kultuurimajas maakonna luulehu-
vilisi poisse ja tüdrukuid, noormehi 
ja neide vastu salapärase valgusega 
hämar ruum, mille laval vaid valge 
tiibklaver ja kunstipäraselt pruuni 
paberisse mähitud üksik tool keset 
lava, ühel jalal seismas.

Algas Raplamaa noorte etlejate kon-
kurss. Iga noore esituses kuulsime 
üht vabalt valitud eesti autori ning 
üht Rapla maakonnast pärit autori 
luuletust. Kõige populaarsemad olid 
muidugi Andres ja Kristiina Ehini, 
samuti Mathura ning Indrek Hirve 
luuletused.

Õhtut juhtis Raplamaa oma ja armas-
tatud laulik Mathura, kes julgustas 
noori esinejaid ja ütles, et kõik kuula-

luule köidab ka noori inimesi

Hoiame oma keelt

pealtvaatajad said teada palju huvi-
tavat infot, mida varem polnud kuul-
nud.

9. klassi õpilased esitasid mitmekesi-
se kava, milles oli nii meeleolukat ning 
lõbusat, samuti tõsiselt mõtlema pa-
nevat ja südamlikku. Ürituse juhatas 
sisse lugu „Meil on elu keset metsa“, 
mida esitati uhiuute kitarridega ning 
kogu koolipere saatis seda lauluga.

Veel mõned päevad enne esinemist 
olime veidi skeptilised, kas me ikka 
saame kitarrimängu nii selgeks, et 
vaatajate-kuulajate ette kannatab 

minna. Meie püüdlused aga kandsid 
vilja, sest hiljem kuulsime kitarri-
mängu kohta vaid kiidusõnu ja olime 
enda üle väga uhked. 

Meie ettekande lõbusam pool oli 
see, kui poisid-tüdrukud esitasid liivi, 
vadja ja soomekeelseid tekste ja kuu-
lajad pidid aru saama, millest jutt on. 
Olime ette valmistanud slaidiesitluse, 
mille abil tõime näiteid, kuidas meie 
keelenaabrite käsi käib. Tõdesime, et 
on neidki läänemeresoome keeli, mis 
tänaseks juba praktiliselt välja sur-
nud. Põhjuseks teise ja suurema riigi 
territooriumil elamine ja segunemine 
suurema rahvaga, samuti see, et hä-
benetakse oma keelt rääkida. Lõpe-
tuseks laulsime 8. klassi tüdrukute 
omaloomingulist loitsu, et eesti keel, 
Eestimaa ning rahvas kestma jääks.

Meie peamiseks eesmärgiks oli 
kuulajatele teadvustada, et iga keel 
või rahvas võib välja surra, eriti kui 
keele kõnelejaid on vaid pisut üle 
miljoni, võrreldes rahvustega, keda 
on 80 miljonit või 145 miljonit. Loo-
dame, et meie sõnum jõudis igaüheni 
ning üheskoos hoiame eesti keelt ning 
meelt.

Annabel, Siiri ja Keily
Kivi-Vigala põhikooli 

9. klassi õpilased

jad toetavad neid. Sellega sai loodud 
mõnus ja pingevaba õhkkond. Osa-
lejaid oli ligi kolmkümmend ja nen-
de luule lugemise oskused üllatavalt 
head.

Auväärne žürii valis välja igast vanu-
serühmast ühe peapreemia ning ühe 
eripreemia väärilise etleja. Kivi–Vi-
gala põhikooli esindasid neli tublit tü-
tarlast: Anete Vahl, Keily Moks, Gre-
te Kärsna ning Kristi Viimne. Kristi 
pälvis 7. - 8. klassi vanuserühmas ka 
eripreemia.

Hingedepäevaeelne luuleõhtu oli mi-
dagi ilusat hingele, oli elamus nii 
kuulajatele kui ka lugejatele endile. 
Ja tore on tõdeda, et Raplamaal köi-
dab luule ka noori inimesi.

Eve Kärsna
Kivi–Vigala põhikooli õpetaja

Kivi-Vigala Põhikooli
meeleolukas õhtupoolik

“MINU ISA SUUDAB”
9. novembril kell 16.00

Plaan:
• kogunemine kooli ees või sees
• start meeleolukale seiklusrajale

Kaasa palume võtta:
• taskulamp
• ilmale vastav riietus
• kaasatud võivad olla ka emad, va-
naemad, tädid, onud, vennad-õed 
(ehk kõik kes teie peres kõndida 
juba/ või veel suudavad)

Õhtul kell 21.00 pidu Kivi-Vigala 
rahvamajas täiskasvanutele.

Tantsuks mängib “Kalev”
Kavas üllatused. Pilet: 3.50€
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Via Baltica (E67) teema
planeeringu avalik arutelu 

toimub KiviVigala rahvamajas 
20.11.2012. a algusega 

kell 18.00

Spordistipendiumi taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Vigala Vallava-
litsusele koos meistritiitlit tõendava 
dokumentide koopiaga hiljemalt 10. 
novembriks.

Spordistipendium määratakse üks 
kord aastas vastavalt jooksva aasta 
sporditulemustele Vigala valla noor-
tele, kelle vanus ei ületa 23 eluaastat. 
Stipendiumi määramisel arvestatakse 
osalemist Eesti, Baltimaade, Põhja-
maade, Euroopa ja maailmameistri-
võistlustel ning Olümpiamängudel 
ja spordiala kuulumist olümpiaalade 
hulka.

SPorDISTIPeNDIUM

Täpsemalt saab stipendiumi 
põhimäärusega tutvuda: 

http://www.vigala.ee/teave/docs/
spordistipendiumid.html

Vigala Vallavalitsuses

17.10.2012. istungil otsustati:
- väljastada kirjalik nõusolek ühe 
puurkaevu rajamiseks
- väljastada üks kasutusluba
- väljastada kaevetööde luba ühele 
taotlejale
- määrata viiele maaüksusele koha-
aadressid
- eraldada sotsiaaltoetusteks 194,40 
eurot.

31.10.2012 istungil otsustati:
- moodustada hankekomisjon koos-
seisus Priit Kärsna, Merje Voog, Arvo 
Roosi ja Helja Kaarits
- väljastada ehitusluba ühele ehitise-
le
- muuta Vigala Hooldekodu hooleko-
gu koosseisu
- eraldada sotsiaaltoetusteks 224 eu-
rot
- väljastada kaevetööde luba ühele 
taotlejale

Vigala Vallavolikogus

25.10.2012 istungil otsustati:
- määrata sihtotstarbed kahele ka-
tastriüksusele
- kinnitada Vängla küla külavane-
maks Jaan Viska
- seoses valla auto kasutusrendi lõp-
pemisega otsustati sõiduauto Mazda 6 
universaal, numbrimärgiga 241MLU 
võtta kaheks aastaks kapitalirendile
- võtta arvele peremeheta varaks Kat-
lamaja maaüksus Vana-Vigala külas 
Vigala vallas, mille viimane omanik 
oli Harmel Trans OÜ

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (külainves-
teeringute projektid). Meetme maht 298 077 eurot. Taotluste vastuvõtt 
14. - 18. jaanuar 2013. Projektitaotluste ekspertnõustaja Iris Haiba, iris@
raplaleader.ee.

Infopäev 12. detsembril 2012 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendami-
ne (arendusprojektid). Meetme maht 14 841,45 eurot. Taotluste vastuvõtt 
14. - 18. jaanuar 2013. Projektitaotluste ekspertnõustaja Iris Haiba 
iris@raplaleader.ee.

Infopäev 12. detsembril 2012 k 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng (investeeringute projektid). Meet-
me maht 149 609,27 eurot. Taotluste vastuvõtt 18. - 22. veebruar 2013. 
Projektitaotluste ekspertnõustaja Maimu Niitsoo maimu.niitsoo@mail.ee.

Infopäev 9. jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

Meede 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine (kul-
tuuriarendusprojektid). Meetme maht 20 811,11 eurot. Taotluste vastu-
võtt 18. - 22. veebruar 2013. Projektitaotluste ekspertnõustaja Iris Haiba 
iris@raplaleader.ee.

Infopäev 10. jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine 
(noorsootöö projektid). Meetme maht 19 761 eurot. Taotluste vastuvõtt 
18. - 22. veebruar 2013. Projektitaotluste ekspertnõustaja Iris Haiba iris@
raplaleader.ee.

Infopäev 10. jaanuaril 2013 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

Aukodanike kandidaadid

Vallavalitsus ootab Vigala valla aukodaniku 
nimetuse kandidaate. Nimetus omistatakse 
füüsilisele isikule erilise auavaldusena Viga-
la vallale osutatud väljapaistvate teenete 
eest valla haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või 
majanduselu edendamisel või vallapoolse 
erilise austusavaldusena. 

Taotluse aukodaniku nimetamiseks võivad 
esitada kõik füüsilised ning juriidilised isi-
kud. 

Taotlus tuleb esitada kirjalikult Vigala Valla-
valitsusele 21. jaanuariks 2013 a.

Täpsem info: http://www.vigala.ee/teave/
docs/aukodaniku_statuut.pdf 

rAPlAMAA PArTNerlUSKogU 2013. AASTA 
TAoTlUSVoorUDe jA INfoPäeVADe TähTAjAD
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Oktoobris oli Vana-Vigala Raa-
matukogus kohtumine Tõnu 

Otsaga. Vestlusteemaks väärikas 
vananemine. Tõnu Ots on tuntud 
eelkõige psühholoogina, pedagoogi-
na, psühhoterapeudina, koolijuhina, 
ajakirjanikuna, külavanemana. Neid 
valdkondi on palju, milles ta erialast 
kompetentsi omab.

2012. aasta on maailmas põlvkonda-
devahelise solidaarsuse ja väärika 
vananemise aasta, sellest lähtuvalt 
ka vestlusteemade ring. Teame, et 
loodus on pannud koos eksisteerima 
kolm põlvkonda: esimene põlvkond 
noored kuni lapse sünnini; teine 
keskealised kui lapsevanemad ja 
kolmas põlvkond seeniorid kui vana-
vanemad. Kokkutulnud olid peami-
selt kolmanda põlvkonna esindajad. 
Põlvkondade suhete teemal arenes 
vestlusring. Saime algteadmisi gero-
googikast: see on õpetus iseendas 
toimuvatest muutustest seoses vana-
nemisega ja nendega kohanemisest. 
Selle õpetuse järgi on igal põlvkonnal 
talle omane psüühika ja sel pinnal ka 
eetika. Määrav on iga inimese isik-
lik suhe oma vanemate ja lastega. 
Tavaliselt lapse sünniga tekib vastu-
tus, teine põlvkond elab olevikus, la-
hendab hetke probleeme. Lastelaste 
sünd annab võimaluse elutarkusele 
ja väärikusele. Eeltoodut kokku võt-
tes, saab öelda elamise saladused: 

Peame õppima vananemist
minevikuga tuleb leppida, olevikuga 
tuleb harjuda ja tulevikku tuleb ku-
jundada.

Siit võiks teha järelduse nii volikogu 
kui ka riigikogu tööks: tulevikku ku-
jundajaid (saadikuid) peaks kindlas-
ti valitama kolmandast põlvkonnast. 
Kaalukad otsused saavad sündida 
kolme erineva põlvkonna koostöös. 
Ühiskond, kes on võtnud kuulda kol-
manda põlvkonna häält, teeb vähem 
vigu. Tänapäeval võime öelda „va-
nad“ tahavad aktiivselt edasi elada, 
võtta osa ühistegevusest, olla reipad 
ja terved. Jätkusuutlikku ühiskonda 
kindlustab vanema põlvkonna elu-
teadlikkus ja tarkus. Seoses vana-
nemisega ootavad eakad suuremat 
tähelepanu ja lugupidamist noortelt. 
Võib isegi väita, et varasem sõbralik 
õhkkond on inimeste vahel kadunud, 
teineteises nähakse rivaale ja kon-
kurente. Kui teha järeldusi tänapäe-
vast, siis jahtuvad inimeste vahelised 
suhted, igapäevaellu on tulnud palju 
valet, võltsmoraali, ahnitsemist, hä-
mamist.

Kuidas siis endas tunda, millal hak-
kab vananemine peale. Kui teeme 
midagi sellist, mida varem olemas ei 
olnud: see on looming, mis ei pruugi 
alati olla mingi kätetöö vaid ka hea 
mõte. Kui loobume asju paranda-
mast, siis on vananemine käes (kui 

enda eest ei hoolitse, käime päeva 
dressides, või külaliste tulekul ei 
kata söögilauda, ei käi teatris ega 
kinos, aruteludel, kokkutulekutel). 
Rida võiks jätkata. Peaasi, et leiak-
sime endale meelepärase tegevuse 
ning see laseks meil end väärikatena 
tunda. 

Tõnu Ots on võrrelnud vananemist 
mägironimisega - tippu ronides ei 
mõtle sellele, et sealt allatulek on 
tunduvalt raskem. Tänapäeval lü-
heneb noorusiga, vanadus seevastu 
pikeneb. Ühiskond ei saa inimeste 
kõrvaleheitmist lubada, samal ajal 
tuleks meil eakamatel vananemist 
õppida. Kooliinimesena on hea tõ-
deda, et tööharjumisi on maal las-
tele lihtsam õpetada. Maaelu nõuab 
rohkem aega ja vaeva igapäevaseks 
toimetulekuks, kuid samas pakub 
võimaluse tunda end maailmaparan-
dajana kasvõi oma kodu sättides või 
uut puud istutades. Võib lisada, et 
maal peaks hinda minema mahepõl-
lundus, seega jätame mürgid ja kogu 
keemia ära. Paljud uued toiduained 
lööva inimese energeetika segamini, 
keemiliste reaktsioonide tulemina 
oleme rohkem avatud kurjusele kui 
headusele. Turumajandus koosneb 
ainult kurjuse reeglitest: ära halas-
ta, mine üle laipade, ära tee head, 
tasuta lõunaid pole olemas, ela päev 
korraga, riik on halb peremees.

Vananedes peame teadma, et üksin-
dus võib hävitada meie teadvustatud 
tegevuse, olukorda aitab parandada 
kontakt naabritega, vestlused laste-
ga jne. 

Vestluse kokkuvõttes jäi kõlama 
mõte, et me ei „eidestuks ega ätis-
tuks“, vaid jääksime väärikateks 
„memmedeks ja taatideks“ vanemas 
eas. Kui meile on antud võimalus elu 
juhtida, siis ei tahaks elada päev kor-
raga. Läbi sihikindla tegevuse võime 
oma tugevust kogeda. 

Suured tänud meeldiva ja vajaliku 
vestlusringi eest Mare Ülemaantee-
le. Väärikat vananemist Teile, kallid 
kolmanda põlve esindajad!

Jaan Viska
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TERVISELEHEKÜLG

Sobita treening 
oma vanuSega
Tervislik eluviis, hea toit, regulaarne 
treening on pika ja terve elu saladu-
sed. Tundub lihtne, kuid teooria on sa-
geli lihtsam kui seda praktikas teha. 
Igapäevane hammaste pesemine on 
meie jaoks loomulik, sama loomulik 
peaks olema ka tervislik elustiil. Eri-
nevas vanuses peaks aga arvestama 
erinevate treeningutega. 

20ndad eluaastad
Selles vanuses pannakse alus har-
jumustele, mida arvatavasti jätkad 
kogu elu. Seepärast järgi tervislikku 
elustiili, proovi uusi treeningud, sest 
selles vanuses ollakse riskialtimad 
ning keha on tugevam. Treenima 
peaks stabiilsust ja jõudu, sellest on 
hilisemas elus kasu. Kalorid peaksid 
tulema peamiselt tervislikust toidust. 
Kui oled terve, võid treenida kõiki 

alasid. Ka kõrge intensiivsusega tree-
ningud on sobilikud. Traditsioonili-
semad alad nagu aeroobika, jalgpall, 
käsipall, tants on ka hea valik. 

30ndad eluaastad
See vanus on kõige segasem, sest sel 
ajal teeme tavaliselt kõike korraga — 
karjäär, perekond, abiellumine, sõp-
rus. Kõige selle vahele on treeningute 
jaoks aja leidmine raske. Enamik ini-
mesi võtab sel ajal ca 1 kg aastas juur-
de. Jälgi, et 40ndaks juubeliks ei oleks 
sa äkki 10 kilo juurde võtnud. Füüsili-
selt on selles vanuses inimene tugev, 
kuid keha hakkab tunduma jäigem. 
Venita palju, soovitavalt iga päev. 

Kuna paljud sünnitavad selles va-
nuses või plaanivad lapsi, on väga 
oluline B-vitamiini ja foolhappe tarbi-
mine. Neid leidub looduslikult pähk-
lites, munas, banaanides, apelsinis 
ning siseelundites. 

Treeningu osas proovi mahutada 
nädalasse vähemalt kaks, kuid soovi-
tavalt neli treeningut. Selles vanuses 
on treening eriti oluline, et kõige selle 
koormaga hakkama saaksid. Tugev 
keha jõuab rohkem nii füüsiliselt kui 
ka mentaalselt. Proovi erinevaid tree-
ningvorme ning liigu ka igapäevaselt 
niisama palju. 

40ndad eluaastad
Oled jõudnud kuldsesse keskikka, 
kus ainevahetus hakkab vaikselt aeg-

lustuma. Lapsed on teismelised ning 
enda jaoks on rohkem aega. Naistel on 
klimakteeriumi eelne aeg ning seepä-
rast on oluline keskenduda oma tree-
ningule. Musklite kasv on vähenemas 
ning seepärast on oluline jõutreening, 
et vältida luuhõredust. Väga oluline 
on ka regulaarne toitumine, et vältida 
veresuhkru langust.

Söö regulaarselt, et vältida mada-
lat veresuhkrut, mille tõttu sööd liht-
samini maiustusi ning kiireid süsive-
sikuid. Kui sa ei ole füüsiliselt väga 
aktiivne, peaksid proovima treenin-
gutega alustamist. 

Pikad päevad arvuti taga avaldavad 
mõju õlgadele, turjale ja seljale. Kes-
kendu tasakaalu ning kaloripõletami-
se treeningutele, sest ainevahetus ei 
ole enam oma kõige paremas vormis. 
Jooga, pilates, tants. Aga ka jooksmi-
ne ja ratsutamine on head.

50ndad eluaastad
Toimuvad drastilised kehalised muu-
tused. Oluline on käia tervisekontrol-
lis ning treeningu järgselt korralikult 
puhata, sest taastumine võtab kaks 
korda nii kaua aega kui 20-ndates ini-
mestel. 

Oluline on tarbida tasakaalustatud 
toitu. Ning mida vähem treenid, seda 
vähem keha ka toitu vajab. Lihastele 
mõjub hästi jõutreening, sest selles 
vanuses jäävad nad nõrgemaks. Tree-
ningud pallil suurendavad jõudu, ta-
sakaalu ning koordinatsiooni. 

60ndad ja edasi
Läheneb pensioniiga ning see on mõ-
jutanud ka sinu tasakaalu. Keha on 
muutunud jäigemaks ning pidev lii-
kumine on üha olulisema tähtsusega. 
Kui oma keha ei kuula on vigastused 
kerged tulema. Tegele oma lastelaste-
ga ning tunneta ise, kui palju jõuad. 
See on väga individuaalne. 

Keha vajab nüüd täiendavalt kalt-
siumi ning seepärast võib luustik 
muutuda hapraks kui seda toidus pii-
savalt ei ole. Looduslikku kaltsiumi 
on palju piimas, juustus, piimatoo-
detes, rohelistes köögiviljades, lõhes, 
munas, ubades ja pähklites. Mälule 
mõjub hästi rasvane kala. 

Liikuma peaksid vähemalt 30 
minutit päevas ning soovitavalt 2 
jõutreeningut nädalas. Tants, jooga, 
kiired jalutuskäigud, jalgrattasõit ja 
ujumine on suurepärased tegevused. 
Ära unusta pärast treeningut aga li-
haseid venitamast ning puhkamast.

Allikas: aftonbladet.se

Projekti raames on oodatud kõik 15-64 aastased tööealised inimesed ta-
suta ujuma Märjamaa ujulasse. Ujula on Vigala valla rahva päralt alates 
kella 19:00 kuni 20:30 järgmistel kolmapäevadel:

  7. november 2012
  14. november2012 
  21. november 2012
  28. november 2012
  5. detsember 2012
  12. detsember 2012

Tule ise ja võta sõber, isa-ema ja töökaaslane kaasa! 
head Vigala ettevõtted! Suunake oma töötajad ujuma. Iga ettevõte 

on väärt tervet töötajat.

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

MärjAMAAle UjUMA!

Info ja eelregistreerumine
bussisõiduks tel. 489 4770; 489 4772; 5330 7996
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JUUSTUPIRUKAS 8-10 lõiku

Põhi:
200g võid
100g riivitud juustu
1dl 10% rõõska koort
5dl jahu
2tl küpsetuspulbrit

Täidis:
250g šampinjone
2sl võid
1 punane paprika
200g riivitud juustu
2dl 10% rõõska koort
4 muna
1½ sl oreganot
1tl musta pipart
1½ tl soola

Valmistamine:
- sega pehme või riivitud juustu, 
rõõsa koore ja küpsetuspulbriga 
segatud jahuga
- sega ühtlaseks taignaks
- suru tainas küpsetuspaberiga 
kaetud 26 cm läbimõõduga küpse-
tusvormi põhja
- tükelda seened ja pruunista 2-3 
minutit võis
- puhasta ja tükelda paprika kuu-
bikuteks
- pane seened, paprika ja riivitud 
juust kihtidena taignale
- sega rõõsk koor, munad ja maitse-
ained, vala pirukale
- küpseta 200°C juures 30 - 35 mi-
nutit, kuni täidis on hüübinud.

Naised võimlema!

Ootan kõiki Vigala naisi 
võimlema teisipäeval 
19:00-20:00 Kivi-Vigala 

Rahvamajja. 

Treeningtund 2 €

Sind väga oodates
Maris Üürike

Õppepäev erametsaomanikele! 
Tule osalema õppepäeval, mis toimub neljapäeval, 15. novembril k.a Rapla 
Maavalitsuse suures saalis Tallinna mnt 14 Rapla linn. 

Ürituse algus kell 14.00 ja lõpp orienteeruvalt 17.00

Esinevad metsanduse konsulendid Taivo Raudsaar, Kadri-Aija Viik, Olavi Udam. 
Juttu tuleb metsanduse siseriiklikest ja Euroopa Liidu toetustest, metsaühistust 
Ühinenud Metsaomanikud, metsa müügi võimalustest metsaühistute kaudu. 

Koolitus on tasuta!

Võimaluse korral registreeruda ürituse heaks kordaminekuks e-mailil: 
taivoraud@hot.ee või telefonil 510 9166 kuni 12. novembrini. 
Üritust toetab SA Erametsakeskus.

MTÜ Kikepera Metsaühistu

vigala valla aasta isa
Käesoleval aastal valis Vigala vald 
aasta isaks maadlustreeneri Olev Ni-
sumaa. 

Olev on kolme lapse - Jüri, Mari 
ja Liisi isa. Hetkel elab ta koos poja 
Jüriga Härma talus ning on ka kasu-
pereks käitumisprobleemidega saksa 
noorukitele. Noorukitega tegelemine 
toimub seitse päeva nädalas, mis eel-
dab pingetaluvust, paindlikkust ning 
sportlikkust. 

Olev alustas maadlustreenerina 

1984. aastal. Treeneri amet on tal-
le algusest saati meeltmööda olnud. 
Aastate vältel on õpilased toonud Ees-
ti ja Põhjamaade meistrivõistlustelt 
erinevates vanuseklassides eri värvi 
medaleid. Paljud Vigala maadlejad on  
jätkanud õpinguid Audentese Spordi-
koolis (eelnevalt ESG, TSIK). Spordi-
kooli pääsemine on maadluspoistele 
alati suureks eesmärgiks olnud. 

1995. aastal sai Olevi juhtimisel 
alguse Vigala Lahtise Mati korralda-
mise traditsioon. Selle eelkäijaks oli 
Vana-Vigala Põhikooli sisene maad-
lusvõistlus, mis oli õpilaste seas po-
pulaarne ning andis tõuke suurema 
võistluse läbiviimiseks. 

Olev on ka ise maadelnud, kuid esi-
plaanil oli siiski motokross. Ta võist-
les külgvankritega mootorrataste 
arvestuses. Aga ka maadluskarjääri 
tulemusteks olid mitmed turniirivõi-
dud ja rajooni meistrivõistluste meda-
lid. 

Olev on samuti aktiivselt kaasa löö-
nud vallaelu edendamisel.

Õnnitleme AASTA ISA ning soovi-
me jätkuvat energiat noortega tegele-
misel!
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Ilmselt igaüks meist oskab sisseos-
te tehes küsida müüjalt, kui pikk 

on ostetud kauba garantii. Vähem on 
aga teada fakt, et olenemata kaupme-
he pakutavast garantiist on igal ost-
jal tegelikult õigus esitada puuduse 
ilmnemisel kauplejale kaebus koguni 
kahe aasta jooksul.

Selline kaheaastane kaebuse ehk pre-
tensiooni esitamise õigus on kirjas võ-
laõigusseaduses. Seal on kirjas seegi, 
et puudusega kauba puhul saab tarbi-
ja nõuda toote parandamist või asen-
damist ning kui see pole võimalik, siis 
ostusumma tagasimaksmist. Kuigi 
need õigused on sätestatud seaduse-
ga, leidub Eestis siiski kaupmehi, kes 
üritavad neid kas teadmatusest või 
tahtlikult piirata. Näiteid sellisest te-
gutsemisest on mitmeid. 

Tarbijakaitseametile on teada olukor-
rad, kus kaupmehed üritavad ebakva-
liteetsete jalanõude eest pretensiooni 
esitanud tarbijatele tagastada vaid 
osa jalatsite väärtusest. Näiteks, kui 
ekspertiisis selgub, et jalatsitel on 
tootmisviga, ent samas on ka tarbija 
eksinud jalatsite hooldusel, rõhuvad 
kaupmehed sellele, et jalanõude väär-
tus võrreldes algse hinnaga on lan-
genud ja teevad ettepaneku kompen-
seerida vaid jalanõude jääkväärtus. 
Selleks aga kaupmehel õigust pole – 
tõestatud tootmisvea puhul on kaup-
mehel kohustus tarbijale kompensee-
rida kogu ostusumma, mille kliendiga 
kokkuleppel võib välja maksta ka kin-
kekaartides.

Lisaks eksimustele rahaliste kompen-
satsioonide osas, tuleb palju vaidlusi 
ette ka pikalt remondis olnud toodete-
ga seoses. Kui kaupleja on puudusega 
toote remonti saatnud ja parandami-
sega läheb põhjendamatult kaua aega, 
on kliendil õigus müügilepingust ta-
ganeda ehk raha tagasi saada. Teada 
on juhus, kus müüja võttis tarbijalt 
vastu tootmisdefektiga teleri ja lubas 
selle parandada. Teler oli remondis 
mitu nädalat ja tarbija päringu pea-
le, kui kaua veel remondiga aega võib 
kuluda, andis kaupmees vastuse, et 
oodata tuleb veel vähemalt kuu. Tar-
bija soovis seepeale lepingust tagane-

da, ent kaupmees polnud nõus raha 
tagasi maksma. Tegelikult oli tarbijal 
selles olukorras õigus, sest remondi-
ga oli ületatud nn mõistlikku aega ja 
tarbijale tekitatud põhjendamatuid 
ebamugavusi.

Levinud eksimus on seegi, et kaup-
mees võtab puudusega toote kordu-
valt parandusse. Korrektne oleks, 
et kui asja parandamine ei õnnestu 
asendatakse toode või antakse tarbi-
jale raha tagasi. Hiljutisest prakti-
kast on teada situatsioon, kus tarbijal 
tuli oma uut mobiiltelefon korduvalt 
remontida lasta. Inimene küll soovis 
esimese remondi ebaõnnestumisel te-
lefoni tagasi anda ja ostusumma taga-
si saada, kuid kaupmees sellega nõus 
polnud. Antud juhul eiras kaupmees 
kliendi soovi tootest loobuda täiesti 
põhjendamatult. Ainult esimesel kor-
ral, kui tootel defekt tuvastatakse, on 
kaupmehel õigus ise valida, kuidas 
olukorda kõige mõistlikum lahendada 
on – kas toode parandada, asendada 
või maksta inimesele raha tagasi. 
Edaspidi peab kaupleja probleemi 
lahendamisel arvestama juba tarbija 
soovidega.   

Tihtipeale eksitakse ka kauba puu-
duste kõrvaldamisega seotud kulu-
tuste kompenseerimisel. Kui kau-
bal on tuvastatud tootmisdefekt, on 

kaupmees kohustatud tasuma kõik 
puuduse kõrvaldamisega seotud ku-
lud, sealhulgas posti-, veo-, tööjõu- ja 
materjalikulu. Selle reegli vastu ek-
sitakse sageli suurte kodumasinate 
puhul. Näiteks olukorras, kus tarbija 
äsjasoetatud pesumasin lakkab tööta-
mast, soovitab müüja selle tagastada 
kauplusesse. Kui juhtub, et tarbijal 
puudub selleks võimalus, siis pakub 
kaupmees välja variandi, et nende 
remondimees tuleb pesumasinale ise 
järgi, kui tarbija maksab kinni trans-
pordikulud. Seadusest tulenevalt on 
kaupmees kohustatud aga veokulu 
ise tasuma. 

Antud teema juures tuleb rõhutada 
sedagi, et garantii ja pretensiooni esi-
tamise õigus on kaks erinevat asja. 
Nagu juba märgitud tuleneb preten-
siooni esitamise õigus võlaõigussea-
dusest ja kehtib igal juhul kaks aas-
tat. Garantiid pakuvad kaupmehed 
aga vabatahtlikult. 

Oluline on siinjuures mainida, et 
kui kaupmees tahab kliendile anda 
garantiid, peab ta talle pakkuma 
soodsamaid tingimusi kui kohustab 
seaduslik kaheaastane kaebuse esita-
mise õigus. Garantiiga lisanduvateks 
eelisteks võivad olla näiteks kaebuse 
esitamise õiguse kestvus rohkem kui 
kaks aastat, toote parandamise ajaks 
asendustoote pakkumine jms. Müüja 
teade, et kuue kuu jooksul võib ostja 
puuduse tekkimisel kauplusele kae-
buse esitada, ei ole garantii, vaid ostja 
seaduslik õigus. 

Tarbijakaitseamet

“tooge oma pesumasin ise tagasi” 
ehk näited tarbijate õiguste piiramisest

• Kui kaubal või teenusel on ilmnenud puudus, võta kaasa ostu tõendav dokument (tšekk või 
pangaväljavõte) ja pöördu esmalt suuliselt kaupleja poole. 
• Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi, 
kontaktandmed, kaubal/teenusel esinev puudus ja omapoolne soovitav lahend. Lisa kaebusele ka 
ostutšeki või pangaväljavõtte koopia.
• Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või asendamist, kui see pole võimalik või 
parandamine ebaõnnestub, saad nõuda ostuhinna alandamist või kogu ostusumma tagastamist.
• Kaupleja peab kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.
• Kui vastust ei tule, pood keeldub kaebust lahendamist või lahendus ei vasta sinu ootustele, 
võid pöörduda tarbijakaitseametisse. 
• Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab tarbijakaitseameti veebilehelt www.tarbijakaitse-
amet.ee või tarbijakaitseameti videokanalist Youtube`is www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
• Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või 620 1707, e-post info@tarbijakaitseamet.
ee, aadress rahukohtu 2, tallinn 10130.

nB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu 
peab tasuma müüja.
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uhhu-uudised
Projektide rahastamine

Algas taotluste vastuvõtt Eesti Riik-
liku Arengu ja Lastekaitse Sihtots-
tarbelise Keelekasutuse Keelustami-
se ning Autoremondi Heaolu fondi. 
Raha saab taotleda uute masinate 
ostuks, keeleõppeks, kalapüügiks, ka-
tuse paranduseks, bussisõidu rahaks 
ja seakasvatuseks. Taotluste esitami-
se tähtaeg lõpeb 25. novembril 2012. 
Raha saavad kõik. Taotlus ei pea ole-
ma korrektne. Raha hakatakse tagasi 
küsima siis, kui see on kulutatud.

Isapuhkuse taastamine

Riik otsustas masu ajal kaotatud isa-
puhkuse taastada. Juba oli kuulda 
aga isade nurinat. Miks taastatakse 
isapuhkus alles uuest aastast? Kes 
veedab jõulud lastega kodus? Vigala 
Vallavalitsus otsustas Vigala vallas 
taastada isapuhkuse juba isadepäe-
vast. Igal isal on õigus saada 10 päeva 
isapuhkust. Esimene puhkusepäev on 
kõikidel isadel isadepäeval ehk siis 
11. novembril (õhtuks peate aga töö-
le minema). Järgmise puhkusepäeva 
saab välja võtta järgmisel isadepäe-
val. Kellel pole puhkusega kiiret, siis 
see ei pea puhkusepäeva väljavõtmi-
sega kiirustama. Võib ka ühe aasta 
vahele jätta. Head Isadepäeva. 

Marko Narko

Ilukirjandust Eesti autoritelt:
Kallas, Vaino Idatuulte pöörises: 
romaan kolmes osas
Sepa, Tiit Eelsoodumus armastada 
III osa
Saar, Kiiri Ruubeni liblikad. Kirsi-
piia
Vadi, Urmas Tagasi Eestisse! Ro-
maan tänapäeva probleemidest, 
eestlastest välismaal
Laretei, Käbi Okas ja Käbi: armastus 
ja Tuneesia – Laretei novell, Okase 
impressioonid
Sommer, Lauri Räestu raamat: Räes-
tu – küla Võrumaa südames

Välisautorite ilukirjandus:
Riley, Lucinda Kasvuhoonelill: Var-
raku ajaviite romaan
Giordano, Paolo Algarvude üksildus: 
romaan kahe noore inimese kujune-
misest
Mallery, Susan Paljajalu-suvede 
aegu: romantiline lugu ühel saarel
Jonasson, Jonas Saja-aastane, kes 
hüppas aknast välja: humoorikas 
seiklus

maadlusuudised
6. oktoobril toimunud Gustav Vaha-
ri mälestusvõistlustel Lihulas:
Hans Veskimägi 54kg 1. koht
Andreas Välis 54kg 2. koht
Urmis Veimann 54kg 2. koht.

13. oktoobril peetud Tapa Maadlus-
päeval saavutas Andreas Välis 54kg 
3. koha.

20. - 21. oktoober – Vooremaa au-
hinnavõistlus Jõgeval:
kreeka-rooma maadlus:
Andreas Välis 53kg 1. koht
Urmis Veimann 53kg 3. koht

Tarbijakaitseamet hakkab tarbijaid nõustama ka Raplas

Novembrist saavad tarbijad tulla taas tarbijakaitseameti vastuvõtule ka Raplas. Vastuvõtt hakkab toi-
muma iga kuu esimesel esmaspäeval kell 10.00 - 16.00 Rapla maavalitsuse ruumides aadressil 
Tallinna mnt 14.
Teiste tarbijakaitseameti esinduste vastuvõtuajad ja kohad on kirjas ameti kodulehel.
Lisaks vastuvõttudele saavad tarbijad ametilt abi küsida telefoni teel, mis on kõige kiirem võimalus oma 
probleemile lahendus leidmiseks. Nõuandetelefonile 1330 (pikk number 6 201 707) saab helistada 
igal tööpäeval kella 8.00 - 16.30. Samuti vastab amet tarbijate kirjalikele pöördumistele. Kirjutada 
saab ametile e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee, postiaadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või 
Facebooki vahendusel.

Maadlustreeningute ajad

Vana-Vigalas
Teisipäev 19.00 - 21.00
Neljapäev 19.00 - 21.00
Reede 19.00 - 21.00

Kivi-Vigalas
Esmaspäev 16.00 - 17.30

Reede 15.00 - 16.30

Smith, L.J. Salaring (3.) Vägi: triloo-
gia kolmas osa; ulme

Teaberaamatud:
Toomas Hendrik Ilves: kikilipsu taga; 
Presidendi elu lugu
Gahm, Bernhard Liha soolamine ja 
suitsutamine: singist ribini
Õun, Mati 101 Eesti lahingut
Krips, Heiki Suhtlemine probleemse-
te õpilastega: teadmisi, tähelepane-
kuid, näpunäiteid
Mikk, Raili Söögimosaiik: retsepte ja 
toidumälestusi 1970-1980 aastatest
Kaun, Eeva Minu India

Lastele:
Mänd, Heljo 101 päkapiku tööd
Mänd, Heljo Oakene: luuletused
Kunnas, Mauri Jõuluvana: jõuluvana 
ja päkapikkude seiklused
Saar, Olivia Robi: lugu imearmsast 
kutsikast
Kõik, mida sul on vaja teada: täiuslik 
lasteentsüklopeedia
McMillan, B. Sinu keha päev: kuidas 
keha ööpäev läbi tööd teeb

Hans Veskimägi 59kg 3. koht
vabamaadlus:
Hans Veskimägi 59kg 3. koht.

26. oktoobril toimus Eesti-Soome 
maavõistlus Tallinnas. Eesti maad-
luskoondise eest võistles ka Ardo 
Arusaar, kes kehakaalus 96kg alistas 
oma vastase kindlalt ja tõi koondisele 
ühe punkti. Paraku pidi Eesti koondis 
üldseisuga 3:4 tunnistama soomlaste 
paremust. 
27. oktoobril peetud Kristjan Palu-
salu mälestusvõistlustel Tallinnas 
saavutas Ardo Arusaar kehakaalus 
96kg jällegi 1. koha.

Jüri Nisumaa

uued raamatud kivi-vigala raamatukoguS



10VIGALA SÕNUMID

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

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

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

Novembrikuu sünnipäevalapsed

Salme Tõnne   93
Lidia Harlamova 89
Helju Liländer   85
Maimu Mitt   85
Helmi Hiibus   83
Ilmar Luige   80
Maie Maal   75
Arne Veimann   70
Anne Siitam   65
Aime Hints   60

Hulk aastaid on möödas,
hulk aastaid veel ees,
et õnne ja rõõmu Sul

tooksid vaid need.

PALJU ÕNNE!
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Hea maaomaNiK!

olen noor põllumees teie kodukandist, kes soovib 
oma tegevust laiendada.
Seose sellega otsin inimesi, kes soovivad oma põllu-
maad müüa või rendile anda.
Kõik pakkumised on teretulnud!

Vallo Asperk
Vallo@asv.ee
Tel. 527 2580

hUVITAVATe  KohTUMISTe KlUBI
KUTSUB TeID oSAleMA  UNeNägUDeÕhTUle 

koos PIreT rASS´iga,
7. detsembril kell 19.00 hIrVePArgI Tee külalistemajas Vana-Vigalas

Kui teed nähtavaks selle, mis on su sees, siis see, mille nähtavaks teed, päästab su ära. 
Kui sa ei tee nähtavaks seda, mis on su sees, siis see, mida sa nähtavaks ei tee, hävitab 
sinu.

 TeeMAD:
 • unenäosõnumite tähtsus ja nende tõlgendamine;
 • unenäosümbolid;
 • unenägudesse tagasipöördumine ja miks seda teha;
 • kuidas unenägudest saadud info tavaelus aidata võib;
 • isiklikud kogemused ja tähelepanekud;
 • unenäopäeviku pidamisest - miks ja kuidas?

Unenägudeõhtust, mida Piret Rass Tallinnas viib läbi koos Tim Chiswelliga: Unenä-
gijate koosviibimised on praktilised. Osalejad saavad võimaluse oma unenägudest 
rääkida. Unenäosõnumid jäävad tihti tähelepanuta, sest mäletame täielikust unenäo-
kogemusest katkendeid või moonutatud varianti. Mõnikord ei taha me näha, mida 
unenägu teada annab. Seetõttu on kasulik unenägusid jagada – ka täiesti võõras ini-
mene võib aidata varjatuks jäänud sõnumit avada.

Piret rass enda kohta: 
Olen tegelenud sisemise arenguga alates 16. eluaastast ja unenägude juurde tõi mind 
Robert Mossi raamat "Teadlik unenägemine". Sain aru, et unenäomaailm on sama 
reaalne kui ärkveloleku reaalsus: tuleb lihtsalt leida üles võti sinna pääsemiseks.

Kaasa võtta peale huvi ja hea tuju  8 eurot + endale meelepärane jook.  Laual suupiste 
ja kohv.  Osavõtu soovist teatada kindlasti hiljemalt 1. detsembriks tel. 5660 4062 või 
e-mailile info@heltan.ee. Kohtade arv piiratud.                                                           

Korraldajad: oÜ heltan ja  MTÜ jätkusuutlik Vana-Vigala   

Uus ilmakodanik

KEVIN VITSBERG


