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Klaver 
tuli 

KOJu

2012. aasta 21. september jääb 
meie kooli ajalukku kind-

lasti õnneliku päevana, sest siis jõudis 
auväärses eas mõisamajja tagasi siit 
1920. aastate algul olude sunnil rändama 
läinud suursugune pruun Riga J.Tresselt 
tiibklaver. Sellest, et see klaver üldse veel 
kusagil reaalsest olemas on, saime teada 
augustikuus, kui klaveri omaniku tütar 
meie kooliga ühendust võttis ja teda meie 
mõisale tagasi pakkus.

Vanal ja kaunil tiibklaveril on aegade 
jooksul lisaks esimesele kodule parun 
Uexkülli juures olnud kokku neli erine-
vat kodu. Esimest korda rändas ta oks-
jonilt Sääla karjamõisa rentnike Ernst 
ja Maria Toome juurde, kes mõne aasta 
pärast klaveriga Pärnumaale kolisid. Et 
1948. aastal saabus keeruline aeg pere-
kond Toome jaoks, sattus klaver Maria 
venna Jaan Järviku tallu Järvamaal, 

seejärel 1969. aastal Maria 
teise venna August Järviku 
tütre Ilme-Rutt Rõugu vast-
valminud majja Vändra ale-
visse Pärnumaal, kus vana 
klaver veetis 43 aastat oma 
pikast elust. Nüüd aga pol-
nud võimalik klaverit maja 
müügi tõttu enam selles ma-
jas hoida ning hoolsate ja hea-
tahtlike omanike initsiatiivil ongi 
ühe vana pilli rändamisering täis saanud 
ning klaver on lõpuks jõudnud tagasi 
oma esimesse koju. Nüüdsest kaunistab 
ta meie kaminasaali ja ootab seal rahalisi 
vahendeid ning tublisid remondimehi, et 
taas kord kaunilt kõlada!

Aitäh kõigile, kes vana klaveri koju aita-
misel osalised olid!

Silja Käär
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Madisepäeval toimusid 
Kivi-Vigala põhikoolis dokumentaal-

filmi „Eesti lood“ võtted

Killuke kuulsust - ega sellisest 
pakkumisest ütleks vist keegi 

ära. Meile ulatas selle imepisikese 
killu ETV telesaate ''Eesti lood'' režis-
söör Elo Selirand, kes ka meie kandi 
sugemetega on. 

Varahommikust saati oli koolinäda-
la viimasel päeval õhus tunda ootus-
ärevust. Iga mööduva tunniga see aina 
kasvas ja kasvas, seda enam ülemeeli-
kuks õpilased vahetundide ajal muu-
tusid. Saabuski siis päeva oodatuim 
hetk – ETV võttegrupp pani valmis 
oma aparatuuri ja alustas filmimist. 

Esmalt jagasid oma teadmisi aja-
loost üheksandikud, kes rääkisid Eesti 
ajaloo ühest olulisemast sündmusest 
- madisepäeva lahingust. Tol päeval 
möödus sellest täpselt 795 aastat. An-
sambel „Oort“ taustaks, laulsid 5. - 9. 
klasside õpilased tantsupidudel väga 
tuntuks saanud lugu „Öised orjad“, 
mida illustreeris 5. - 6. klassi õpilaste 
tants. Rahvuslikes riietes noored tõid 
kuulajate ja vaatajateni sõnumi, mida 
tähendas eestlaste jaoks 600-aastane 
orjapõlv.

Viimaks algas päeva oodatuim osa - 
esinemisjärje võttis üle Henton Figue-
roa, kes tegelikult oligi kogu ürituse 
peategelaseks, kellest saadet “Eesti 
lood“ meie koolis filmitigi. Henton Fi-
gueroa on oma kuueteist Eestis vee-
detud aasta jooksul saavutanud enam 
kui mõni meist terve elu jooksul. Fi-
gueroa on Tšiili aukonsul Eestis, eks-
portöör, majandusõppejõud ja Vigala 
piimatööstuse juhatuse liige. Meile 
andis ta põhjaliku ülevaate Tšiilist 
vabariigina, sealsetest inimestest, 
kommetest, loodusest ja tööstusest 
ning selle laiendamisest Eestis. 

Minule isiklikult jättis sügava mulje 
tema üllatavalt hea eesti keele oskus, 
mis kindlasti annab silmad ette palju-
dele Eestis elavatele välismaalastele. 
Jutu sekka lisas külaline ka omajagu 
humoorikaid seiku, mis harva ainult 
väikse muigega kuulajate suunurgas 
piirdusid. Lõpetuseks jagas koolidi-
rektor Kristine Niit nii Figueroale kui 
ka võttegrupile heldekäeliselt kooli-
aastapäevaks valminud meeneid.

Niisiis, hoidke ikka telekaval silm 
peal, ehk juhtute nägema ka meie väi-
kese koolipere suurt tähelendu.

Kristi Viimne 
Kivi–Vigala PK 8. kl õpilane

Juba pikajaliseks ja toredaks tradit-
siooniks on Kivi-Vigala põhikoolis 

saanud igasügisene näitus, kuhu lap-
sed toovad kodust kaasa üllatavaid 
ja viguritega aia- ning metsasaadusi. 
Sel aastal astusime siis sügisesse su-
viselt. Ja eksponaatide rivi oli pikk.
Vaadake, milline tore porgandipere! 
Ema ja isa kallistavad nii armsasti 
üksteist ja nende vahvad porgandi-
lapsed mängivad rõõmsasti peitust. 
On see vast üks õnnelik perekond! 

Siin on tore sõpruskond, kuhu kuu-
luvad üks lõbus kõver kurk, kaval si-
bul, sõbralik kõrvits ja veider - justkui 
varjuga tomat. Küll ikka looduse loo-
ming võib naljakas olla!

Matemaatikaõpetaja tõi ka vahva 
kurgi kaasa. Ennäe, milline põnev te-
gelane: nägu nagu puldimäng, suured 
silmad uudistamas ümbritsevat ja 
suur punane suu, mis justkui tahab 
öelda, et oh kui tore on teiega kohtu-
da. 

Muideks, edukalt saab suvikõrvit-
sast ja kurkidest ehitada grillimise 
ahju, kus küpsetada päikesepruune 
rõõmsameelseid tammetõrusid.

Ja nüüd randa! Ümberringi kasta-
nimunade koortest alused koos väi-
keste päikesevarjudega, mille varjus 
mõnulevad lumepallimarjadest kivid. 
Vaataja tunneb juba isegi paitavat 
päikesesoojust ja kuuleb vaikset lai-
neloksu.

Aga siin piidleb nöpsnina ja ti-
kusilmne suvikõrvitsa päritolu siili-
poiss, männiokkad okasteks, kõrval-

olevat kampa. Mida ta küll mõtleb?
Suure samblamäe otsas on seen-

te suguvõsa kokkutulek. See on ikka 
tõeliselt suur suguvõsa!

Ja nüüd midagi eriti romantilist: 
milline värvi– ja lõhnabukett, milline 
sädelus ja suursugusus, millised kau-
nid figuurid. Loomulikult on need nõt-
ked roosid, mida oma õrnas embuses 
hoiab sale ja sihvakas vaas, kes isegi 
oma kaunist külalisest lummatud on.

Ja mis nüüd!? Halloween?! Juba? 
Ei, jõulud....?! Üks helendav-vilkuv 
lumememm on kõrvitsa sisse peitu 
pugenud ja ootab seal oma aega. Kui 
mitte muud, siis tuletas ta igal juhul 
meelde, et ega need jõuludki enam 
mägede taga ole. 

Nii suvine meie selle aasta sügis-
näitus oligi. 

Õpetaja Eve Kärsna abiga 
panid jutu kokku 

Relika, Eneli, Merili, Triin ja Iiris 
3. - 5. klassist

Sügisnäitus „SuVinE SügiS“
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Tänavu algas kooliaasta meie laste 
jaoks veidi teisiti kui harilikult, 

sest kui tavaliselt minnakse kooli 
ikka 1. septembril, siis sel aastal võis 
veel kaks päeva suvepuhkust nau-
tida. Koolimaja ootas kõiki suuri ja 
väikesi  koolilapsi alles 3. septemb-
ril uut aastat alustama. Kõige erili-
sem oli see päev kindlasti seitsmele 
särasilmsele esimese klassi koolijüt-
sile, kes tänaseks päevaks end juba 
kenasti koolilapse eluga harjutada 
jõudnud on.

Esimene suurem ühine ettevõtmi-
ne sai teoks juba teisel koolinädalal, 
mil tähistasime traditsiooniks saanud 
tervise- ja spordipäeva „Reipalt kooli-
pinki“. Selle toreda päeva puhul tuli 
meile külla kooli vilistlane ja suvel 
tubli olümpiadebüüdi teinud maadle-
ja Ardo Arusaar. Kohtumine Ardoga 
toimus algul intervjuu vormis, kus 
küsitleja rollis astus üles õpetaja Jüri 
Nisumaa. Seejärel võisid kõik uudis-
himulikud Ardole küsimusi esitada. 
Küsijaid oli rohkesti ja kohtumine 
Ardoga kulges mõnusas ja muhedas 
võtmes. Kui jutud räägitud, järgnesid 
võistlused lühi- ja pikamaajooksus. 
Seekord olid need jooksud kindlasti 
põnevamad, sest ka külaline Ardo võt-
tis võistlustest osa. Pikamaajooksus 
polnudki spordimehele vastast, kuid 
lühimaajooksus tuli Ardol tunnistada 
üheksanda klassi noormehe Teet Roo-
si paremust. Päeva lõpetas kombinee-
ritud kotijooks, kus sai omajagu nalja. 
Aitäh õpetaja Krista Tõldmakerile ja 

Jüri Nisumaale toreda päeva korral-
damise eest!

Kuna sügise õige sünnipäev jäi sel 
aastal laupäevasele päevale, tuli alg-
klasside lastel sügise sünnipäevapidu 
pidada sellele järgneval esmaspäeval. 
Seekord tõi iga laps kodust kaasa 
aedvilju või puuvilju, millest midagi 
maitsvat valmistada saaks. Kõik lap-
sed said kooli õppeköögis kokakunstis 

SEptEMbriKuiSEd
 toiMEtuSEd 

käe valgeks ning lõpuks valmis pee-
tidest, kapsast, porganditest, kartuli-
test, ubadest, sibulast ja kabatšokist 
tervislik ja maitsev ühepajatoit ning 
õuntest sai magusa õunakoogi. Kui 
ühepajatoit pliidil podises ja kook 
ahjus küpses, laulsime koos sügis-
laule. Seekord kõlasid need eriliselt, 
sest laule saatis meie uus vana mõi-
sa klaver, mis küll veidike veel hää-
lest ära, aga muidu väga uhke välja 
näeb. Sellest klaverist saigi lastele 
sügise sünnipäeva suur üllatus. (Meie 
uhkest klaverist räägib pikemalt üks 
teine lugu tänases lehes.) Kui toit val-
mis sai, lasti sellel muidugi ka hea 
maitsta ning ühiselt leiti, et enda teh-
tud toit maitseb ikka hoopis paremi-
ni! Ühesõnaga – oli üks toimekas ja 
teistmoodi sünnipäevapidu ning suur 
tänu abi eest kõigile meie algklasside 
õpetajatele!

25. septembril toimus järjekordne 
aastajooks, kus vanemate õpilaste 
jooksudistantsi pikkuseks oli 2012 
meetrit. Võiduka lõpuni jõudsid kõik 
jooksjad, kuid kiireima poisi ja tüd-
ruku selgitasime välja ka seekord. 
Jooksu rändkarikad jäävad nüüd 
aastaks ehtima auhinnariiuleid Han-
na Hatto (7. kl) ja Teet Roosi (9. kl) 
kodudes.

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Vana-Vigala põhiKooliS

Kinobuss tuleb jälle!!!

Töötoa käigus õpitakse multifilmi 
tegemist. Osalejad mõtlevad välja 
lühikese episoodi, valmistavad ette 
taustad ja tegelased ning filmivad 
liikumise üles. Töötoa käigus valmib 
lühike animafilm. 
NB! Idee (lugu), millest multikat teha 
võiksid, tuleks juba enne valmis mõel-
da, siis saab kohe tegutsema hakata ja 
jõuab filmijupi ka kindlasti valmis.

Projekti rahastatakse ANK projekti-
konkursi vahenditest.

Töötoast osavõtuks tuleb end eelne-
valt registreerida. Selleks on kolm 
moodust:
1. noortekeskuses 
2. helistades telefonidel 5636 2293 
Astra või 5345 6446 Karin
3. Internetis: http://www.facebook.
com/VanaVigalaAnk 

Osalemine tasuta!
Ole kiire, kohtade arv on piiratud!

Kolmapäeval 24. oktoobril 
kell 12.00 Vana-Vigala 

Avatud Noortekeskuses

Olete oodatud 
animafilmitöötuppa!
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Kivi-Vigala põhikoolis kõneldi, et 
tahaks midagi „Ahhaa taolist“ 

külastada, et saada õpetlikku ja mee-
leolukat emotsiooni uueks õppeaas-
taks. Sellest lähtuvalt sai ka õppepäe-
va valitud.
Esimese peatuse tegime sõjameeste 
kiriku juures Toris, kus alati süüda-
takse Võidupäeva tuli. Kasvatuslikult 
on veelgi tähtsam monument Püha 
Jüri, kes on kogu kultuurimaailma 
kurjusevastane sümbol, sest võitlus 
kurjusega ei lõpe kunagi. Kurjuse 
relvad on ahnus, laiskus, rumalus ja 
autus. Pühak Georgiuse kuju süm-
boliseerib elu kolme põhialust: maa-
harimist kui oma rahva toitmine, 
sõjameest kui oma maa kaitsjat ning 
neitsite puhtust kui emaduse ja elu 
jätkamise alust. Millal veel, kui õppe-
aasta algul korrata põhitõdesid. 
Samas surnuaia lähedal asub Tori 
põrgu, kus möödunuid sajandil võis 
kümneid meetreid minna maasüga-
vusse. Nüüd Pärnu jõe vasakpoolsel 
kaldal kükitab vanapagan, kellest on 
räägitud palju rahvajutte ja muisten-
deid. Trepist laskudes veendusime 
devoni liivakivist kalda kõrguses.
Pärast Vändrat on Suurejõe tee ääres 
mälestusmärgiga tähistatud Lydia 
Koidula, meie esimese naiskirjaniku, 
teatri rajaja ja ühiskonnategelase, 
sünnikoht. Tema suurim väärtus on 
tema luuletused. Alati meenub Koi-
dula koduluuletuse algusread: „Meil 
aiaäärne tänavas, kui armas oli see! 
Kus kasteheinas põlvini me lapsed 
jooksime ...“.
Väikese ekslemise järel jõudsime Lõ-
havere linnamäele. Eesti muinasva-
nema Lembitu linnus on üks paremini 
uuritud linnuseid Eestis. Kõik jõudsid 
käia linnamäe nõlval ja eriti meel-
dis õpilastele Sakalamaa Kaitsjatele 
avatud graniidist mälestusmärk. 21. 
septembril möödus 795 aastat Madi-
sepäeva lahingust. Palju õpetlikku 
kirjandus- ja ajalootundideks. 
Väike asukohapäring viis meid tähe-
torni juurde, mida nimetati oodatud 

päeva naelaks. Füüsikalaboris võttis 
meid vastu perekond Noorkõiv. Peagi 
leidsime end katseid tegemas ja maa-
ilma avastamas. Loodusõpetus laias 
plaanis peaks meid õpetama ümbrit-
sevast maailmast paremini aru saa-
ma. Saime elektrit toota, pöörleva 
keha liikumist uurida, olla tugevas 
elektriväljas kui magnetväljas, käia 
kolmandal korrusel maailmaruumist 
teavet saamas.
Katsete jälgimine võib mõjutada ini-
mese elu, kes teab, võib olla juba tun-
nis istub tulevane leidur või maailma 
asjade avastaja. Tähetorn on kui ma-
jakas, mille järgi joonduda. Kungla 
talu maadel on selle torni uus algus 
järgnevatele põlvedele.
Edasi oli võimalik tutvuda Olustvere 
Teenindus- ja Maamajanduskooliga. 
Liikusime suurepäraselt korrastatud 
territooriumil õppelaborite vahel. Sel-
lest hästi säilinud mõisakompleksist 
on võimalik saada just meile paljude-
le vajalikku põllumajanduslikku hari-
dust. Kaasaegsus on loonud Olustve-
rest hea õpingute koha Eestimaal.

Katkendeid Kivi-Vigala põhikooli 
õpilaste tähelepanekutest:
Uus õppeaasta meie koolis algas kohe 
teguderohkelt, juba teisel nädalal läk-
sime õppeekskursioonile. Planeeritud 
käik „rappa“ jäi aga ajanappuse, väsi-
muse, kohe alanud saju tõttu ära, aga 
tähetorni tahaks kunagi veel külasta-
da, siis juba õhtusel ajal, mil saaks ka 
läbi teleskoobi maailmaruumi piiluda 
(Kristi 8. kl).
Õppeekskursioon oli Olustveres, Suu-
re-Jaani vallas, Viljandi maakonnas, 
kus asub tähetorn „Orion“. Katsetes 
saime ka ise osaleda. Oli väga huvitav 

ja kogemusterohke päev (Keily 9. kl).
Kui mina alguses kuulsin, et läheme 
Olustvere tähetorni, siis olin väga põ-
nevil, sest ma ei teadnud, mis mind 
seal ees ootab. Uurisin Internetist ma-
terjali selle kohta. Mulle ei meeldinud, 
et minu nimi oli Tori põrgu seina peale 
kirjutatud. Soovitan ka kindlasti teis-
tele seda õppekäiku (Jane 9. kl).
Järskude nõlvadega looduslik linnuse-
mägi oli väga võimas. Linnuse jalami-
le oli püstitatud graniidist monument 
vabadusvõitlejate mälestuseks. Orioni 
tähetornis kolmandal korrusel asub 
astronoomia klass ning kõige kõrge-
mal paikneb pöörlemisvõimeline kup-
pel, milles teleskoop. Päeva jooksul sai 
väga paljudest huvitavatest kohtadest 
Eestis teada (Kärolin 9. kl).
Ausalt arvasin, et Päike on kõige 
suurem taevakeha aga tegelikult oli 
jahmatav näha, kui palju on taevake-
hasid, mis Päikesest palju kordi suu-
remad. Tegime ka energiaringi, kus 
vool läbi käte käis (Grete 8. kl).
Teleskoobiga me taevast uurida ei 
saanud, kuna läksime päevasel ajal 
ning ilm oli pilves ja vihmane (Mar-
kos 9. kl).
Pidime sõitma rattaga, et panna 
elektripirn põlema, traadist hõõguv 
süda läks punaseks ja süütaks tiku, 
tekitati jahedat tuult (Keitlin 9. kl).
Sõites Olustverre, käisime läbi ka tee 
peale jäävates kohtades. Nagu näiteks 
Tori põrgu, kus saime ringi vaadata ja 
kaunist loodust nautida (Pille 9. kl).
Kõige rohkem meeldis mulle, kui me 
kõik ühel ajal särtsu saime. Tähetor-
nis oli väga palav (Aaron 6. kl).
Füüsikatunnid võiks koguaeg nii hu-
vitavad ja katseterikkad olla. Eriti 
meeldis mulle see nn „juuksuri osa“. 
Meile näidati veel tähtedest ja pla-
neetidest pilte ning ka räägiti nendest 
(Gerli 8. kl).
Tähetorn on ehitatud endisest nõuko-
gudeaegsest kuivsilo tornist. Algselt 
rahastas vajalikud asjad pere ise (tor-
ni jaoks). Esimesel korrusel tornis oli 
pere enda viljaait. Mulle meeldis väga 
see füüsikaline päev ning loodan, et 
see ei jää viimaseks (Annabel 9. kl).

Aitäh osavõtjatele!
Jaan Viska

õppEKäigud – 
kui õppetöö lahutamatu osa
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Rohkem kui aasta tagasi võttis 
Haridusministeerium vastu uue 

põhikooli ja gümnaasiumi õppekava, 
milles muudatuste hulgas kunstiaine-
te valdkonnas on kohustus õppida III 
kooliastmes (7. – 9. kl) kitarrimängu 
võtteid. Gümnaasiumis arendatakse 
ja täiendatakse põhikoolis omanda-
tud oskusi edasi.

Tekib küsimus: miks just kitarr? 
Õppekava töörühma liige Aarne Sa-
luveer mainib, et eestlaste hulgas on 
tänu suhteliselt soodsale hinnale ja 
lihtsale kättesaadavusele pillide soe-
tamise vastu huvi kasvanud. Pole ka 
saladus, et kitarr on läänemaailma 
populaarseim instrument (Google'i ot-

Kitarri- 
MäNG JÕuDiS 

KOOli!
singu põhjal). Järgmisel kohal on kla-
ver. Kitarriõppe koolitusprogrammide 
koostaja, internetikooli looja Kristo 
Käo sõnul on õpilaseks Kitarrikool.ee 
sisse registreerinud üle 6500 eestlase. 
Kristo Käo on üle Eesti Kitarrikooli 
kursusi korraldanud 10 aastat ja see 
on tõestanud, et lihtsal tasemel pilli 
mängima õpivad kõik. Õpetajatel on 
võimalik osa võtta eri organisatsioo-
nide toel korraldatud täienduskooli-
tustest. Koolid saavad muretseda või 
laenutada eksperdi valitud soodsa 
hinnaga pillikomplektid. 

Ajakirjas „Kitarr“ nr. 4 kirjutab 
Kristo Käo, et kümmekond kooli on 
pillikomplektid ostnud ja positiivse 

näitena toob Vigala vallavalitsuse, 
kes ostis pillid kahes valla koolis ka-
sutamiseks. Siinkohal tahan tänada 
vallavanemat Priit Kärsnat, kes mu-
retses kitarrikomplekti ja Vigala val-
la lastel on  muusikatunnis võimalik 
kitarrimänguga algust teha. Kivi-Vi-
gala Põhikool alustas 7. - 9. klassides 
kitarrimängu tundidega septembris. 
Olen ise ka kitarrimängu alal alles 
õpilane ja arvan, et koos õppida on 
tore ja lõbus! Vanasõnagi ütleb, et jul-
ge pealehakkamine on pool võitu. Soo-
vin kõigile õpilastele kannatlikkust ja 
usinust! 

Muusikaõpetaja Aili Soonberg

Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskooli esimese, teise ning kol-

manda kursuse suurköögikoka liht-
sustatud õppekava alusel õppivatele 
noortele toimus ESF projekti „Hari-
duslike erivajadustega (HEV) õppuri-
te õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse 
integreeritud mudel kutsehariduses“ 
raames laagrikoolitus Varblas. Varb-
la puhkekeskus oma vaikuse, mere ja 
maheda sügisese tuulega oli igati so-
biv koolituskoht. 

Kuna laager toimus septembrikuus 
ja kooli alguses, siis pidasime vaja-
likuks korralda lühike kohanemis-
kursus eelkõige esmakursuslastele 
sotsiaalsete oskuste omandamiseks 
(koostööoskus, üksteise tundma õppi-
mine, eneseteostus, jms) ning vane-
mate kursuse õpilastele anda juurde 
täiendavaid teadmisi ja praktilisi os-
kusi tugiõpilasena olles. Grupijuhen-
dajad aitasid uutel õpilastel omavahel 
kontakti leida, läbi viia õpitubade te-
gevusi. Samas avanes neil võimalus 
vestelda individuaalselt oma õpilaste-
ga uues keskkonnas. 

Programmis olid erinevad õpitoad, 
millest said kõik osaleda. Karjääri 
õpitoa eesmärgiks oli aidata õpilas-
tel arendada teadlikkust iseendast, 

omandada teadmisi töömaailmast, 
elukutsetest ja õppimisvõimalustest 
ning kujundada hoiakuid ja toimetu-
lekuoskusi, mis soodustavad kaasaeg-
sesse töömaailma sisenemist, karjää-
riotsuste tegemist ja valitud eriala 
sobivust. Arendavate mängude õpi-
toas sai õpilane arendada mõtlemis-, 
suhtlemis- ja koostööoskust, millele 
lisandus põnevus võistlusmomendina. 
Vanast uue meisterdamise töötoas oli 
üheks oluliseks märksõnaks taaska-
sutus. Taaskasutus asjadele uue elu ja 
kasutusotstarbe andmine, arendades 
samal ajal käelist osavust, fantaasiat, 
toetades loomisrõõmu ning juurutades 
säästlikku mõtteviisi. Käsitöö õpitoas 
toimus vildist lindude meisterdamine. 
Metalli ja puutöö õpitoas läks vaja täp-
sust ja kindlust, et valmistatud ese sai 
kauni väljanägemise. Eneseväljendu-
se õpitoa tulemusena tutvustasid õp-
pegrupid end ja andsid välja oma gru-
pi laagrilehe. Laagrilehel jäid kõlama 
sellised märksõnad, et laager oli lahe, 
koht sobiv, toit hea, meeldivad tege-
vused õpitubades. Osaleme kindlasti 
järgnevatel laagrikoolitustel ja laager 
võiks olla pikem kui kolm päeva!

Maie Üürike

laagrikoolitus Varbla 
puhkekeskuses
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Vigala Vallavalitsuses

12.09.2012. istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimu-
sed mõisa pargi rekonstrueerimise 
projekteerimiseks
- väljastada üks kasutusluba
- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia las-
te nimekiri
- eraldada sotstoetusteks 140 eurot
- eraldada reservfondist 246 eurot 
valla allasutuste elektrienergia han-
ke läbiviimise makseks

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Via Baltica (E67) teema
planeeringu avalik arutelu 

toimub KiviVigala rahvamajas 
20.11.2012. a algusega 

kell 18.00

26.09.2012 istungil otsustati:
- väljastada kasutusluba kahele ehi-
tisele
- kehtestada 2012. aasta 4 kuu eelar-
veliste vahendite jaotus põhikoolide 
vahel
- arutusel oli valla arengukava muu-
datused ja valla eelarvestrateegia

Vigala Vallavolikogus

27.09.2012 istungil otsustati:
- määrata Vigala vallas riiklikusse 
teeregistrisse kantud kolmele koha-
likule maanteele uued nimed
- taotleda munitsipaalomandisse Vi-
gala vallas riiklikku teederegistrisse 
kantud 59 tee alused ja teid teenin-
davad maad, sihtotstarbega - trans-
pordimaa
- kinnitada Vigala valla volitatud 
esindajaks katastriüksuste moodus-
tamisel maakorraldaja Katrin Kal-
mus
- kinnitada Vigala valla eelarvestra-
teegia 2013 - 2016
- muuta Vigala valla arengukava 2009 
- 2016 arenguvisiooniga kuni 2019

Rapla maavanem võttis 31.08.2012 
korraldusega nr 482 vastu maakon-
naplaneeringu teemaplaneeringu 
ning korraldab teemaplaneeringu ja 
teemaplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) aruan-
de avaliku väljapaneku.

Teemaplaneeringu ja KSH aru-
ande avalik väljapanek toimub 
ajavahemikul 24.09. - 22.10.2012. 
a. Rapla Maavalitsuses, Märjamaa 
Vallavalitsuses ja Vigala Vallavalit-
suses, tööpäeviti tööaja jooksul. Avali-
ku väljapaneku järgsed avalikud aru-
telud toimuvad 19. novembril 2012 
Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, 
Märjamaa alev, Märjamaa vald) algu-
sega kell 18.00 ning 20. novembril 
Kivi-Vigala Rahvamajas (Kivi-Vi-
gala küla, Vigala vald) algusega kell 
18.00. 

Teemaplaneeringute materjalidega 
(seletuskirja ja kaardimaterjali ning 
KSH aruandega) on võimalik tutvuda 
Rapla Maavalitsuse veebilehel aad-
ressil http://rapla.maavalitsus.ee/et/
tallinn-parnu-ikla-via-baltica-i-klas-

si-maantee ning teemaplaneeringu 
portaalis aadressil http://www.viabal-
tica.hendrikson.ee/

Teemaplaneeringu koostamine al-
gatati eesmärgiga täpsustada Tal-
linn-Pärnu-Ikla põhimaantee (joon-
ehitise) trassi koridori asukoht Rapla 
maakonna piires, tagamaks võimalu-
sed selle vastavusse viimiseks I klassi 
maanteele esitatavate nõuetega, mille 
tulemusel paranevad liiklusohutuse 
tingimused maanteel ning on taga-
tud sujuv ja usaldusväärne ühendus 
erinevate sihtpunktide vahel nii rah-
vusvahelisel kui siseriiklikul tasan-
dil. Lisaks trassi koridori asukohale 
on teemaplaneeringuga täpsustatud 
teedevõrgu toimimiseks vajalike raja-
tiste (ristmikud ja risted, kogujateed, 
jalg- ja jalgrattateed, bussipeatused, 
tanklad, parklad, konfliktalad seoses 
müra ja õhusaastega jm) vajadus ja 
orienteeruvad asukohad. Põhimaan-
tee kulgeb Rapla maakonna Märja-
maa ja Vigala valla territooriumil.

Pärast maakonnaplaneeringu tee-
maplaneeringu kehtestamist kantak-
se joonehitise asukoht vastavasse va-

rem kehtestatud üldplaneeringusse. 
Maantee asukoha kandmisega koha-
liku omavalitsuse üldplaneeringusse 
loetakse tee ja teekaitsevööndi ala 
juhtotstarbeks teemaa.

Paralleelselt planeeringu koosta-
misega viiakse läbi keskkonnamõju 
strateegiline hindamine (KSH), mille 
aluseks on laiendatud keskkonnakä-
sitlus, kus võrdselt looduskeskkonna 
komponentidega leiavad käsitlust ka 
inimkeskkonna erinevad mõjutegu-
rid. KSH läbiviimise käigus hinna-
takse maantee rajamisega kaasnevat 
eeldatavat mõju keskkonnale, ana-
lüüsitakse selle mõju vältimise või 
leevendamise võimalusi ning tehakse 
ettepanek sobivaima lahendusvarian-
di valikuks. Riigipiiri ülest mõju tee-
maplaneeringuga ei kaasne.

Teemaplaneeringu algataja ja keh-
testaja on Rapla maavanem, teema-
planeeringu koostaja (koostamise 
korraldaja) on Rapla Maavalitsus 
(Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tele-
fon 484 1100, e-posti aadress maava-
litsus@raplamv.ee).

Samaaegselt toimub ka Harju maa-
konnas analoogse teemaplaneeringu 
koostamine ja avalikustamine. Põ-
himaantee kulgeb Harju maakonna 
Tallinna ja Saue linna ning Saue, 
Saku ja Kernu valla territooriumil. 
Harju maavanem korraldab teema-
planeeringu ja KSH aruande avaliku 
arutelu 22. novembril 2012 Kernu 
valla Rahvamajas (Riisipere tee 6, 
Haiba küla, Kernu vald) algusega kell 
18.00.

Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 
20 lõikele 1 on igal isikul õigus ava-
liku väljapaneku ajal esitada ettepa-
nekuid ja vastuväiteid planeeringu 
kohta. Vastuväide on mingi planee-
ringulahenduse kohta mittenõustuva 
seisukoha esitamine või väide, et pla-
neeringu menetlemisel ei ole täidetud 
seaduse nõudeid. Ettepanekud ja vas-
tuväited tuleb esitada kirjalikult kas 
posti või elektronposti teel. 

Ettepanekud ja vastuväited esitada 
avaliku väljapaneku jooksul Rapla 
maavanemale aadressil Tallinna mnt. 
14, 79513 Rapla või elektronposti kor-
ral aadressil maavalitsus@raplamv.
ee

teemaplaneeringu teade
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AlANud ON eelArVetAOtluste 
VAstuVõtt 2013. AAstAKs

Käes on 2013. a vallaeelarve koosta-
mine. Ootame MTÜ-de, seltsingute, ük-
sikisikute, jne eelarvetaotlusi hiljemalt 
05.11.2012 e-postiga: merje@vigala.
ee või paberkandjal tavapostiga valla-
valitsusse.

Nii e-kirja kui ka tavakirja selgituseks 
palume märkida “Eelarvetaotlus 2013”. 
Taotlusvorm on saadaval valla kodule-
hel www.vigala.ee/taotlusvorm.rtf.
Taotlusvormile on soovitav lisada kal-
kulatsioone, lisaselgitusi jms.

Info: Merje Voog, merje@vigala.ee

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

Spordistipendium määratakse üks kord 
aastas vastavalt jooksva aasta spordi-
tulemustele Vigala valla noortele, kelle 
vanus ei ületa 23 eluaastat. Stipendiu-
mi määramisel arvestatakse osalemist 
Eesti, Baltimaade, Põhjamaade, Euroo-
pa ja maailmameistrivõistlustel ning 
Olümpiamängudel ja spordiala kuulu-
mist olümpiaalade hulka.

Vigala Vallavalitsus kuulutab välja 
2012/2013 aasta teehoiutööde (lume-
tõrje) vähempakkumise Kivi-Vigala ja 
Vana-Vigala piirkonnas. Pakkumises 
ära näidata tööde teostaja, tööpiir-
kond, kasutatav tehnika ja töötunni 
hind. Pakkumisi võib teha ka vaid küla-
piirkondade tasemel. Traktorid varus-
tatakse GPS jälgimisseadmetega valla-
valitsuse poolt.

Pakkumised esitada Vigala Vallavalit-
susele kinnises ümbrikus märgusõna-
ga “Lumetõrje” 29. oktoobriks 2012. 
a kella 15.00-ks.

Info tel. 516 7227

tErViSElEhEKülg

Ootamatult on kätte jõudnud sügis. 
Alates jaanuarist oleme läbi viinud 
projekti “Vigala valla tööealise ela-
nikkonna töövõime parandamine läbi 
tervise edendamise” raames Vigala 
tööealisele elanikkonnale erinevaid 
tervisealaseid teabe- ja tegevusüri-
tusi. Oleme käinud mitmed korrad 
suusatamas ja ujumas, kontrollinud 
tööinimeste tervist, saanud teadmisi 
mitmekesise toitumise osas ja kuu-

Projekti raames on oodatud kõik 15 – 64-aastased tööealised inimesed 
tasuta ujuma Märjamaa ujulasse. Ujula on Vigala valla rahva päralt ala-
tes kella 19:00 kuni 20:30-ni järgmistel kolmapäevadel:

 

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

Naised võimlema!
Ootan kõiki Vigala naisi võimlema tei-
sipäeval alates 16. oktoobrist 19:00 - 
20:00 Kivi-Vigala lasteaia saalis. Tänu 
“Vigala valla tööealise elanikkonna 
töövõime parandamine läbi tervise 
edendamise” projektile soetati tree-
ningu tarbeks 15 matti ja 15 paari eri-
neva raskusega hantleid, mida treenin-
gul osalejad kasutada saavad. 
treeningtund 2 €.

Sind väga oodates
Maris Üürike

luMetÖrJe VÄHeMPAKKuMINe!

sPOrdIstIPeNdIuM

Täpsemalt saab stipendiumi 
põhimäärusega tutvuda: 

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

lanud olümpiavõitja tarkusi. Jäänud 
on veel karastada tervist ujumisega, 
osaleda võimlemistreeningutel ja väl-
ja koolitada võimlemistreener, kes 
esimesed tarkuseterad on juba oman-
danud. 

Mõtteid on olnud palju, et mis saab 
nüüd kui projekt lõpeb edasi. Kahjuks 
uut vooru ei avatud ning seetõttu ei 
jää muud üle kui panna pead kokku, 
et mõelda, mida saaks ise läbi viia ja 
milliste vahendite eest. Kõigil, kellel 
on ideid ja soove, et korraldada mõni 
vahva tervisealane üritus, siis kirju-
tage e-postile: merje@vigala.ee.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

MärjaMaale 
ujuMa!

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

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

10. oktoober 2012
 17. oktoober 2012
 24. oktoober 2012
 31. oktoober 2012
 7. november 2012

Tule Ise ja võTa sõber, Isa-eMa ja Töökaaslane kaasa!

annE ilu & 
tErViSEKabinEt
annE hunt FiE MEd.õdE n08973

põhiteenus on 
raVipEdiKüür

neljapäeviti, laupäeviti
inFo  53404605
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Kas tunned? Söö ära!
tagli pitsi, tervise arengu instituudi ekspert 

Kas oled vahel tundnud kuidas punapõskne õun puu otsas, mahlane tomat 
kasvuhoones või vastupandamatult lõhnav metsmaasikas raiesmikul justkui 
hüüaksid sulle „Söö mind ära!“ Panin sulle siia kirja erinevate viljade enesetut-
vustuse – süvene ja kuula, mida nad endast räägivad. Kas tunned nad ära? 

Söö Mind! Mina elan maa all. 
Olen sihvakas ja sale. Oranž ja vah-
va rohelise juuksepahmakaga. Minu 
ingliskeelne nimetus pärineb minus 
leiduvatest karotenoididest. Need on 
fütotoitained ehk taimedes leiduvad 
ained, mis aitavad toetada tervist: 
vähendada riski haigestuda südame-
veresoonkonnahaigustesse ning osa-
desse vähkkasvajatesse. Kui karote-
noidide tuntuim esindaja – β-karoteen, 
sinu kõhtu jõuab, siis muudetakse see 
seal üldjuhul A-vitamiiniks. Viimane 
on vajalik nägemisele ja tugevdab im-
muunsüsteemi.

Söö Meid! Kuulume küll ühte pe-
rekonda, kuid välimuselt oleme õige 
erinevad – üldjuhul ümarama väli-
musega, tugevatest tükkidest õrnade 
õisikuteni, peamiselt (hele)rohelist 
värvi. Parimad poisid meie seast sisal-
davad rikkalikult folaate ja C-vitamii-
ni, kaltsiumi ja magneesiumi, aga ka 
fütotoitaineid, näiteks glükosinolaa-
te. Glükosinolaadid aitavad maksal 
puhastada organismi kahjulikest 
ühenditest. Folaadid omavad suurt 
rolli loote närvisüsteemi normaalsel 
arengul, kaltsiumi on vaja aga luu-
de tugevuse tagamiseks. Leida võid 
meilt aiamaalt või põllulapilt, täitsa 
oma kodu lähedalt. 

Söö Mind! Juba vanarahvas teadis 
rääkida, et aitan hoida arsti eemal. 
Sisaldan lisaks paljudele vitamiini-
dele ja mineraalainetele ka erinevaid 

fütotoitaineid, mis toimivad antioksü-
dantidena. Antioksüdante on vaja, et 
kaitsta südame tervist ning enneta-
da teatud vähkkasvajaid. Pista mind 
kotti ja hoia alati käepärast kui nälg 
näpistama kipub.

Söö Mind! Olen suur ja ümmargu-
ne, väljast tavaliselt roheline, seest 
punakasroosa. Süües mind saad 
kaaliumi ja väga palju vett, lisaks 
aitan täiendada sinus C-vitamiini ja 
β-karoteeni varusid. Kaalium aitab 
hoida vererõhu normaalsel tasemel. 
Kõrge vererõhk on üheks südame-ve-
resoonkonnahaiguste riskifaktoriks.

Söö Meid! Kuigi välimuselt oleme 
pisut erinevad ja ka hamba all tun-
ned üht meist rohkem krõmpsuva 
ning teist mahlakamana, siis sisal-
dub meis mõlemas rohkelt lükopeeni 
ja E-vitamiini. Lükopeenil on ennetav 
toime osade vähkkasvajate vormide 
vastu. E-vitamiin on vajalik viljaku-
se tagamiseks. Meist saab ka päris 
palju kaaliumi ja β-karoteeni ning 
üks meist on eriti vinge C-vitamiini 
allikas. Meid mõlemaid on nii kolla-
seid, oranže, punaseid kui ka rohelisi, 
aga üht meist rohelisena süüa ei tohi. 
Peamiselt kasvatatakse meid kasvu-
hoones. 

Söö Mind! Olen teenimatult var-
ju jäänud (ei teagi, kas põhjuseks on 
see, et elan maa all?), kuigi tegelikult 
olen mõnusa lillaka värviga, minust 

saab väga häid toite ning olen kaaliu-
mi, raua ja folaatide allikaks. Folaa-
tide vajadus on hästi suur viljakas 
eas naistel, et neil sünniksid terved 
lapsed. Rauda läheb vaja vere jaoks, 
vastupanuvõime suurendamiseks 
stressile ja haigustele ning väsimuse 
vähendamiseks. Minus on peidus ka 
betaiin, millel arvatakse olevat posi-
tiivne mõju põletikulistele protsessi-
dele inimese organismis. 

Söö Meid! Oleme väikesed ja üm-
margused. Ühed meist kasvavad aias 
ja teised metsas, kuid suu ja riided 
määrime lillakassiniseks mõlemad. 
Meie, kes me kasvame aias, aitame 
sinu organismi varustada C-vitamii-
niga ning tõsta seeläbi vastupanuvõi-
met haigustele. Võid meid ka külmu-
tada ning talvisel haigusteperioodil 
tablettide asemel turgutuseks süüa. 
Lisaks saad meist ka paraja portsjoni 
kaltsiumi, rauda, E-vitamiini ja kiud-
aineid. Meie sõbrad metsas sisalda-
vad samuti E-vitamiini ja kiudaineid 
ning lisaks ka kaaliumi, flavonoide ja 
ellaaghapet. Flavonoidid kaitsevad 
organismi vabade radikaalide kah-
juliku toime eest ja mõjuvad seetõttu 
ennetavalt südame-veresoonkonna-
haiguste ning teatud vähkkasvajate 
vormide vastu. Kiudaineid on vaja 
kõhu korras hoidmiseks. Ega vana-
rahvas neid asjata kõhutõbede puhul 
soovitanud.

Söö Meid! Me oleme punased ja 
kanname ühist perekonnanime, kuid 
aias oleme palju suuremad kui metsa-
veerel. Aias ammutame maapinnast 
ja päikesest enda sisse rohkem kaa-
liumi ja C-vitamiini, metsaveerel aga 
kaltsiumi ja magneesiumi. Maitsvad 
ja hästi lõhnavad oleme mõlemad, 
kuigi meid jagub vaid väga lühike-
seks ajaks peale jaanipäeva. Kas pa-
nid meid ikka sügavkülma või purki, 
et talvel samuti meiega maiustada 
saaksid?

Söö Meid! Oleme enamik roheli-
sed, mõned meist veidi punakaslilla 
varjundiga. Osad meesterahvad üt-
levad meie kohta kahjuks halvusta-
valt, et nemad rohtu ei söö. Kui nad 
ainult teaksid, et meis on palju mag-
neesiumi, mis vajalik nii lihaste (sh 
südamelihaste) tööks kui ka vererin-
gele, siis nad meid ei kardaks nagu 
tuld. Samuti on meis kaltsiumi, mis 
koos magneesiumiga aitab hoida luid 
tugevatena ning kaaliumi, mis aitab 
vähendada suure soolasöömise kahju-
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Keefiritarretis 
suitsukanaga 8 - 10 tk

0,5 l keefiri
2 dl vahukoort
200 g suitsukana (või kalkunit)
1 punane paprika
2 - 3 marineeritud kurki
2 spl želatiini
6 spl vett
½ dl hakitud tilli
1½ tl soola
1 tl ürdisoola
½ tl sidrunipipart

Valmistamine:
• Tükelda suitsukana, paprika ja 
kurgid väikesteks tükkideks.
• Lisa hakitud maitseroheline.
• Sega želatiin veega, lase paisuda 
ja sulata vesivannil.
• Vahusta koor ja sega keefiriga.
• Sega peene joana hulka želatiin.
• Vala tükeldatud ainetele, sega 
hästi ja vala vormi.
• Lase seista külmkapis üle öö.
• Kalla vormist välja ja serveeri.

likku mõju ning on samuti vajalik nii 
lihastele kui südamele. Ka folaate ja 
β-karoteeni saab meist päris paraja 
koguse. Ning meis on peaaegu sama 
palju vett kui kurkides, nii umbes 95-
96%.

Söö Meid! Oleme pisikesed ja kau-
nas peidus, kuid see-eest anname 
sulle palju kiudaineid, magneesiumi, 
kaltsiumi ja rauda. Kiudained täida-
vad kõhtu ja aitavad vältida kõhu-
kinnisust, nad ennetavad mõningaid 
vähkkasvajate vorme, soodustavad 
kolesterooli väljutamist organismist 
ning aeglustuvad glükoosi imendu-
mist, vältimaks veresuhkru taseme 
liiga kiiret tõusu. Me oleme nagu Aa-
tomikud: „...ise olen väike, kuid mu 
jõud on suur.“

Söö Meid! Toetame su tervist nii 
värskelt kui kuivatatult! Värskelt 
oleme rohelised või lillad, väikesed 
ja ümmargused. Kui me oleme lillat 
värvi, siis leidub meie nahas fütotoit-
ainet resveratrooli. Resveratrool ai-
tab ära hoida veresoonte lupjumist, 
vältida trombide teket, ta vähendab 
“halva” kolesterooli hulka veres, tõs-
tes samaaegselt “hea” kolesterooli 
taset ning vähendab riski vähkkas-
vajatesse haigestumiseks. Kui meid 
ära kuivatada, siis meis olevad mine-
raalained kontsentreeruvad ning nii 
sisaldame palju kiudaineid, kaaliu-
mi, magneesiumi, kaltsiumi ja rau-
da. Ja kringlit ärge üldse mõelgegi 
ilma meieta teha!

Söö Mind! Eriti hea olen värs-
kelt krõmpsutada. Elan maa all ja 
seetõttu kahjuks väga silmapaistva 
välimusega ei hiilga - olen kahvatu-
kollase jumega. Kuid see-eest olen 
maapinnast ammutanud enda sisse 
vaid parimat - palju kaaliumi, folaa-
te ja C-vitamiini ning pean kevadeni 
vapralt vastu. 

Söö Mind! Ka mina olen kollast 
värvi, kuid Eestis ma naljalt ei kasva. 
Seetõttu ei olnud mind siinmail varem 
palju saada, mispärast on mind kut-
sutud ka jõukuse, vabaduse ja heaolu 
sümboliks. Maitsev olen ma küll ning 
kaalium ja magneesium, mida ma si-
saldan, aitavad kindlasti kaasa „hea 
olu“ tunde suurenemisele.

Söö Meid! Oleme mõlemad oranžid, 
ümmargused ning kasvame okastega 
põõsastes, mis meid kaitsevad. Et sa 
meid liiga palju ei sööks! Sest oleme 

parajad vitamiinipommid – juba väi-
kesest peotäiest saad kätte päevase 
C-vitamiini annuse. Lisaks varusta-
me sind kiudainete, karotenoidide 
ning kaltsiumiga.

Söö Ka Mind! Kuigi olen hirmus 
kibe ja pärast tuleb suust „paha hai-
su“. Aga seda ennekõike seepärast, 
et minus on peidus orgaanilised ja 
allüül sulfiidid, mis omavad palju 
„anti“-asju: antibiootilisi, antimik-
roobseid, antifungaalseid, antipara-
siitseid, antimutageenseid ja anti-
kantserogeenseid omadusi ja seeläbi 
aitavad kaasa ebasoovitavate ainete 
kahjutuks tegemisele, toetavad sü-
dame tervist, alandades kolesterooli 
taset ja vererõhku, parandavad im-
muunsüsteemi toimimist ja tugevda-
vad maksa kaitsvaid ensüüme. Lisaks 
on minus ka arvestatav kogus kaaliu-
mi ning kiudaineid.

Leia meid üles metsast või aiast, 
poest või põllult! Söö meid vähemalt 
viis peotäit päevas, võimalikult vär-
vikirevalt, ning me aitame toetada su 
tervist tõstes sinu vastupanuvõimet 
haigustele ning muutes su organismi 
tugevamaks nii südame-veresoon-
konnahaiguste kui ka vähkkasvajate 
vastu. Lisa meid supi sisse ja prae-
le, võileivale ja pudrule, valmista 
meist salateid, magustoite või jooke. 
Söö meid! Ja levita seda sõnumit ka 
teistele – alates 17. septembrist saab 
igaüks veebilehel toitumine.ee liituda 
„Sööme ära!“ aktsiooniga. 

Õiged vastused: porgand, kapsad 
(eriti lillkapsas ja brokoli), õun, ar-
buus, tomat ja paprika, peet, mustikad 
ja mustad sõstrad, aed- ja metsmaa-
sikad, erinevad salatid (nt lehtsalat, 
jääsalat), herned-oad, viinamarjad-
rosinad, kaalikas, banaan, kibuvitsa- 
ja astelpajumarjad, küüslauk.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondist, programmi Tervislik-
ke valikuid toetavad meetmed 2012" 
raames.

sööme ära vigala!
Luba endale, et sööd vähemalt viis 
peotäit puu- ja köögivilju päevas ja 
liitu „Sööme ära!“ aktsiooniga www.
toitumine.ee, sest nii saad toetada 
oma kodukohta puu- ja köögiviljade 
söömise edetabelis ning koos teiste 
liitunutega kosutada rahva tervist ja 
elujõudu. Vigala üle Eestiliselt top 5. 
Aita tõusta esimeseks ja söö ära!
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Nii nagu mitmel korral varemgi, 
kogunes oktoobrikuu esimesel 

päeval hulk soliidsemas eas rahvast 
Kivi-Vigala küladekeskusesse, et tä-
histada järjekordset rahvusvahelist 
eakatepäeva, tunda rõõmu kohtumis- 
ja suhtlemisvõimalusest ning nauti-
da meeleolukat kontserti. Kauaaegse 
opereti primadonna, Katrin Karisma, 
esituses kõlasid kaunid viisid Rai-
mond Valgre loomingust ja tuntud 
operettidest. Muusikapalade vahele 
rääkis külaline oma tööst, elust, va-
nanemisest ja vastas kuulajate kü-
simustele. Siinkohal peab märkima, 
et Katrin Karisma Krumm on nime-
tatud Euroopa aasta 2012 hea tah-
te saadikuks ja tema ülesandeks on 
osalemine aktiivsena vananemise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse Eu-
roopa aasta üritustel Eestis ning oma 
seisukohtade tutvustamine. Euroopa 
aasta eesmärk on tuua tähelepanu 
keskmesse võimalused, mis aitavad 
aktiivselt vananeda ja seda eelkõige 
tööhõive suurendamise ja ühiskonnas 
kaasalöömise abil. 

Loodetavasti süstis Katri Karisma 
siiras ja särtsakas esinemine kohal-
viibijatesse optimistlikku meelt ja vä-
hendas hirmu vananemise ees. 

„Kui meie laubale kirjutatakse kort-
sud, siis ärgu tekkigu neid südamele. 
Hing ei tohi iial vanaks jääda!“ ütles 

KolManda nooruSE 
pidupäEV KooS 

Katrin KariSMaga
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kunagi üks tark mees (USA 20. presi-
dent James A. Garfild).

Hinge vaimu värskendamiseks on 
mitmeid võimalusi, tuleb ainult ise 
olla aktiivne. Oktoobrikuu pakub mit-
meid kohtumis- ja suhtlemisvõimalu-
si huvitavate inimestega. 

Juba 16. oktoobril algusega 13.00 
toimub Vana-Vigala Raamatukogus 
kohtumine psühholoog Tõnu Otsaga, 
vestlusringis teemal „Väärikas vana-
nemine“. 25. oktoobril kell 11.00 oota-
me aga kõiki huvilisi Kivi-Vigala Rah-
vamajas, kus arutame tulevikuplaane 
ja Raplamaa mees, Toomas Tõnisson, 
räägib ellujäämise võimalustest maal 
ja metsas.

Uute kohtumisteni. Hoidke oma hing 
noor !

Ilme Roosi

Neljapäeval, 25. oktoobril 
kell 11.00

ootame eakaid ja kõiki teisi 
huvilisi Kivi-Vigala 

Rahvamajja

Vestlusringis mees, 
kes teab metsasõnu - 

toomas tõnisson

Oma osalemisest palun tea-
tada 22. oktoobriks tel. 489 

4777 või 526 9841 Ilme Roosi
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MeHeD, TanTsIMa!
Folklooriselts Kiitsharakad pöördub lootusrikkalt kõigi meeste poole, kes võiks 
huvi tunda rahvatantsu vastu – see on üks vähestest võimalustest Vigalas harras-
tada aktiivsemat eluviisi. Senine koosseis – 6 segapaari, 7 tantsumeest – vajab 
tugevat täiendust, sest erinevate asjaolude tõttu alustame seda hooaega kõigest 
nelja paariga. See piirab meie võimalusi osaleda suurematel tantsusündmustel, 
kus on ette määratud täisrühm – 8 paari. Samuti eeldavad ka meestetantsud suu-
remat koosseisu, ehk mida rohkem mehi, seda mõjusam mulje. 
Arvestades sellega, et paljud mehed käivad Vigalast kaugel tööl ning nädalavahe-
tus tahetakse veeta pereringis, oleme kokku saanud pühapäeva õhtuti ning see 
on kujunenud toredaks vahelduseks enne uude töönädalasse siirdumist. Tantsu-
proovid on seni toimunud Vana-Vigala mõisas ja jaamas, kuid miks mitte ei võiks 
lisanduda ka Kivi-Vigala rahvamaja või küladekeskus?
Loodame siiralt, et Vigala kandis on veel mehi, kes tahaks anda oma panust sega-
rahvatantsu ja meestetantsu jätkumisse Vigala vallas!

Seltsiliste nimel,
tantsuõpetaja Krista Tõldmaker

Pimedate sügisõhtutega tekib lap-
sevanematel automaatselt suure-

nenud mure oma järelkasvu pärast. 
Maapiirkondades enamjaolt puudu-
vad võimalused treeninguteks, huvi-
tegevuseks ja muudeks vaba aja veet-
mise võimalusteks.

Vana-Vigala Rahvamajas tegutsev 
Vana-Vigala Avatud Noortekeskus 
pakub vaba aja veetmise võimalusi 
õhtuste tegevustega, huviringide ja 
väljasõitudega. Samuti on noortekes-
kuses võimalik kasutada tagasihoid-
likku jõusaali.

Osaleme sellel aastal taaskord ESF 
projektis „Noorte konkurentsivõime 
suurendamiseks ja sotsiaalse tõr-
jutuse vähendamiseks ühiskonnale 
pakutava noorsootöö teenuse osuta-
mine läbi noortekeskuste“. Sellega 
kaasnevalt on meil plaanis mitmeid 
ettevõtmisi ja üritusi. Samuti pa-
kub tegevust septembris alustanud 
ökokultuuriring, mille käigus saab 
õppida taaskasutama vanu riideid, 
õmmelda lapitehnikas, teha ise kin-
gitusi, proovida tekstiilitrükki ja veel 
palju muud. 

Septembrikuus lükkasime Noorte-
keskusele hoo sisse küpsetades koos 
erineva vanuses noortega pizzat ja 
õunakooki ning käisime tutvumas 
kohaliku ettevõttega „Liisu Rõivad“. 
Järgnevateks kuudeks on meil plaa-
nis teha tervislikku toitu, jõulutoite, 
küpsetada kooki jne. Plaanis on kü-
lastada kohalikku omavalitsust, Va-
na-Vigala TTK ruume, Konuvere tal-
le. Kavatseme osa võtta „Teeviidast“ 
ja külastada Ahaa keskust, „Kalevi“ 
kommivabrikut ning Maanteemuu-
seumi. Noored saavad tutvuda ka 
erinevate erialadega: õmbleja, kino-
mehaanik, sportlane, klaasikunstnik, 
politsei, tuletõrjuja, talunik, sepp ja 
loodetavasti ka popplaulja.

Noortekeskus on avatud teisipäe-
vast reedeni, kuid aegajalt korralda-
me üritusi ka nädalavahetustel. Suu-
remate ürituste toimumisest anname 
aegsasti teada kuulutustega Vigala 
stendidel ja meie facebooki lehel.

Noorte põhitööks on õppimine, see-
tõttu pakun võimalust kasutada minu 
värskeid koolilõpu teadmisi aitamaks 
koduste ülesannetega noori, kelle va-
nematel ei ole võimalust aidata või ka 
neid, kes tunnevad end kontrolltöö-
deks valmistudes ebakindlalt. 

Noortekeskuses õpime sellel aastal 
koostama CV-d ja projekte. Parimad 

NAF projektid leiavad ka rahastust. 
Varasematel aastatel on noored tei-
nud mitmeid projekte, millest  suurim 
oli noortebändi muusikariistade ost-
mise projekt, mis leidis ka rahastust. 
Seega pead tööle.

NAF Noortekeskuse kogukonna 
arengut toetavate noortealgatuste 
fond - Eesti avatud noortekeskuste 
kogukonna arengut toetavate noorte-
algatuste fond ehk NAF on mõeldud 
selleks, et noortekeskuse piirkonna 
noored saaksid aktiivselt osaleda ot-
seselt enda kavandatud ja kogukonda 
arendavates projektialastes tegevus-
tes. Noortekeskuste juures toimiv 

fond toetab nii noorte formaalseid kui 
ka mitteformaalseid gruppe.

Taotluste hindajateks on noortekes-
kuse poolt kokku pandud kohalikest 
noortest ja ühest noorsootöötajast 
koosnev 5-liikmeline hindamiskomis-
jon. Üks liige võiks institutsiooni ole-
masolu korral olla maakonna noorte-
nõukogust (nn välisvaatleja) ja teine 
kohalikust noorteühendusest.

Noored saavad rahastust taotle-
da jooksvalt ja vastus toetuse kohta 
saabub hiljemalt kahe nädala jooksul 
peale taotluse saabumist. Taotlus esi-
tatakse alati oma piirkonna noorte-
keskusele.

Karin Hekk

vana-vigala noortekeskuse ettevõtmised
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puhas elu kõigile!
Nüüd oluliselt kõrgema elektri-

hinna tulekul oleme probleemi 
ees, kellelt osta elektrit. Ega siin-
juures erilisi valikuid pole. Meie elus 
on vahendajad valmis, vaheltkasu 
lõikajaid jätkub. Eesti elektrituru 
avamiseks pole veel valmis. Raadiost 
kostab Norras suurte vihmade tõttu 
hüdroelektrijaamad muudkui tooda-
vad odavat elektrienergiat, aga meil 
Eestis Põhjamaadega korralikku 
kaabliühendust pole. Samas teame 

hüdroenergia, tuuleenergia on taas-
tuvad, keskkonnasõbralikud ener-
giaallikad, mis tagavad inimestele 
tervislikuma elupaiga. Loodusvarade 
arutu laristamine toob kaasa reostu-
nud ja mürgitatud keskkonna. Tuu-
lepotentsiaali on ilmselt alahinnatud 
riiklikul tasemel ja ka koduses maja-
pidamises.

Vigalas hajaasustuse kui ka tuulte-
le avatud keskkonnas peaks mõtlema 
tuuleenergeetikale, eelmisel aastal 
volikogus olukorda teadvustati, toeta-
ti ja leiti, et antud küsimusega peaks 
tegelema. Avaste külast Rein Lätte-
kivi on antud küsimuse lahendami-
sel omapoolset initsiatiivi näidanud. 
Peaksime ära kasutama Lääneme-
re tuulevaru (isegi ülejäävast saaks 
elektrolüüsida veest vesinikku). 
Energiatootmise huvides tuleks huvi-
listele jagada võimalust toota elektri-
energiat tuuleturbiinist või päikese-
paneelist. Praegune süsteem eelistab 
suurtootjat. Oma koht energeetikas 
on biokütustel, mis elavdaks kohalik-
ku majandust. Niikaua, kui maal on 
veel inimesi, peame mõtlema loodus-
sõbralike lahenduste peale. 

Muidugi on kallis tuuleturbiini ost-
mine ja selle paigaldamine. Kohalik 
huviliste rühm, kui külavanemate 
kohta nii võib öelda, käis tutvumas 
Virtsu tuulepargiga ja kohtus AS Ro-
heline Elekter nõukogu esimehega, et 
saada teavet uute tuulegeneraatorite 
kohta. Tänapäevased turbiinid tööta-
vad vaikselt, puudub reduktori müra, 
torni allosas on kuulda trafo- ja venti-
laatori surinat. Õhus on õrnalt kuul-

da tiivikute suhinat.
Tiivikud pöörlevad küllaltki aeg-

laselt, ei tohiks kujutada ohtu ränd-
lindudele. Masti kõrgus teatud varju 
jätab, samuti ka tiibade liikumine. 
Virtsu alevikus mõnesaja meetri kau-
gusel nn vanadest tuulikutest ei olnud 
kuulda segavaid hääli. Omalt poolt 
võin küsida, kui suur on müra siis, 
kui põllul suure võimsusega traktor 
tööd teeb? Mida vastad? Võimalusel 
haaraks kõrvaklappide järele. Hoopis 
rohkem risustavad loodust kõrgepin-
geliinid. Ometi, kui palju oli saartel, 
läänerannikul tuuleveskeid sajand 
tagasi. Uutele algatustele seistakse 
lihtsalt vastu, omamata kindlat aru-
saamist. 

Kui praegu on Eestis tuulegeneraa-
toreid 125 ringis, siis energia vajadu-
se kataks ligi 300 kaasaegse tuuletur-
biiniga.

Virtsu viis asjaolu tutvuda tegeliku 
olukorraga, et saada mõtteid Viga-
la paremaks varustamiseks rohelise 
energiaga. Lõppseisukoha tuuleener-
gia kasutamiseks annavad uuringud. 
Lõpetuseks võib lisada pildi sellest, 
kuidas suvel avatud Virtsu tuulepar-
gi päevadel olid tuulikute juures jär-
jekorrad. Õhtul toimus sadamas kont-
sert. Huvi oli väga suur.

Kutsun mõtlema taastuv energeeti-
ka ja puhtama elukeskkonna peale.

Mõtteid avaldas Jaan Viska 

Tuulepargiga tutvusid Jaan Kuusik, 
Rein Lättekivi ja Arne Maiste (pildil 

vasakult)

Kui mõistust on vähe, 
aga jõudu palju - järjekordne  

vandaalitsemine vana-vigalas

Laupäeva, 29. septembri varahom-
mikul avanes Vana-Vigala bus-

sijaamas inetu vaatepilt - kõik aknad 
olid sõna otseses mõttes segi pekstud. 
Kes selle imeteoga hakkama sai, on 
veel teadmata, kuid vaevalt, et mõni 
läbisõitja bussijaamas jalgu ja käsi 
“sirutamas” käis, küllap too ikka koha-
liku elu ja oluga (kooliga?) seotud on.

Küllap kõigi Vigala elanike, eriti 
nende, kes kasutavad bussiteenust, 
soov on, et lõhkujad saaksid karistuse 
ning bussijaam jällegi korda. 

Aga ullikestest lõhkujatele ei oskagi 
muud soovida kui - rohkelt klaasikil-
de sooja koha peale! 
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uhhuu uudised!
Eesti Energia annab kõikidele oma 
klientidele teada, et uuest aastast 
avaneb Eestis elektriturg. Seoses 
elektrituru avanemisega on plaanis 
ka hinnatõus. Seekord ei tõusta enam 
Munamäele ega Kilimanjarole. Hin-
naga on plaanis tõusta 8848 m kõrgu-
se Mount Everesti tippu. Kes soovib 
koos Eesti Energiaga Everesti vallu-
tada, peab liituma paketiga “Kodu 
6”. See tähendab, et istute iga kuu 
kodus, laristate elektrit ja arve on 6 
korda suurem kui muidu! Kõikide pa-
keti “Kodu 6” valinute vahel avaneb 
võimalus osaleda loosis “Koos Eesti 
Energiaga Everestile”.

Vallavalitsuse teated

Seoses Vana-Vigala bussijaama pide-
va lõhkumisega otsustas vallavalitsus 
keelata busside läbisõidu Vana-Viga-
last. Kui leitakse süüdlane, kes bus-
sijaam lõhkus, siis hakkab Vana-Vi-
galast korra päevas läbi käima eesel 
ning süüdlasel on võimalus sõita ees-
liga vabalt valitud suunas ja seda iga 
päev.

iLUKiRJandUST eeSTi 
aUTORiTeLT:

Lender, Mae Kui mäng on lõppenud
Õnnepalu, Tõnu Mandala
Tohvri, Erik Mere taga
Kaljund, Inge Printsessi mõrv Kolu-
vere lossis (ajalooline romaan)

iLUKiRJandUST VÄLiSaUTO-
RiTeLT:

Bard, Elizabeth Lõunasöök Pariisis
Ragde, Anne Ma teen su nii õnneli-
kuks
Rock, Joanne Maaisanda mõrsja
Marklund, Liza Nobeli testament
Clark, Mary Sinu naeratuse varjus
Mankell, Henning Tulemüür (komis-
sar Kurt Wallanderi lood)
Roberts, Nora Tunnistaja
Rothfuss, Patrick Targa mehe hirm II 
osa (ulmekirjandus)

TeaBeRaaMaTUd:

Davies, Clair Päästikpunktiteraapia: 
valu leevendamise teejuht

Mõeldes isadele ja vanaisadele
Kultuuri- ja hariduskomisjon kutsub kõiki eraisi-
kuid, asutusi, ettevõtteid, pereliikmeid esitama 

kandidaate aunimetuse „AASTA ISA“ valimiseks.

Kirjalikud ettepanekud esitada kultuuri- ja hari-
duskomisjonile 29. oktoobriks 2012 e-postile 

liinaandre@hot.ee.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmisi and-
meid:
• kandidaadi nimi ja elukoht;
• laste arv, vanused ja nimed;
• kandidaadi töökoht ja amet;
• kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/tege-
vuse kirjeldus;
• ettepaneku tegija nimi

Maadlusuudised

15. septembril peeti Paikusel 
Leo Kreinini mälestusvõist-

lusi, kus Andreas Välis 53kg saavu-
tas 3. koha ja Raido Liitmäe 84kg 
1. koha.

22. septembril toimunud Eduard 
Pütsepa mälestusvõistlustel Võrus 
tulid Andreas Välis 54kg 3. kohale 
ja Hans Veskimägi 54kg 3. kohale.

Septembrikuu viimasel laupäeval 
leidis Vana-Vigalas aset juba 18. 
maadlusvõistlus "Vigala Lahtine 
Matt". Võistlemas oli 65 maadlejat. 
Esindatud olid: Märjamaa, Martna, 
Tallinn, Vändra, Kehtna, Haap-
salu, Pärnu, Lihula ja Vigala. Ma-
tikohtunikena mõistsid õigust Ardo 
Arusaar ja Raido Liitmäe.

Suured tänud toetajatele: Vigala 
Vallavalitsus ja perekond Asperk!

Jüri Nisumaa

Härma, Margit Seeneaabits: metsast 
pannile ja purki
Koelmeyer, Neil Sinu nime salakeel: 
nime ja sünnikuupäeva mõistatus
Kolakowski, Leszek Mida küsivad 
meilt suured filosoofid
Gerhold, Pille Minu Brasiilia: sipel-
gajaht vihmametsas
Cuxart, Bernadette Voolimise võlu: 
lõbusad näidised loomade voolimi-
sest
TEA taskusõnastik: soome-eesti; 
eesti-soome

RaaMaTUd LaSTeLe:

Olsson, Sören Bert ja Vene invasioon
Hinrikus, Kadri Et head haldjad sind 
hoiaksid
Leis, Janka Anna ja Aöleksi lood
Wieslander, Jujja Mamma Muu ja 
Vares
Jõgisalu, Harri Muistendid igavi-
kust: seletus igaviku mõõtmisest
Kangilaski, Kristi Päike läheb puh-
kusele
Kass, Kristiina Õpetaja Kusti kum-
mitab ja teisi jutte

Taas saab vallarahvas käia ka Mär-
jamaal ujumas. Kuna ujula rentimi-
ne on piisavalt kulukas, siis seekord 
saab ujumist harjutada märjal maal. 
Vett on sel aastal taevast alla sada-
nud piisavalt, et iga soovija saab ta-
suta ujuda Märjamaa märjal maal. 
Tasuda tuleb ainult bussisõit.

Õpetajate päev

5. oktoobril on taas õpetajate päev. 
Hr Aaviksoo lubab küll tõsta õpeta-
jate palka, aga ütleb ka, et kohalikud 
omavalitsused kulutavad raha muuks 
otstarbeks. Nüüd on kõikidel valla ko-
danikel võimalus oma valla õpetajaid 
ise aidata. Õpetajatele võib oma (H)
AAVIKUST tuua (H)AAVAPUID, (H)
AAVIKSOOST saab kütteks tuua ka 
turbapätse. Kes suudab oma metsast 
kinni püüda mõne (H)AAVAEMAN-
DA, võib sellegi õpetajate toidulauale 
tuua. Jätame oma koolid püsima ja 
aitame õpetajaid!

Head õpetajate päeva!

Marko Parko

Tulemused:
Andreas Välis       50kg   1. koht
Urmis Veimann    50kg   3. koht
Hans Veskimägi     55kg    2. koht
Hannes Välis      55kg   3. koht
Ismail Meshoul      65kg   1. koht
Marek Lainela       68kg   1. koht
Raido Liitmäe       84kg   1. koht
Vahur Allveer       96kg   1. koht
Ardo Arusaar     120kg   1. koht
Triinuly Veimann   33kg   1. koht
Jaanika Lepla       48kg   1. koht
Kaily Ojavee        48kg   2. koht

Kivi-viGala raaMatuKOGuSSe ON SaabuNuD 
JärGMiSeD uueD raaMatuD
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

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

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

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed

Alma Redlich   91
Hilja Kivastik   86
Milvi Vaarma   75
Arne Maiste   70
Tiit Krossmann  70

Ringi ratast käivad aastad
kevad, suvi, sügis, talv.

Ringi ratast käid ka sina,
otse meie silme all.

Soovime sul jõudu jaksu,
soovime sul tervist paksu,

soovime veel ühte-teist,
kuid eelkõige õnne neist.

PALJU ÕNNE!

Ring toimub 

KOLMaPÄeViTi 
algusega 16.30 

ja kestab osalejate olemasolul 
kella 19.30-ni.

Soovi korral on võimalik aegu 
kokku leppida ka teisteks 

päevadeks.

Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskuses on alustanud 

ÖKOrING
Ring saab kokku reedeti 15.30

Ringi eesmärgiks on meisterdada 
vahvaid ja ilusaid asju olmejäätmetest. 
Anname uue näo nii vanale plastpu-
delile kui ka kulunud teksapükstele. 
Õpime vaatama maailma avarama 
pilguga ja säästma loodust. Tule ise ja 
võta sõber ka kaasa!

Ringi rahastatakse ESF projekti vahenditest.

Otsin uusi austajaid 
looduslikule puhtale meele, põhiline 

korjetaim ristik. 

0,5 l mett maksab 4 eurot 
(kilohind ca 5.60), otse mesinikult.

Tel 5190 3374

Ostame kasvavat võsa ja 
väheväärtuslikku puud. 

Teostame erinevaid raideid. 

RSG Invest OÜ 
tel. 5688 1135

Müüa 1997. a automaat -
käigukastiga sõiduauto 

Toyota Carina. 

rohkem infot tel 5611 0632
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Teen Vana-Vigalas sepiseid 
vastavalt kliendi soovile ja 
teostan muid metallitöid. 

Külastage ka minu facebooki 
lehekülge, mille kasutaja on 
Mõisasepp Mõisasepikoda.

Info: moisasepikoda@gmail.com, 
tel. 5631 0253 Argo 

Vana-Vigala rahvamaja annab 
teada, et keraamika- ja klaasiring 

on avanud oma uksed!

Info 5636 2293 Astra Põlma


