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SEEKORD 8 
LEHEKÜLGE! 

Vigala Sõnumid ootab kaastöid 
iga kuu 22. kuupäevaks. Need 
võib tuua Vigala vallamajja, 
Kivi-Vigala raamatukogusse 

või Vana-Vigala TTK sekretäri 
kätte. Kaastööd võib ka saata e-

postile hanno@vigala.ee 
 

Info tel. 053 996 553 

Detsembrikuus ilmub 2002 
aasta viimane Vigala Sõ-

numid. Ootame aastalõpu-
kaastöid, õnnitlusi ja kõike 

muud rõõmsat. 

Hõimupäevade raames külastasid Viga-
la valda marid, kes andsid siin kaks 
kontserti: Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas. 
Ise sai käidud Vana-Vugala Põhikooli 
saalis toimuval üritusel. Elamus on läbi-
nisti positiivne. Mari rahvalaulud ja –
tantsud on slaavipäraselt temperament-
sed ning kaasakiskuvad. Laulude – tant-
sude vahele rääkisid marid oma elust ja 
kultuurist  
Huvitav on see, et marid suutsid muidu 
külmad ja tagasihoidlikud Eesti hõimu- 

kaaslased juba esimese loo ajal “üles 
kütta”. Kui inimesi kutsuti õppima rah-
vatantsu, oli huvilisi piisavalt ning nii 
tatsuski  pool saalitäit rahvast rõõmsalt 
mööda põrandat. 
Vana-Vigala Põhikooli õpetajad ning 
õpilased olid maridele valmistanud ka 
omapoolse üllatuse – esitati meie rahva-
muusikat. Kontserti lõppedes mägiti 
pille juba koos. Need, kes ei viitsinud 
vaatama – kuulama tulla, jäid ilma väärt 
elamusest. 

V I G A L A  V A L D A  K Ü L A S T A S I D  M A R I D  

Ei, siin ei ole tegemist uue hüdroelekrijaama ehitamisega. Tegutseb hoopis meile telerek-
laamidestki tuttav kopra-onu!  

Koprapais Vängla ja Rumba vahel. Ehitatud Enge jõele. 
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K I L L U K E S I  K O O L I E L U S T  V A N A - V I G A L A S  

• I veerandi õppetöötulemuste põhjal on autahvel järgmine: 
Sven Harlamov, Riho Tammis, Anni Vitsberg ja Sandra 
Lints II klassist; Gretelis Liländer ja Liis Einling III klassist; 
Teele Vänto ja Veljo Lasn IV klassist; Mare Paavel ja Paula 
Kivi V klassist; Martti Alesmaa, Jürgen Algmaa ja Rauno 
Liländer VI klassist; Jaana Liländer, Arthur Kivi ja Maarjo 
Rego VII klassist; Aet Jaakson ja Anu Roop VIII klassist; 
Terje Aiaots ja Mariliis Lazarev IX klassist 

• Läbitud on kaks vooru maakonna elektroonilises 
mälumägus. Oleme teisel kohal. Kooli võistkond esineb 
järgmises koosseisus: Arthur Kivi ja Marko Kikas VII klas-
sist ja Heigo Nööp VIII klassist. Võistkonnal tuleb leida ka-
he päeva jooksul vastused 25-le küsimusele. Eeldab mitme-
suguste informatsiooni allikate kasutamist. 

• Kooli esindajana viibisin Rapla Politseiprefektuuti nõupi-
damisel: “Üheskoos koolivägivalla vastu”. Kõigepealt koo-
livägivallast politsei pilgu läbi, seejärel õpilaste silmade lä-
bi; seejärel psühholoogiline aspekt. Nendes ettekannetes 
räägiti ilmingutest, päeva teisel poolel käsitleti koolivägi-
vallaga toimetulekust Soomes, alaealiste komisjoni vaate-
vinklist lähtudes, politsei rollist vägivallajuhtumite lahen-
damisel. Miks see teema on nii aktuaalne, sest “tavalisest 
koolikiusamisest” on saanud koolivägivald. Hea, et seda 
probleemi on hakatud kompleksena nägema, sest põhjuseid 
on mitmesuguseid. Süüdlaste leidmine ei vähenda koolivä-
givalda, loomulikult kõikidele kiusamisjuhtumitele peab 
reageerima koheselt. Meie, täiskasvanud saame mõndagi 
paremaks muuta, kui  

hoolivad oleme kõigepealt oma laste suhtes, seejärel kooli-
töös õpilaste vastu, igapäeva elus kaaslastega kokkupuutes.  

• Vana-Vigala Rahvamajas toimus isadepäeva pidu, esineja-
teks kooliõpilased, seejärel jätkus pidu lastevanematega. 
Väljakuulumata reegli kohaselt olid seekord tantsule kutsu-
jaks lapsed. Kool loodab, et järgmisel aastal on rohkem 
osavõtjaid, sest kasutagem suupärast võimalust olla oma 
lastega, nautida nende lähedust. Koosolles võidame laste 
usalduse ja seetõttu edaspidi mõnigi probleem laheneb pa-
remini. 

• Algas töö laululava ehitusel. Paraku töö algus hilines, ühelt 
poolt ei olnud täpset akustilist lahendust ehitajale; lõpuks 
saadi projekteerijalt. Päris talve alguseks püstitakse “fibo” 
plokkidest seinad, millele pannakse katus koos alt laudise-
ga. Edasised tööd jätkuvad kevadel. Teiseks suuremaks et-
tevõtmiseks on mõisa rõdu ja fassaadi remont. Enne talve 
tulekut leitakse ehitaja mõisa renoveerimiseks “vähem pak-
kujate” seast. Talve jooksul peaksid valmima rõdudetailid, 
et kevadel jätkata ehitust. Need projektid on rahastatud 
keskerakonna poolt; Paraku on nii, need, kes on võimul 
Eesti Vabariigis toetavad kohapealseid erakondade osakon-
di. Tänu erakondlikkusele saab Vigalas mõnigi “objekt” 
korrastatud.  

• Kool tänab ametist lahkuvat vallavanemat Meelis Välist, 
kellega koos sai Vigala “hariduspõldu” haritud. Suur 
tänu koostöö eest. Jätkugu Sul jõudu edasi minna ning 
uusi valikuid teha. 
 

HEA IDEE SUVISELT KARTULIPÕLLULT EHK KUIDAS KÕIK ALGUSE SAI 

Oli rõhuvalt kuum ning lämbe suvelõpp, ei kusagil mujal kui … 
kartulipõllul. Higi, tolm ja pahur tuju nagu hobuste võiduajami-
sel, kus traavlitega ei vea. 
Külalapsed kisasid ning huilgasid, küllap nemad ei pidanud pala-
vust liigseks. Kostis kellegi haledalt kiunuv hääl “ma ei taha seda 
mängida”, “aga ma ei viitsi lätsu”, “kurrrdi lollakas”, “siga”, 
“mine sohu”… No mis ma valetan, sohu ei saadetud küll kedagi, 
eks te ise tea, kuhu saadetakse. 
Ei saa öelda, et lõputute kartulivagude vahel oleks mind tabanud 
välk, lihtsalt kuulasin noori inimesehakatisi, silmasin kultuurima-
ja tagakülge ja idee oligi valmis. Meil on ju suurepärane rahva-
maja, tülpinult igavlevad lapsed (kui juba suvel, mis siis veel 
talvel!) – pisut utsitamist ning juhendamist ning mingisugune 
teistmoodi vaba aja veetmise võimalus valmiski. 
Algul kahtlesin, kas poolehoidjaid ning tahtjaid leidub, kuid kirja 
selle kartulipõlluidee panin. Isegi ühe projekti nikerdasin põlve 
otsas valmis (tänu moodsale abivahendile nimega internet). 
Kas julge hundi rind just nii rasvane ongi, aga antud artikli kirju-
tamise ajaks on toimunud kolm kokkutulekut. Esimesel korral 
osales 28 noort huvilist, teisel 13 (osa viibis tsirkuseetendusel 
Pärnus), viimati oli kohal 12 väikest ning 18 suuremat mängulist. 
Mis teeb hirmuäratavalt suure hulga igavlevaid lapsi?! 
Vanusepiir kuni 13 aastat ei ole jäik, kuid rohkem pulbitsevat 
energiat ei mahuks enam rahvamajja ära ning tekitaks kaose. 
Pealegi on olemas veel suurem mure – meil ei jätku mänge! Eel-
kõige on puudus tavalistest kabelaudadest, kaartidest (nii “must 
notsu/ peeter” kui ka tavalised mängukaardid), väiksematele las-
tele mõeldud puzzledest, memoriinidest ja  

vanadest headest veneaegsetest lauamängudest. Paljud lapsed 
nägid siin esimest korda minu lapsepõlvest pärit mängu “Mõtte-
meister”. Ja oli mänge, mida mina ei olnud varem kohanud. Nii 
me, ninad vastamisi, üksteisele mänge õpetasimegi. 
Head inimesed, kui te hästi oma kodudes ringi vaatate ja järele 
mõtlete, võib olla leiate mõne kasutult seisva lauamängu. Ja kui 
te ei tea, kuhu neid asju panna ning ära visata ei raatsi, siis meie 
võtaksime neid kahel käel vastu. 
Kes soovib toetada puzzlede, kabelaudade ja muude sääraste as-
jadega, pöördugu kultuurimajja Heli, valla sotsiaalnõuniku Ilme 
või otse minu poole. 
 
Kõike head soovides 
Elle Altmets 
Tel 25 646 
 

 
 

…alustas tegevust laste ja noorte 
mänguhuviliste ring.  

 
See toimub laupäeviti kahes grupis, 
esmalt 4 – 8 aastased kella 12.00 – 
13.30 ning kell 14.00 – 16.00  9 – 13 

aastased. 

Kivi-Vigala kultuurimajas… 
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Jõulude tulekus keegi ei kahtle- 

Jõulud tulevad taeva tahtel 

Igasse kodusse toa taha metsa 

Linnule, loomale, sinule, et sa 

 

Iial ei unustaks lapseiga, 

Mõistaksid siit saadud selgusega 

Ise kord jagasa lahkust ja usku. 

Seepärast jõulud, ta küünal ei 
kustu. 

 

 

Milvi Panga 
 

Vana-Vigala rahvamaja ootab teid det-
sembrikuus järgmistele pidudele: 

 
Detsembris tuuritavad ringi perekond Päkansonid. Kut-

su meid endale külla! 
 

14. detsember mängukooli jõulupidu. 
See on ilus rahulik jõuluõhtu vanade mängudega õlgedel, verivorsti ja 
muude hõrgutistega. Pidu on ainult mängukooli lastele. Õhtu viivad 

läbi Ilona ja Raili. 
 

21. detsembril kell 13.00 laste jõulupidu. Kavas V. Korsetzi näi-
temäng “Näärila ja Närula” nootrekeskuse näiteringilt. Mängud ja 

võistlused. Kohale tuleb ka jõuluvana. Pidu lõpeb lastediskoga. 
 

27. detsembril algusega 21.00 traditsiooniline nääripidu. Esinevad 
Kiitsharakad, Kapell ja meeskvintett. Üles astuvad ka perekond 

Päkansonid. Tantsuks oma ja hää ansambel “ESS & VEE”. Pilet pe o-
le 25.- 

 

Saabuvatest jõuludest annab märku see, et perekond Päkansonid 
on taas asunud oma elu ümber korraldama. 
Üks Päkansonide preilidest on jõudnud murdeikka ja leidmas 
oma elu esimest suurt armastust naaberküla Mellu näol. Ka on 
mullused kaksikud suures kraamimise tuhinas leidnud omale uue 
ja huvitava sõbra. Kuid kõige suuremaks “murelapseks” on ho o-
piski Püha Ülu. Heatahtlik ja alati suhtlemisaldis Ülu on äkitselt 
tujukaks ja tigedaks muutunud. Pereema Tuulekalli on veendu-
nud, et tegemist on läheneva keskeakriisiga ja soovitab Ülul posi-
tiivselt mõelda. Pereisa Jüri-Jõulud Päkanson on nõutu ning ka 
alati naerusuised ja abivalmis naabrinaised Kelly ja Milly ei saa 
Ülu lohutamisega toime. 

P Ä K A N S O N I D  J Ä L L E  T U L E K U L !  

Kuni kord saabub kõigile üllatuseks kohale Ülu ema proua 
Mammu koos sõber Lemboga. Vastupidiselt oodatud kasule tekib 
hoopis suurem tohuvabohu ja lõpus sekkuvad täiskasvanute seh-
kendustesse Päkansonipõnnid, kes kõigile üllatuseks lahendavad 
selle delikaatse situatsiooni lastele omase lihtsuse ja siirusega. 
Toreda perejandi keskel on ka koht mängudel, meisterdamisel ja 
ei puudu ka üllatused. 
Ja veel teadmiseks kõigile: Päkansonipere on üürinud bussi, et 
sõita teile ise külla.  
 
Täpsemat infot toimuvast saab Vana-Vigala rahvamajast telefonil 
24 581, 056 562 136. 
 

Isadepäev Kivi-Vigala lasteaias 

8. nov. olid lasteaeda oodatud kõik isad, vanaisad, onud, et tähis-
tada koos isadepäeva. 
Kuigi suurtel kipub tänapäeval aega vähe olema, leiti siiski aega 
tulla, et oma lapsega mängida ja koos olla.Niisiis õhtupoolikul 
kõlasidki laulud ja luuletused külalistele ja ka iseendale rõõmuks. 
Isadele esitati ka näidend “Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud m a-
gama jääda”, ja näitlejad olid võrratud.  
Lauldi ja tantsiti koos, koos ka maiustati. Vahepeale mahtus ka 
joonistamist, võistlusi ja voolimist. Selgus, et igal alal oldi tublid 
ja hakkajad, polnud enam ei suuri ega väikeseid, vaid terve tuba 
oli täis säravaid silmi ja naeruseid suid.. 
Loomulikult anti üle ka kingitused ja kallid – musid oma kõige 
kallimatele ja tähtsamatele. Peo lõppedes oli tore vaadata seda 
sagimist, rõõmu ja elevust, mis hinge jäi. Suures peos väike käsi 
ja pea kohal lehvimas õhupall – nii mindi rõõmuga kodu poole. 
Rahul oleme meie, meie lapsed ja loodame, et ka suured ja tore-
dad “lapsed” – kes on lapsed kasvõi kordki aastas – isadepäeval! 
Aitäh Teile! 
Anneli Kilomets 
 

KIVI-VIGALA RAHVAMAJA soovib kõikidele 
meeldivat ja tegusat advendiaega ja ootab detsembrikuus 
rohket osavõttu oma üritustele. 
Detsembrikuu alguses tulevad külla perekond Päkan-
sonid Vana-Vigalast. Jälgige reklaami kuulutustetahvlil! 
14. detsembril kell 21.00 on jõuludeeelne puhkeõhtu. 
Kavas on viktoriin ja mängud. Tantsuks ansambel Di 
Rist X. Pääse 30.- 
22. detsembril kell 12.00 on valla koduste laste jõulupi-
du. Kivi-Vigala ja ümbruskonna koduste laste valla jõu-
lupakid saab kätte just sellel peol. Kallid lapsevanemad! 
Tooge oma lapsed peole! 
28. detsembril algusega kell 19.30 on nääripidu. Esine-
vad rahvamaja lauljad, tantsijad ja näitlejad. Külla tule-
vad iluvõimlejad ja mustlased. Läbi on lubanud astuda 
ka näärimees. Tantsuks ansambel. Pääse 30.- 
Uut aastat tervitame 1. jaanuaril kell 01.00 
 
Tule kohale, sest ilma sinuta ei ole pidu täiuslik! 
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1.  Vigalas armastatakse kõnelda sellest, et Sa pole Vigala 
mees. Kuidas sellega siis lõpuks on? 
Päris võõraks ennast pidada ei saa, on ju vanaema sündinud ja kas-
vanud Päärdus, tema vanemad ja vanavanemad samuti. Nüüd olen 
juba ise hulga aastaid siin elanud ja kõik mu viis last on siin sündi-
nud. Arvatavasti võin ennast ikka Vigala meheks pidada küll.  
 
2. Lapsepõlves unistavad lapsed sellest kelleks saada. Kas unis-
tasid suure pere isaks saamisest?  
Päris väiksena ma sellest unistada ei osanud, kuid unistasin õpeta-
jaks saamisest, mis eeldab pidevat laste keskel olemist. Kuid veidi 
suuremana soovisin  ma küll, et kui läheb pere loomiseks, siis kolm 
last võiks minu peres olla. 
 
3. Millist eeskuju oled saanud oma vanematelt? 
Suurem osa inimese olemusest tuleb kaasa kodust, ülejäänud ümb-
ritsev ehk ainult täiustab seda. See, kes ma olen ja mis ma olen 
saavutanud nii tööalaselt kui ka isiklikult on kindlasti ka vanemate 
teene.  
 
4.  Milline on sinu naiseideaal? 
Naine peab olema eelkõige kodu- ja perekeskne. Kindlasti tasakaa-
lukas, tark, ilus sisemiselt ja välimiselt ning töökas. 
 
 
 

Kuus küsimust Rapla maakonna aasta 
isale Meelis Välisele 

5.  Kui oled vana, hallipäine ja istud kodus kiiktoolis, mis 
on see millest rõõmu tunned? 
Laste ja lastelast edusammudest, nende koju tulekust ja millest 
iganes. 
 
6. Kas Sul on tüüpiline Eesti pere? 
Arvan, et on. Peres on ema ja isa. Lapsi küll ehk mõnevõrra 
rohkem kui keskmises Eesti peres, aga see eest õpivad nad roh-
kem arvestama üksteisega, sest rahul tuleb olla just sellega mil-
lised on pere võimalused.  
 

L O O M AK AS V AT U S E S T  V I G AL A V AL L AS  
Lõppema hakkav järjekordne aasta 2002 ei olnud kerge talupidaja-
tele nii ilma kui ka muude murede tõttu. 
Esimese oktoobri seisuga 2002 oli Vigala vallas 120 majapidamist, 
kus kasvatati loomi ja toodeti piima nii müügiks kui ka oma tar-
beks. Neis oli kokku 1248 veist, neist lehmi 574. Sellele lisandub 
OÜ Vigala Latte 609 veisega, neist lehmi 250. 
Heidame pilgu 1939. aastasse. Loenduse järgi oli vigala vallas 624 
talumajapidamist, kus kasvatati 3744 veist, nendest lüpsilehmi oli 
2449, 1467 hobust, 1776 siga. 
 
See aasta selgitas välja ka need piimafarmid, kes enam-vähem 
jõudsid euronõueteni. Neljandas kvartalis väljastasin 52 piima-
müügitõendit. Mul on kahju, et võrreldes aasta algusega on see 
vähenenud 30 võrra. Olen püüdnud igati arvestada loomakasvataja 
olukorda. Ise olen keelanud ainult kolme majapidamise piimamüü-
gi. 
 
Piimafarmide vähenemise põhjus ei ole ainult nn. Euronõuded, 
vaid ka piimatöötlejate käitumine. Kuude kaupa ei ole piima eest 
raha saadud. Paljudele on see aga ainus sissetulek. Suurem võlgla-
ne on AS Dairy (endine Lacto), osaliselt ka E-Piim. 
Tootjasõbralikum on Vigala Piimatööstuse OÜ. Tore on see, et 
jätkub uue tootmishoone ehitamine, mis annab lootuse piimatöös-
tuse arenguks Vigalas. 
Jälgides lehmade arvu pidevat vähenemist, tekib mõte, mille alusel 
taotleda suurt kvooti euroliidust. Paljudes Euroopa riikides püütak-
se väiketalusid riiklikult aidata, saades aru, et selline elamislaad 
aitab hoida elu maal. 
 
Tahan loota, et piimarahade kriis saab positiivse lahenduse ning 
suudetakse vastu pidada poolteist aastat Euroopa Liitu astumiseni. 
Kindel on see, et mingisugused toetused antakse. Võib-olla suudab 
siis nii mõnigi uuesti alustada talumajapidamist. 
Selleks minu poolt kõigile palju jõudu ja ikka usku tulevikku! 
 
 
 
 

NB! Vabariigis levib praegu metsloomade marutaud. Kellel 
on koerad – kassid vaktsineerimata, võtke ühendust minu 
või Maile Erviniga. 
 
Kasutan juhust, et tänada neid, kes mind usaldasid ja andsid 
oma hääle valimistel mulle. Tänan! 
 
Vigala valla loomaarst Ester Alekand 
 
  

 
• Ööl vastu 05.11.2002 tungiti luku lahtikangutamise teel 

Märjamaa alevis Ristiku 25 garaaþi ja varastati  neli  sõi-
duauto naastrehvi, 18-käiguline meesteratas Scott, mo-
peed KTM 50 ja tikksaag. Kahju 17 550 krooni. 

Samal ööl tungiti lukustamata uste avamise teel Märjamaa 
alevis Haimre pst 17 garaaþi ja varastati ketaslõikur ja elekt-
ridrell Metabo, neli sõiduauto suverehvi ja meeste jalgratas 
Classic. Kahju 11 000 krooni. 
• Ajavahemikul 04.-05.11. tungiti rippluku aasade läbi-

lõikamise teel Märjamaa alevis Haimre pst 13 garaaþi ja 
varastati kaks mootorsaagi McColloch. Kahju 12 000 
krooni. 

Ajavahemikul 06.-07.11 tungiti uste lahtikangutamise teel 
Märjamaa alevis L i iva 10 garaa•i ja varastati elektrihöövel, 
elektrisaag ja mootorsaag Husqvarna. Kahju 6500 krooni. 
• Ajavahemikul 06.-08.11. tungiti lukustamata uste ava-

mise teel Märjamaa alevis Oru 19 garaa•i ja varastati  
CO-keevitusaparaat. Kahju 3600 krooni. 

 
Vahur Vallimaa 
Märjamaa politseijaoskonna vanemkonstaabel 
juhtivkonstaabli ülesannetes 

POLITSEIKROONIKA 
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V AL L AV AL I T S U S E S  J A V O L I K O G U S  

Vigala Vallavalitsuses: 
 
04.11.2002.a. istungil: 

- otsustati lubada erastada maad Andres Kikasel ja Raili 
Hanil kaasomandisse Vana-Vigala külas Kikase katast-
riüksusena 5291 m2 

- määrati kompensatsioon Arvo Langi’le Tammiku talu 
maade eest, Aldis Tuisk’ile Võsa talu maade eest, Kusta 
Rumma’le Kustase talu maade eest 

- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Airi 
Enni’le Jädivere külas Mehika katastriüksusena 5,12 ha 

- otsustati väljastada ehitus-kasutusload  Kalju 
Leinberg’ile sauna ehitamiseks ja Invar-Mihkel 
Naams’ile aida, ait-kuur-aida ja keldri ehitamiseks 

- otsustati väljastada kauplemisluba Ilmar Looringule 
- sotsiaaltoetusteks eraldati reservfondist 1800.- krooni 

12.11.2002.a. istungil 
- otsustati määrata kompensatsioon Arvo Pajurile Sõeru 

talu maade eest 
- otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Vai-

ke Varblane’sele Leibre külas Postisepa katastriüksuse-
na 18,49 ha 

- otsustati väljastada ehitus-kasutusluba Enda Tõnissonile 
laut-küün-garaazi ehitamiseks 

- sotsiaaltoetusteks eraldati reservfondist 732.- krooni. 
- Vabatahtlikule Tuletõrjeühingule eraldati reservfondist 

445.- krooni 
 

18.11.2002.a. istungil: 
- otsustati tagastada  õigusvastaselt võõrandatud maa Ants 

Kaubi’le Naravere külas, Liili Maasikas’ele Vängla kü-
las ja Aare Amenberg’ile Vaguja ja Araste külas 

- otsustati jagada Läti külas asuv Oja kinnistu  kolmeks 
kinnistuks 

- kinnitati auto “Volkswagen Transporter” enampakku -
mise tulemused 

-  
Vigala Vallavolikogus 
 
      05.11.2002.a. istungil: 

- valiti Vigala Vallavolikogu esimeheks Enn Roosi 
- valiti Vigala Vallavolikogu aseesimeheks Helbe Kliss 
- kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve 
13.11.2002.a. istungil: 
- valiti Vigala valla vallavanemaks Priit Kärsna 
- moodustati järgmised alalised komisjonid 

:revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, kultuuri- ja hari-
duskomisjon, sotsiaalkomisjon ja maakomisjon 

- revisjonikomisjoni esimeheks valiti Helbe Kliss 
- eelarvekomisjoni esimeheks valiti Olev Nisumaa 
- kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeheks valiti Jaan Vis-

ka 
- sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Ester-Evi Alekand 
- muudeti Vigala valla põhimääruse § 32 lõiget 3 ning sõ-

nastati järgmiselt “Vallavalitsus on kuueliikmeline”  
 

MIS TEHTUD JA MIS SAAB EDASI 

Tänaseks veidi enam kui kuu on möödunud kohalike omavalit-
suste valimistest, mis hoidsid pikka aega ärevil kogu Eestimaad 
ja tõstsid üsna tublisti adrenaliini kogust ka Vigala rahva veres.  
Tänaseks on rahvas oma sõna öelnud ja need, keda ta usaldas  
järgmiseks kolmeks aastaks Vigala elu korraldama, on mitmeid 
plaanegi pidanud. 
Nii on praeguseks oma mõtted ühte sobitanud seitse Rahvaliidu 
ja Res Publika nimekirjadest volikogusse valitud inimest. Nime-
tatud kahe erakonnagrupi ühisel otsusel on paika valitud vallava-
nem, volikogu esimees, aseesimees ja komisionide esimehed 
peale maakomisioni esimehe. Maakomisjoni esimehe kohta sai 
pakutud eelkõige maaelu ja talupidamisega kursisolevatele voli-
kogu liikmetele, kes aga paraku ei olnud nõus seda tööd tegema.
  
Läbirääkimisi koostööks peetakse ka Keskerakonna nimekirjast 
tulnutega. Siin on senini takistuseks väide, et Keskerakonna Vi-
gala osakond ei ole oma juhtidele andnud volitusi Rahvaliiduga 
läbirääkimisteks, aga loodame, et seegi takistus saab mõne aja 
pärast ületatud ja äsjavalitud volikogu hakkab tegema kena koos-
tööd, nagu eelminegi ning langetama otsuseid mitte poliitilise 
võitluse põhimõtete, vaid läbirääkimiste ja konsensuse põhjal. 
Pole ju Vigala vald nii rikas, et keegi siit võltsil moel suurt isik-
likku kasu saaks, ega ka nii võimas, et kannataks kaua välja pide-
vat omavahelist kraaklemist. Põhimõttelisteks vastuoludeks meil 
ju õieti põhjusi polegi. 
Selleks ajaks, kui novembrikuu leht lugeja kätte jõuab on toimu-
nud veel üks volikogu koosolek ja paika pandud vallavalitsuse 
koosseis ning kinnitatud alaliste komisionide koosseisud ja iga-
päevane  töö võib alata.  
 

Nagu senini, jääb volikogu ja vallavalitsuse põhimõtteks võima-
likult rohkemate inimeste kaasamine  valla valitsemisse ja infor-
matsiooni vahetamisse valla elanike ning juhtide vahel. Selle idee 
elluviimiseks muudetakse vallavalitsuse moodustamise põhimõt-
teid ja jätkatakse kindlasti tööd külavanemate paikasaamiseks. 
Vallavalitsuse koosseisu ei hakka kuuluma enam kõik vallavalit-
suse ametnikud nagu senini, vaid sinna kutsutakse ka ettevõtjate 
ja talupidajate esindajad ning sotsiaalprobleeme valdav inimene 
väljastpoolt vallamaja.   
Esimene tähtsam ülesanne uuele volikogule ja vallavalitsusele on  
2003. aasta eelarve koostamine, millega kohe tööd alustatakse.  
On loomulik, et valimised ja sellega seonduv ning sellest tulenev 
on tekitanud palju mõtteid, emotsioone ja erinevaid arusaamu 
ning kuulujutte. Kuulda on olnud teatud inimeste kättemaksuli-
sest lahtilaskmisest, maamaksu tõstmisest, kusagilt rahade ära-
võtmisest  ja palju muud. Siinkohal tahaks öelda, et ega elu rik-
kamaks ei lähe ja seetõttu on kindlasti vaja pidada plaane ning 
eeldatavasti teha ka mõningaid ümberkorraldusi, aga uskuda ta-
sub neid ikks siis, kui asi on volikogu või vallavalitsuse otsusega 
paika pandud ja välja kuulutatud. Asjade üle arupidamisel või 
kelleltki nõu küsimisel kuuldud mõttekatkeid, mida kahjuks ikka 
vahel rahvale tõe pähe serveeritaks, ei tasu asja eest-teist tagant 
kohe tõsiselt võtta. 
Lõpetuseks  tänaksime  kõiki neid Vigala inimesi, kes valimiste-
päeval usaldasid anda oma hääle Rahvaliitu ja Res Publicasse 
kuuluvate kanditeerijate poolt. 
Omalt poolt lubame, et püüame valla asjade korraldamisel raken-
dada rohkem arukust, üksmeelt ja Vigala tegijamate inimeste 
jõudude ühendamist, kui poliitilist kemplemist ja asjatut vägikai-
kavedamist. 
 
Enn Roosi 
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SOTSIAALTOETUSTEST VIGALA VALLAS 
 
Vigala valla elanikel on võimalik taotleda sotsiaaltoetust järgmi-
selt: 
1. Lapse sünnitoetus (1000 kr.) 
2. Koolitoidu toetus kutsekoolide ja gümnaasiumide õpilastele 

(10 kr. päevas) 
3. Sõidukulude kompensatsioon kaugemal õppivatele õpilastele 

(sõidupiletite alusel) 
4. Töövihikute toetus (kviitungi alusel) 
5. Küttetoetus üksikvanuritele (500 kr. aastas) 
6. Erakorraliste olukordade puhul (õnnetusjuhtum, tulekahi, pere-

liikme surm) 
7. Ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite rentimise ja soe-

tamise ning laste prillide maksumuse osaliseks hüvitamiseks 
(kviitungi alusel) 

8. Muudel põhjustel kui pere on sattunud majanduslikesse ras-
kustesse ja olukorda ei saa lahendada regulaarsete sissetuleku-
te või teiste toetustega. 

9. Toimetulekutoetus madala sissetulekuga inimestele ja perede-
le. 

 
Toetust võivad taotleda: 
• paljulapselised pered 
 

• üksikemad  
• puuetega inimesed  
• üksikvanurid 
• madala sissetulekuga pered  
 
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Vigala Vallavalitsusele: 
• põhjendatud avaldus, mis kuulub läbivaatamisele vallava-

litsuse istungil ja vajadusel sotsiaalkomisjonis 
• kulutusi tõendavad dokumendid 
• sissetulekuid tõendavad dokumendid 
• töötu kaart 
• VEK-i otsus 
• koolitõend 
 
Toetust ereldatakse rahaliste vahendite olemasolul inimeste 
hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. 
 
NB!  
Sotsiaaltoetuste maksmiseks on Vabariigi Valitsuse poolt 
täiendavalt eraldatud rahalisi vahendeid. Kuna aasta hakkab 
lõppema, siis palume avaldused esitada hiljemalt 
10.detsembriks, et jõuaks toetused õigeaegselt välja maksta. 
 

Vigala valla Eestimaa Rahvaliidu ja Res Publica nimekirjade 
ühised kavatsused valimisperioodiks 2002-2005. 
 
MORAAL JA KOOSTÖÖ  
• Hindame olukorda ausalt ega varja avalikkuse eest fakte.  
• Julgeme vastu võtta otsuseid ja nende eest vastutada. 
• Täidame antud lubadused ja kokkulepped. 
• Kohustume tegema kõik endast oleneva selle platvormi täit-

misel. 
• Otsustades lähtume Vigala kodaniku heaolust. 
• Otsustamisse kaasame võimalusel huvigruppe küsitluste, 

ümarlaudade jms. abil. 
• Oleme koostöövalmid ja eelarvamustevabad. 
• Toetame Vigala rahva ühtsust ja koos tegutsemise vajadust. 
• Väldime odavat populaarsust. 
• Aitame kaasa tingimuste ja keskkonna loomisel selleks, et 

vallast ei lahkuks noored ja ”tegijad”   inimesed.  
• Jätkame koostööd maavalitsuse ja ümberkaudsete omavalit-

sustega. 
 

JUHTIMINE JA HALDUS 
• Teeme kõik endast oleneva, et tagada Vigala valla iseseisvuse 

ja terviklikkuse säilimine. 
• Täpsustame vallavalitsuse liikmete ja vallaasutuste personali 

funktsioonid. 
• Loome ülevallalise meeskonna inimestest, kellel on projekti-

töö kogemus 
• Jätkame tööd külavanemate valimiseks kõikides külades, et 

parandada kodanike osalust valla juhtimisel ja vahetada tõest 
infot. 

• Loome külafondi. 
 

KOOLID JA HARIDUS 
• Jätkame kahe põhikooliga. 
• Tagame valla õpilastele tasuta sooja lõuna ja töövihikud. 
• Väldime liitklasside teket. 
• Tagame soovijatele lasteaiakoha. Jätkame tegutsemist kool-

kodu loomiseks sotsiaalse erivajadusega lastele Vana-Vigala 
põhikooli ning Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskooli baa-
sil. 

• Rakendame kõiki vallapoolseid võimalusi kutsekooli   säi-
litamiseks ja arendamiseks Vigala vallas. 

• Jätkame talupidajate ja ettevõtjate täienduskoolitust. 
• Loome uusi võimalusi läbi eelarve laste, noorte, täiskas-

vanute ja pensionäride huvitegevuseks ja toetame selles ka 
eraalgatust. 

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS 
• Uuendame valla arengukava, mis on eelarve alus. Täien-

dame arengukava konkreetse tegevuskavaga. 
• Valla eelarve koostamisel  lähtume arengukavast ja põhi-

mõttest, “ üks  suur ja vastavalt vajadusele väikeseid”.  
• Suuname enam tähelepanu vallaasutustest väljapoole 

(heakord, korrakaitse, teede hooldus, puhastusseadmed). 
• Reageerime koheselt kuritegevuse mistahes ilmingule 

koostöös konstaabli, abipolitseinike ja kaitseliiduga. 
• Rahastame osaliselt põllumeeste ja ettevõtjate koolitust ja 

nõustamist. 
• Konkretiseerime majandusnõuniku töö- ja vastutusvald-

konna. 
• Toetame ettevõtluse (s.h. turismi) arengut vallas. 
• Stimuleerime materiaalselt projektide kirjutamist täienda-

vate rahaallikate leidmiseks ja kasutamiseks. 
• Tagame valla kodulehel värske info avaldamise. 
• Tegutseme selle nimel, et igal Vigala inimesel oleks või-

malus interneti püsiühendusele. 
SOTSIAAL JA MEDITSIIN 
• Organiseerime lastele suveks töölaagreid. 
• Rakendame tööle sotsiaalkorteri. 
• Säilitame Vigala Tervisekeskuse praeguse struktuuri koos 

Vana-Vigala Velskripunktiga. 
• Loome koostöö Pärnu-Jaagupi kiirabiga. 
• Korraldame valla lastele logopeedilise ja psühholoogilise 

nõustamise. 
• Sünnitoetuse suuruseks 2003. aastast 2000 krooni. (toetus 

on esemeline, mitte rahaline!) 
• Pensionäridele maksame jõulutoetust hiljemalt 

2003.aastast. 
• Muudame lastele nime panemise vallavalitsuses piduli-

kuks ürituseks. 
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Asjaarmastaja – pealtkuulaja märkmed volikogu II istungist. 
 
13. novembril 2002 toimus Vigala vallavolikogu II istung. Juhatas voliko-
gu esimees Enn Roosi. Kõigepealt loeti ette päevakord. Siis tehti teata-
vaks, et Priit Kärsna on oma osalemise volikogus peatanud ja tema asemel 
tegutseb edaspidi ja kohe Aime Leetma. Olgu veel mainitud, et härra 
Kärsna istus pealtkuulajate “pingil” ja proua Leetma volikogulaste rivis. 
Siis kuulutati veel maha, et kõikide ühisel heakskiidul saab volikogu 
sekretäriks volikogusse mittekuuluv, aga muidu väga kena inimene Eve 
Lazarev. Tema asus siis ka kenaste seda istungit üles tähendama. Nii et 
ametliku ja asjaliku teabe saata tema pastaka alt ilmunust. Mina kirjeldan 
toimunut asjaarmastaja – ülestähendaja pilgu läbi. 
Noh nii. Esimene punkt oli siis vallavanema valimine. Ants Ojavee pakkus 
välja Priit Kärsna. Toivo Averin tegi ettepaneku Meelis Välisele. Kandi-
daadid olid juhtunuga kenasti nõus. Moodustati salajase hääletuse tarvis 
häältelugemiskomisjon. Vahepeal olgu öeldud, et seniks olid kõik kõigega 
nõus. Sõna sai vallavanemakandidaat number üks. Kärsna rõhutas, et tema 
peamine asi on, et kodanik oleks õnnelik – kodaniku heaolu. Teiseks rõhu-
ta valla terviklikkuse ja iseseisvuse säilitamist. Noh siis lubati veel pare-
mad paika panna, külavanemate esindajad tegutsema panna, et tavainimese 
probleemid jõuaks pärale jms. Eelarve lubas paika panna, ikka suured 
probleemid enne ja väikesed probleemid natukese aja pärast. Mingisugu-
sed valdkonnad, mis pidid praegu vaeslapse osas olema (millised just, ei 
saanud pihta) pidid saama ka paika. Siis küsis Ants Ojavee, et mis ta val-
lavalitsuse töötajate suhtes ette võtab. Priit Kärsna vastas, et viib läbi nen-
de suhtes küsitluse – ankeedi tasandil. Üldiselt ei pidavat ta mingit vahe-
tust antud ajahetkel ette nägema. Kõik. Kerge kummardus ja istuva asendi 
sissevõtt. 
Järgnes Meelis Välise sõnavõtt. Siin jään ma lehelugejale võlgu, sest sõ-
navõtt oli lühike ja nigu napivõitu, aga usun, et asjalik. Ma´p ei kuulnud 
sellest sõnagi. 

Hääletustulemus: Kärsna 7 poolthäält, Välis 6 poolthäält. Niisiis, ar-
mas Vigala valla elanik, tea, et meie vallavanemaks sai Priit Kärsna. 
Noh, edasi asuti teise päevakorrapunkti kallale ja selleks oli volikogu 
alaliste komisjonide moodustamine: 
 

a) revisjonikomisjoni esimehe valimine. Kandidaadid – Averin, 
Kliss. Seitsme häälega osutus valituks Elbe Kliss. 

b) Eelarvekomisjoni esimehe valimine. Kandidaadid – Nisu-
maa, Viska. Seitsme häälega osutus valituks Olev Nisumaa. 

c) Kultuuri- ja hariduselu komisjon. Kandidaadid Välis, Viska. 
Ei kuulnud kas Välis tagandas end või mitte. 12-ist häälega 
osutus valituks Jaan Viska. 

d) Sotsiaalkomisjon. Kandidaat – Alekand. 13 poolthäälega Es-
ter Alekand. 

e) Maakomisjon. Esimees jäi valimata kandidaadi puudumisel. 
Lubati edaspidi seda probleemi edasi lahata. 

 
Viimaseks päevakorra punktiks oli oli põhimääruse muutmine. Selle 
lahtiseletamine läheks pikaks, nii et jätan selle tegemata. 
Igatahes – määrus pidi jõustuma 20. novembril. Materjal raamatuko-
gudes (kohalikes). Lõpp. 
 
Ise ennast kohale pressinud, pealt kuulanud ja ülestähendusi teinud 
Ruta Sume. 
 
Lõpetuseks veel, et Vigala valla volikogu istungitest peaks võima osa 
võtta (kuulata vaikselt ja viisakalt) kõik Vigala valla elanikud, kui 
juhtute teada saama kuskilt, kus ja millal see toimub. 
 

Mõtteid Vigala lehe ümber 
 
Vigala valla ajaleht Vigala Sõnumid ilmutab ennast üks kord kuus. 
Ilmumis kuupäevaks, kuidas … juhatab. Võtaksin vaatluse alla 
viimase lehe, v.a. 31. oktoober 2002. 
Esiküljel suure mehe suur pilt. Teine lehekülg laste- ja noorte pä-
ralt. Kolmas – politseikroonika. Väga huvipakkuv rubriik igas le-
hes. Saate teada missugused tähekombinatsioone on võimalik tä-
hestiku tähtedest moodustada. H.V. lõi kirvega T.U.-d. 22 – st kuri-
teojuhtumist oli 5 Vigala vallas toime pandud. Miks ei ole kajasta-
tud meie teisi naabreid ka siis juba? Näiteks Halinga vald, Kirbla? 
Huvitav oleks teada, et B.G. räuskas Maima raba sevas näiteks. 
Aga tõsimeeli küsiks, mis selle jama mõte on? Lehe all ääres suu-
relt ja selgelt teadaandmine lauatennise turniirist, aga kus? Üks 
naissoost valla kodanik helistas mulle ja küsis, et kas Vati sillal? 
Naljakas oli! 
Neljas lehekülg vallavalitsuse ja volikogu päralt. Volikogu istungi 
punkt nr. 1 – oleks väga tahtnud, et see eeskiri jõuaks sõna sõnalt 
valla lehte. Mina olen seda raamatukogus lugemas käinud ja kiidan 
selle suurepäraseks, aga tahan, et see jõuaks siiski Vigala Sõnumi-
tesse kõigile lugemiseks – teadmiseks ja täitmiseks! 
Punkt 2. Tahaks sellest pikemalt teada. 
Punkt 3. Võiks ka olla pikemalt lahti kirjutatud. 
Punkt 4. Jõe baar kõigi oma varemetega. Mäletan kui suurte pon-
nistustega ta “sündis” ja “surm” läks vallale maksma nii, et  haigu-
ta. Jälle on – teema – millest tasuks rahvale kirjutada. 
Punkt 6 – annab kirjutada lahti. 
Punkt 7 – palun pikemalt – kus?, mis? 
Sellega tahan ma öelda, et lehes oleks palju võimalik kirjutada rah-
vast “harivat” ja huvitavat.  

Viies lehekülg muidugi jahmatas paljusid. Mida siis sellelt le-
helt oodati – valimistulemusi!!! Kas tõesti oli palju kirjutada 
kõikide kandidaatide häälte tulemid. Mina võtsin nad internetist 
välja, aga kui palju kasutab Vigalas internetti? 
Vigala vald ei ole Kivi-Vigala ja Vana-Vigala “kobarküla”. 
Vanasti kuulus Vigala alla ka Päärdu, Kojaste, Avaste, Paljas-
maa, Pallika, Palase jne.Vigala Sõnumid peaks olemagi Vigala 
Rahva Leht. 
Ärgu hakaku keegi jälle puu otsa minema kuuldes sõna poliiti-
ka. Alles su esivanemad sealt alla ronisid, juba tahad tagasi 
minna. Parem katsu harjuda mõne raskema sõnaga, nagu seda 
paistab olevat su jaoks poliitika – harjuta Klozzard. (Issand ise 
teab kes selle nime taga on). No ja 6 – 7 lehekülg – kultuur. 
Kes kirjutas loo “Kabeli härra”? Kes on lehe toimeta jad??? Kes 
nimeliselt paneb lehe kokku, seisab hea tema sisu headuse eest, 
vastutab väljaandmise eest ja kes kontrollib trükivigasid??? Kus 
see Maivälja küla on? Kus Raba tee? 
Seda lehte ei tee lugeja, vaid toimetus. Lugeja kirjad avaldatak-
se, aga ainult nendest ei saa lehte koostada. Ma olen nõus lehe 
eest ka rohkem maksma, aga ma tahan asjalikku lehte. Suure 
mehe suure pildi eest ma ei ole nõus juurde maksma. Vaimõisa 
küla  ja Loodna küla A.S-I kallaletungid mind ei huvita. Tahan 
teada Vigala vallas nimeliselt toimunust! Tahan viimasel lehe-
küljel sündinute laste vanemate nimesid! Viimane laps – Kristo 
Lebin. Õnnitlen Sind Salme. Näed, olime hiljuti koos ja ei 
teadnudki, et Sul veel pisike on. 
Tehke leht rahvale huvipakkuvaks asisema teabe põhjal – peale 
spordi ja koolilaste elu-olust kirjutatu. Minu jaoks olematu toi-
metus siiani – palun. 
Tänan huvitavate artiklite eest Malle Kivi, Jaan Viskat, Kaie 
Bergmanni, Marika Hiiemaad. Vahetevahel iika midagi on. Ja 
inimesed, kirjutage julgesti kõik! 
 
Ruta Sume (surm või suur  nimi) 
 

Alljärgnev lugejakiri on toodud muutmatul kujul. Lehetegija vastulau-
se leiab järgmiselt leheküljelt. HOIATUS! Vastulause võib sisaldada 
kodanikke ärritavat materjali! Lugemine omal vastutusel. 
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Klozzardi vastulause proua Sume kirjale 
 
Seda kirjatükki lugedes sai läbi elatud mitmeid emotsioone. Eufoo-
riast masenduseni. Minu kriitikataluvus on tegelikult üsna hea, kuid 
kuna eelmainit kirjas rünnati mind isiklikult ja väga teravalt, otsusta-
sin selgitada ja teavitada lugeja sellest, kuidas lehetöö siis meil siin 
käib. Proua Ruta Sume kirjas tõstatatud küsimused on tegelikult ju 
asjakohased, aga kõike seda oleks saanud teha tunduvalt viisakamas 
ja lugupidavamas vormis. Niisiis, alustan kirja algusest. Tumedalt on 
toodud tsitaat kirjast ning sellele järgneb minu vastus: 
 
…suure mehe suur pilt… aga mis muud? Eisenist on lehes väga 
pikk ja asjlik jutt (tänan Jaan Laanemetsa). Esiküljefotode mõte on 
illustreerida Vigala jaoks olulisi ja/või huvitavaid südmusi, samuti 
olukordi ja inimesi. Eiseni olulisusest Vigalale ei julge kahelda. Sa-
muti on esiküljefoto nö. silmailuks, ka huvi tekitamiseks lehe sisu 
vastu. Arvan, et vallas oli piisavalt neid inimesi, kes vaatasid – ah-
haa, Eisen! Seda lehte peab vist lugema! 
 
…missugused tähekombinatsioone… Eesti Vabariigi seadused 
ütlevad, et mitte kedagi ei tohi kuriteos süüdi tunnistada enne süüdi-
mõistvat kohtuotsust. Politseikroonika saabub lehte Märjamaalt (see 
peaks ka selgitama, miks on sees Loodna vald, aga mitte Halinga). 
Usun, et politseikroonika koostaja eesmärk tähekombinatsioonide 
kasutamisel ongi vältida seadusega vastuollu minemist, samuti ka 
kaitsta kannatanut liigse tähelepanu ja külajuttude eest. See, kas po-
litseikroonika on huvitav ja vajalik või mitte, otsustab lugeja. Ja Teie 
ei ole ainus, pr. Sume! 
 
…teadaandmine lauatennise turniirist… vastava kuulutuse origi-
naal on mul alles. Kuulutus jõudis minuni läbi mitme inimese, nii et 
algallikat tuvastada ei olnud lühikese ajaga võimalik. Kuulutuses 
puudub tõepoolest, kus turniir toimuma peaks. Puudub ka kontaktte-
lefon. Hea küll, selles punktis võtan süü siiski omaks, oleks pidanud 
rohkem püüdma. 
 
…vallavalitsuse ja volikogu päralt… lehes ilmub sõna sõnalt ma-
terjal, mis on saadetud Vigala vallavalitsusest. Ka valimistulemus. 
Sama kehtib ka sündide puhul. Kui vallavalitsusest ei saadeta vane-
mate nimesid, siis omal käel ei ole mul seda kahjuks aega välja uuri-
da. Mis puutub vallaelanike võimaluset kasutada internetti – aga pa-
lun, Kivi-Vigala AIP on avatud kõigile soovijatele. Kes tunneb end 
internetialal võhikuna,  ei pea muretsema. Selleks on kohapeal tööta-
ja. 
 
…Kivi-Vigala ja Vana-Vigala “kobarküla”… töötan põhikohaga 
AIPs ning ei jõua kõikjale, kus miskit toimumas (või siis mitte toi-
mumas). On ilmunud palju üleskutseid kirjutada või anda teada kõi-
kidest sündmustest, kuid väikekülade elanikud ei ole neile reageeri-
nud. Vallal puuduvad arvatavasti ka majanduslikud võimalused võtta 
tööle Paljasmaa ja Maivälja püstolreporterid. Vabandan siinkohal 
väikeste külade elanike ees. Eelnev ei ole mõeldud teie solvamiseks. 
 
…keegi jälle puu otsa minema… vot seda lõiku võtan ma väga 
tõsise isikliku solvamisena. Mitte seda puu otsa ronimise lugu. See 
on pigem kompliment. Solvav on näiteks see, et võõrast inimest sina-
tatakse, sealjuures väikese tähega. Ning vaadates Teie kirja lõpuosa, 
tundub, et taotuslikult. Seal nimelt sinatatakse teisi inimesi suure 
tähega. Ärgu aga keegi arvaku, et minu solvumine on tingitud vaid 
sellest suure tähe loost. Ehk mulle ainult tundub nii, aga minu arvates 
on kogu pr. Sume kirja toon väga üleolev ja solvav.  
Mis puutub aga minu tagasihoidlikusse isikusse… lisasin siia kirja 
lõppu väikese CV. Koos pildiga. 

Nii, poliitika… See sõna ei ole minu jaoks raske, mul on 
omad veendumused ja arusaamad. Miks ma ei taha, et Vigala 
lehes ilmub poliitika? Mul ei ole asjalike ja informatiivsete 
poliitikat kajastavate artiklite vastu midagi, ent mõni aasta 
tagasi muutus valla leht omavaheliste arveteklaarimiste va-
hendiks. Ja lehed jäid poelettidele seisma, kuna inimesed olid 
sellest jamast väsinud. Minu eesmärgiks lehetoimetaja kohale 
asudes oli muuta leht pisut rõõmsamaks, positiivsemaks ja 
loetavamaks. Loodan, et seda ma ka suutsin. 
 
…Kes kirjutas loo “Kabeli härra”?… ilmselt ei ole Te va-
rasemaid lehti hoolega jälginud. Oli kord juttu, et alustame 
muistendite tutvustamist. Muistend on teatavasti rahvajutt, 
millel ei ole autorit. Kirja on aga rahvasuust selle pannud 
Eisen. Ka sellest on varem juttu olnud. 
 
…lehte ei tee lugeja, vaid toimetus… pr. Sume, siinkohal 
Te eksite rängalt. Vigala lehe omapära ongi see, et lehte teeb 
just nimelt lugeja. Toimetaja laob lehe kokku. Vigala valla 
lehes töötab vaid üks inimene, st. mina (jah, on ka teisi, kes 
aitavad mind omast vabast tahtest, ent vastutan kõikide lehega 
seotud asjade eest mina). Vigala Sõnumitel puuduvad vahen-
did, et palgata täiskohaga mitmeliikmeline toimetus. Ja nagu 
eelpool mainitud, töötan põhikohaga mujal. Mul ei ole aega 
pühenduda ainult lehetegemisele. Palka saan ma lehe eest 
300.-. Kui selle raha eest leidub keegi, kes on nõus jooksma 
ja hüppama, pühendama kogu oma energia Vigala Sõnumite-
le, siis palun – vabastan kohe selle koha. Niikuinii on tuju 
Sõnumeid edasi teha täiesti läinud. Kas selleks uueks toimeta-
jaks hakkaksite Teie, pr. Sume? 
 
Ja veel – väljend “surm või suur nimi” on mõistetav mitmeti. 
Võin seda ka võtta kui otsest ähvardust enda elule ja tervisele. 
Teatada sellest sinna, kuhu vaja. Hehee, nalja tegin! Nii õel 
ma nüüd ka ei ole. 
 
Lõpetuseks tahaksin öelda, et asjalik kriitika on endiselt 
tertulnud. Kõik soovitused, ka viisakas vormis etteheited võ-
tan rõõmsalt vastu. Ongi hea, saab parema lehe. Aga lahmi-
mine ja ebaviiskused ei ole leheveergudele enam kutsutud 
külalised. Selleks olen valmis pidama neljasilmavestlusi, tõr-
juma rünnakuid või kuulama vihast  sõnamulinat näost näkku. 
Vabandan lugejate ees, et väärtuslikku leheruumi isiklike 
arvete klaarimiseks kasutan. Aga loodan, et mõistate mind. 
 
Hanno “Klozzard” Ljubomirov, kultuuri-, haridus-, spordi-, vaba-
aja-, poliitika- jne.toimetaja 
 

 Nimi: Hanno Ljubomirov 
Vanus: 23 
Aadress: Vigala vald, Vana-
Vigala 
Telefon: 053 996 553 
E-post: klozzard@hotmail.com 
Haridus: kesk- ja keskeri 
Pikkus: 173 cm 
Kaal: 71 kg 
Töökoht: Kivi-Vigala AIP ad-
ministraator 
Silmade värv: hall 
Lemmikjook: vesi 
Lemmikvärv: must 
Hobid: arvutid, muusika, film, 
sport 
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Vigalast pärit Eesti rahvuskultuuri suurmehed   I osa järg 
 

Karskusliikumine on Eestis põhjalikult läbi uurimata, kuid teadaole-
vate andmete põhjal võib karskusliikumise isaks pidada professor 
Matthias Johann Eisenit (1857 – 1934). 
Tema kodus valitses õige arusaamine viinaohust, kuigi tema isa, 
Oese kooliõpetaja Vana-Vigalas, ei olnud täiskarsklane. Noores eas 
tuli Eisenil ette palju olukordi, mis oleksid võinud ta alkoholi sõb-
raks teha. 1868 möllas Vigalas kange kõhutõbi. Kaitseabinõuks hai-
gestumise vastu soovitas arst võtta viina või piiritust koos suhkrutü-
kiga. Eisen ise kirjutab: “Harjusin niisuguste suhkrutükkidega ära, 
sest tõbi kestis Vigalas mitu nädalat. Tõve lakkamisel ei antud enam 
viinaga suhkrut. Mina ometi isalt nõudma. Isa seletas, et ainult hai-
guse ajal on viin suhkruga rohuks, muul ajal aga kihvtiks. Viina ei 
pea keegi jooma, veel vähem lapsed. See isa seletus mõjus.”  
 
Pärnu gümnaasiumis valitseseid Eiseni ajal saksameelsus ja õllekul-
tus. Kõrgemates klassides oli organiseeritud oma “joomariik”, kirj u-
tab Eisen. Kuid siin ei tühjendanud Eisen juba teadlikult talle paku-
tud õllekanne. Üliõpilasaastail (1879 – 1885) oli Eisen Eesti üliõpi-
laste seltsi liige, kus ka omajagu alkoholi tarvitati, kuid mingit 
joomasundsust nagu Pärnus ei olnud. Oli ka teisi eesti soost karskeid 
üliõpilasi, nagu Peeter Hellat, Villem Reiman ja Oskar Kallas. 
Eiseni aktiivne karskusalane tegevus sai tõuke Soomest. 1881. a. käis 
ta esimest korda Soomes, kirjanduse seltsi 50. sünnipäeva tähistami-
sel Helsingis. See sündmus sai põhjapanevaks nii soome keele ja 
kultuuri uurimisele kui ka karskusliikumise edendamisele. Juba 
järgmisel aastal viibis ta keele õppimise eesmärgil hulk aega Soo-
mes. 
Seal tutvus Eisen lähemalt dr. A.A. Granfeldtiga, kes avaldas talle 
suurt mõju. Granfeldt oli jõudnud arusaamisele, et rahva kultuur ja 
majandus ei arene, kui rahvas ennast joomise orjusest ei vabasta. 
Granfeldt asus karskusliikumise etteotsa, ta asutas ajakirja 
“Internationale Monatschrift zur Bekämpfung der Trinksitten”, 
millele ta ka Eisenilt kaastööd palus. Ta soovitas Eestiski asuda 
võitlusse joomise vastu. Sellest ajast peale jäid Eisen ja Granfeldt 
kirjavahetusse; käsitleti peamiselt karskusküsimusi. Eisen sai 
Soomest karskuskirjandust ning karskusseltsi põhikirju. Ta pidas 
kõige otstarbekamaks teha karskuspropagandat kalendrites, sest 
kalender seisab aasta läbi laual ning teda sirvitakse ja loetakse ikka. 
 

1886. a. “Kasuliku talurahva kalendri” jaoks kirjutas Eisen 
artikli “Joomine ja karskus”, kus sütitavalt kutsus üles: “Käed 
külge, armsad vennad ja õed! Näidakem, et me joomise orjad 
ei ole, vaid peremehed, kes joomise üle valitsevad ja kes 
joomist tema kahju pärast oskavad kaotada… kuulutagem 
sõda joomisele!…”.  
(NB! Kas ei ole need Eiseni sõnad – mõtted, üleskutsed veel 
tähtsamad käesoleval ajal, kus levib joomarlus, narkomaania, 
ja sageli nendega ühenduses surmale viiv viirus. Mõelge… 
Tekib küsimus: quo vadis – Eesti?) 
“Isamaa kalendri” artklis “Karskuse seltsid” annab Eisen nõu 
karskusseltse asutada ja karskustöö juhtimiseks üks keskus 
luua. Polnud vaja oodata, kui Tori mehed Pärnumaal kooli-
õpetaja Jüri Tilga juhtimisel otsustasid karskusseltsi asutada. 
Juhiseid ja Soome karskusseltside põhikirju saadi Eisenilt 
Kroonlinnast. Paari aasta jooksul asutati Eestis 17 karskus-
seltsi. 
Kroonlinnas olles ei saanud Eisen osa võtta tegelikust Eesti 
karskusliikumise juhtimisest, see-eest avaldas ta karskussisu-
lisi kirjutisi. Nimetan mõned: “Kalevipoeg ja karskus” 
(1891), “Hiiu köster ja Saaremaa kirikherra” (1893), “Kihvt i-
kandjad” (1891) jt. Eisen kirjutas kars kussisulisi näidendeid-
ki: “Alkoholi õnnistus” (1892), “Kalevi kannupoisid” ja last e-
le “Tilluke tipsuke” (1905). Samuti kirjutas ta karskussisulisi 
luuletusi. 1894 ilmus trükist “Karskuse laulik”. Eisen on 
avaldanud samuti kairjutisi saksakeelses karskusajakirjas. 
1912.a. tuli Eisen Tartusse elama. Siin hakkas ta koostama 
karskusliikumise ajalugu. Oma töö aluseks võttis Eisen Root-
si ja Soome õpetlaste vastavad tööd, Eesti osa tuli aga täiesti 
iseseisvalt kirjutada. 
1914 ilmus “Karskusliikumise ajalugu”, mill es käsitletakse 
karskusliikumise arengut kogu maailmas. 
Eisen oli karskusseltside kesktoimkonna liige ja hiljem valiti 
eesti karskusliidu auliikmeks. 1920 oli Eisen ka Eesti üliõpi-
laste karskusühenduse asutajate hulgas ja hiljem selle auliige. 
 
Jaan Laanemets 
 

Vana – Vigala laululava 
 

Seda kuupäeva peavad eestlased kindlasti mingiks eriliseks märgiks. 
8. oktoober 2001 sai Eesti Vabariigis ametisse nimetatud 3 president. 
Seega tähistab see hr. president Arnold Rüütli ametissenimetamise 
aega. Kuid meile, kes me elame Vigalas on see pigem ühe kultuuri 
kantsi huku kuupäev. Juba üle aasta pole meil laululava. Tundub, et 
laululava kui selline on Eesti kultuurikontekstis küllalt tähtsa kaalu-
ga. Näitab seda ju televisioonis tuntuks saanud menusaade “Laulge 
kaasa”. Tullakse kokku ja tuntakse üheskoos olemisest rõõmu ning 
nauditakse seda mis silmale kaunis ja kõrvale kena kuulda. Kultuuri-
juhina tahaksin ma loota, et tänavusuvine rahva vähesus välisüritus-
tel oli ennekõike tingitud sellest nukrast õhtupoolikust ja kõik ühes-
koos naudime seda suuremal hulgal tulevikus kauni pargi ilu ja laulu, 
tantsu, pillimängu, sest …..  
Mul on tohutu suur rõõm teile kõigile teatada, et Vana – Vigala lau-
lava taastamine on alanud. Kuna ükski ehitis ei tõuse tuhast ilma 
rahalise toeta siis tahaks siinkohal tänada kõiki neid kes on oma pa-
nuse andnud selle Vigala rahvale nii olulise paiga taastamiseks: Eesti 
Vabariigi Valitsus eraldas  reservfondist 280 000, annetustest kogu-
nes 13 000 ja   Vigala valla eelarvest 60 000. see küll kogu ehituse 
eelarvet, aga praeguseks on veel laekumata informatsioon Hasart-
mängumaksu Nõukogult kuhu projektitaotlus on läkitatud. 

Leping ehitajaga, kelleks on KPSR Konsult OÜ, on sõlmitud 
ja juba on märgata ka liikumist laululava juures mis on märk 
sellest, et ehitustöö on algamas. Läbirääkimised arhitekti, 
akustiku ja ehitajaga on toonud küll mõningasi muudatusi 
eelnevasse projekti, aga lõppkokkuvõttes oleme me sellest 
ainult võitnud.  
Milliseid olulisi muudatusi siis toob uus laululava kohalikku 
mõisapargi pilti?  Kes ootab vanast nostalgiast kaarjat laulu-
lava peab kahjuks küll pettuma. Tuleb ta tõesti kandiline, aga 
see on pigem tingitud  ehitusmaterjalide valikust, sest põhi 
konstruktsioon on sel korral kivist. Akustika parandamiseks, 
on laval liigutatavad tagaseinad, mis peaks rõõmustama just 
koorimuusika huvilisi. Lisaks veel riietusruumid laululava 
tagaosas, senisest kõrgem lava ja kiviplaatidest tantsuplats. 
Kes Vana – Vigala laululaval esinenud või selle esisel tantsu 
löönud teavad ehk mida kõik need muudatused endaga kaasa 
toovad ning parandavad. Seega jääb üle ainult oodata millal 
saame anda oma ühise hinnangu kõigi nende inimeste jõupin-
gutustele kes asja edenemiseks oma õla alla on pannud.   
 
Astrid Hallik  
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VANA-VIGALA PK ÕPILASTE KIRJUTATUD MUISTENDID 

Kuidas tekkis staadion ja näljamüür 
 
Vanal ajal, kui elasid mõisahärra ja mõisaproua, siis ei olnud veel 
müüri ja staadionit. Staadion ja näljamüür tekkisid nii.  
Mõisaproua oli väga sportlik ja jooksis päeval mitu tuuri ümber 
pargi. Alati, kui ta läbi pargi jooksis, siis segasid teda oravad ja 
mahakukkunud puuoksad ning paljud muud asjad. Mõisaproua 
mõtles, et oleks vaja korralikku jooksurada. Mõisaproua järgmine 
päev lasigi oma orjadel jooksurada tegema hakata. Mõisaproua 
hakkas siis jooksuvõistlusi korraldama, kus ta ise ka osa võttis. 
Algul ta võitis paar võistlust, kuid siis hakkas ta kaotama. Ta sai 
vihaseks, et teised temast kiiremini jooksevad ja hakkas uusi spor-
dialasid välja mõtlema. Ta oli kuulnud sellist mängu nagu jalgpall 
ja ta mõtles seda mängu proovida. Mõisaproua lasi järgmisel päe-
val jalgpalliväravad ehitada ja jalgpalli õmmelda. Ta hakkas siis 
jalgpallivõistlusi korraldama. Ükskord, kui nad mängisid esimese 
ja teise koha peale, siis segas tuul mõisaproua löögi ära ja mõisa-
proua lõi väravast mööda ning tema võistkond kaotas ja ta hakkas 
mõtlema, mida teha tuule takistamiseks. Järgmisel päeval lasi ta 
ehitada oma orjadel müüri, mis kaitseks tuule eest. Ta andis oma 
orjadele selle töö eest süüa ja seepärast pandi müüri nimeks nälja-
müür. Nii tekkisid näljamüür ja staadion. 
Ardo Arusaar 8.klass 
 
Lörts 
 
Kui taevast sajab lörtsi alla, siis on teada, et see on vanaisa abiliste 
süü. Vanasti ei olnud kohe lörtsi. Oli vaid vihm ja lumi. Vanakura-
dile see ei meeldinud ja ta otsustas vanaisa ja inimesi kiusata. Talle 
oli saabunud teade, et vanaisa vajab abilist vihma ja lume tegemi-
sel. Vanakurat maskeeris end natuke ja oligi vanaisa juures. 
 

Lund ja vihma valmistati  erinevatel aegadel, lund talveaegu ja 
vihma muudel aegadel. Vanakurat pandi sügisel tööle. Aga 
tema oli kaval. Kuna lume ja vihma tegemine ajas janutama, 
siis lume- ja vihmategijad käisid vahepeal joomas. Selle jaoks 
oli eraldi tünn, kus tööjäänused olid. Vanapagan võttis kätte ja 
valas sinna päris palju kangemat kraami. Abilised muudkui jõid 
ja jõid, kuni meeleolu lõbusaks läks. Abilised laulsid ja töö läks 
väga kiiresti edasi. Lõpuks oli sademete allalaskmise aeg, aga 
oh imet, alla ei sadanud vihma, hoopis lume ja vihma vahepeal-
set. Kõik ehmatasid väga ära. Vanaisa kihutas vanakuradi 
omast kojast välja. See aga ei takistanud abilisi. Paar korda 
aastas juhtub, et taevast sajab lörtsi, siis on teada, et vanaisa 
abilised on purjus. Sest sellest ajast jäid mõned alkohoolikuks. 
Terje Aiaots 9.klass 
 
 
Näljamüür 
 
Kui näljamüüri hakati ehitama, siis iga mees pidi sinna ühe kivi 
viima, aga kes ei viinud oma põllult kivi, see pidi nälga tundma 
ja ta suri varsti ära. Ühel päeval tuli üks mees müüri vaatama ja 
käskis ka teisel vaatama tulla ja nad lõhkusid müüri ära. Esime-
se mehe nimi oli Müüri-Ants ja teise mehe nimi Nälja-Aadu. 
Järgmisel päeval tuli mõisahärra vaatama, kui kaugel müüri 
ehitamine ehitamine on. Ta nägi, et müüri enam ei olnud. Ta 
andis käsu leida mees või mehed, kes selle teoga hakkama said. 
Kolmandal päeval peale käsu andmist leidsid mehed müüri 
lõhkujad üles. Nälja-Aadu müüriti algusesse ja Müüri-Ants 
müüti lõppu. Nii saagi müür endale nime Näljamüür.                                               
Tiit Kuusik 9.klass 
 

MAADLUSEST 

Võistlused toimusid 9 novembril Jõgeval. Vigala maadlejad võtsid vastu 
otsuse, et lähevad võistlustele 8 novembril, kuna oli lubatud kaaluda ka 8 
novembri õhtul, siis otsustatigi võimalust ära kasutada, et kaaluvõtjad 
saaksid järgmiseks päevaks taastuda. 
Võistlustel osales 22 maadlusklubi 190 maadlejaga. Vigalast oli kaheksa 
maadlejat pluss kohtunik. Korraldaja palus igal klubil kaasa võtta ühe 
kohtuniku. MK “Juhan” otsustas, et võtavad kaasa Jüri Nisumaa matiko h-
tunikuks, kellel on juba selles töös kogemusi. 
 
Vigala võistlejate tulemused olid: 
 
Marek Lainela 27 kg I koht 
Ardo Arusaar 53 kg I koht 
Vahur Allveer 53 kg II koht 
Rait Thomberg 73 kg I koht 
 
Tublisti maadlesid ka Jaan Kuusik, Sander Viljastu, Rain Kalda ja Tiit 
Kuusik, kes kahjuks ei jõudnud kolme hulka. Toimus ka klubidevaheline 
arvestus, kus MK “Juhan” sai es imese koha. MK “Juhanis” on ühendatud 
Märjamaa ja Vigala maadlejad. 
Järgmine võistlus toimub 16 novembril Tallinnas K. Palusalu MV noorte-
le. Eks näe, kuidas siis läheb. 
 
 
Maadlusfänn Mari 
 

Vana-Vigala rahvamaja filmi-
kava 
 
 
25. nov. 20.00 
Ühikakutid 
Noortekomöödia 
 
 
02. dets 20.00 
Manitou saabas 
Metsik komöödia Metsiku Lääne 
tegelikest legendidest. 
 
 
09.dets. 20.00 
Eksperiment 
Tõsilool baseeruv thriller 
 



 11 

MAI SIPELGAS Kõige selle tõttu on Mail kadestamisväärselt palju sõpru – mäle-
tate, kui tulvil oli rahvamaja saal õnnitlejatest, kui tähistati raa-
matukogu juubelit?  
Maid on hea töö eest tihti ära märgitud aukirjade ja meenetega. Ja 
nüüd on ta valitud maakonna Aasta Naiseks! Sellest teada saades 
polnud ma ainus, kes teda õnnitlema ruttas, ma olin selle valiku 
üle väga rõõmus, sest Mai tõestas, et ka üle kolmekümnea viie 
aastane naine, pealegi maalt, on tähelepanu ja tunnustust väärt. 
See annab indu teistelegi naistele.  
Ütlen siin kohal ära, et käesolev artikkel on valla lehe poolt telli-
tud ning ma ei kavatsenudki Maile ainult kiidulaulu laulda, 
sepärast tilgutan meepotti ka ühe kange tõrvatilga – vaadake, just 
Mai töökuse, nooruslikkusega on üheks põhjuseks, miks naiste 
pensionile mineku iga tõstetakse, jõuab Mai, jõudku ka teised 
naised! 
Mai oma heatahtlikuses nagu ei suudakski halba tähele panna ega 
oma tuju lasta rikkuda. Aga selleks olen mina , kes ei saa jätta 
teda valusalt torkimata. No kuidas jätan talle üle kordamata pre-
sidendikanditaadi sõnad, et eesti elanike jõukust tunnistab juba 
see, et paarisajal tuhandel on auto. Mai aoto on ka auto, seega  on 
Mai jõukas inimene: Selle jutu peale susises Mai üsna vihaselt. 
Aastate eest ütles praegune peaminister nii “Meie partei toetajad 
maal väidavad, et maakohtades on väga raske leida inimest, kes 
tunneks kella ja oleks keskpäevaks kaine.” Mai elab ju maal? 
Lugege veel kord eelmisi ridu ning te saate aru, mida ma öelda 
tahan – pealtnäha eeskujulik Mai ja ..., ...., noh, nagu me kõik. 
 
Kaie Bergmann 
 

Juhtus nii , et rikkusin ära raamatukogust laenutatud raamatu. 
Esimene reageering – kuidas seda varjata? Mida enesekaitseks 
öelda? Kõige kindlam variant oma naha päästmiseks oleks kaardi 
pihtapanek oma lugejakaaardi vahelt. Aga vaevalt saad raamatu-
kogu uksest sisse, kui sulle astub Mai Sipelgas või Viive Silmer 
naeratades vastu, et võtta sult raamatuid ja pakkuda uusi. Öösel 
sissemurdmist takistab hirm signalisatsiooni ees. Lüüa Mai või 
Viive mõne suure köitega uimaseks ja siis ruttu kaart näpata? Et 
sellelaadseid kogemusi pole, võib ühest matsust jääda väheseks, 
julgen ma anda järgmisi? Nii ei sobinud ükski variant ning ei 
jäänud muud üle, kui ausalt oma pahategu üles tunnistada. Mai 
jaoks polnud see esimene taoline juhtum, ta jäi rahulikuks ja sõb-
ralikuks.  
Niisugune on ta küll alati olnud, tunnen teda juba 33 aastat. Kui 
see sajanditeks ümber arvestada, saame kolmandiku sajandit ning 
see on juba palju. Maid tunnevad kõik, sest ka uustulnukad leia-
vad tee raamatukogusse ruttu ülesse. Olen mõelnud, miks just 
raamatukokku, mitte aga rahvamajja, kultuuriasutused ju mõle-
mad. Kas lööb välja inimlik omakasupüüdlikkus – raamatukogust 
saad, rahvamajja pead ikka midagi andma, kui nmitte oma andeid 
ja oskusi, siis vähemalt piletiraha. 
Endises asukohas, teeristis oli Kivi – Vigala raamatukogu kutsu-
valt n.ö. jalus ning sinna astuti sisse sageli kui just mitte raama-
tuid laenutama, siis vähemalt juttu puhuma. Üle kümne aasta on 
raamatukogu teeristist ära, kuid raamatukogus on külastajaid kül-
laga. Suur osa on selles Mai isiksusel – alati heatujuline, naera-
tav, elegantne, jätkuvalt nooruslik. Imelik, et tema peale aja-
hammas ei hakka. Mai on oma senini esimesel ja ainukesel, alati 
väikesepalgalisel töökohal püsinud aastakümneid. Huvitav, milli-
ne oli tema esimene tool? Vineerpõhjaga või siis tol ajal toodetav 
kunstnahkse istmekattega tool? Praegu näeme teda istumas palju 
mugavamalt, sageli arvuti ees.  
Mai lõpetas töö ja majapidamise kõrvalt kõrgkooli, samal ajal 
laulis naisansamblis, esitas pidudel luuletusi.  
 

Ajalehe toimetus ja kõik Vigala valla kirjaoskajad, 
kellel on olnud Sinuga kokkupuudet või pole seda 
olnud veel mitte, kuid saavad ehk olema -  soovi-
vad Sulle Mai palju jõudu ja õnne RAPLAMAA 

AASTA NAISE tiitli puhul! 
 

JÕULUDEST KUUSEPUU SILME LÄBI 
 
Juba pikka aega olen ma siin rabaveerel kasvanud, näinud palju 
kevadeid ja sügiseid. Kasvu on mul noore kuuse kohta piisavalt, 
varsti saab kaks meetrit täis! Arvan, et olen üsna õnnelik kuusk, 
just nii õnnelik, kui üks puu olla saab. Aga kord aastas tahaksin 
olla nähtamatu. Jälle hakkavad kätte jõudma päevad, mida need 
naljakad kahejalgsed loomad jõuludeks kutsuvad. Teate küll, 
need, kes vahetevahel siia rabaserva satuvad ja talveks seeni ja 
marju varuvad.  
 
Ühe korraliku kuusepuu jaoks on jõuludel ka teine nimi – surm. 
Mõned aastaringid tagasi kasvas meid siin kümme, nüüd olen 
mina üksi veel jäänud. Need naljakad kahejalgsed loomad raiusid 
meid teravate nokkadega ja saagisid hambuliste lõugadega. Tea-
te, kuidas nad nimetavad raiutud, elust lahkuvat kuuske? Jõulu-
puu! Mitte enam kuusk, vaid jõulupuu!  
 
Olen kuulnud lindudelt, et kahejalgsed viivad meid oma kandilis-
tesse kivikoobastesse ja panevad koopanurka seisma. Seda nime-
tavad nad silmailuks ja jõulutunde tekitamiseks… Naljakas, et 
surevad puud tekitavad mingit tunnet. Võibolla kurbusetunnet? 
Aga olen kuulnud, et jõulud pidid olema õnnepüha. Ikka naljakad 
need kahejalgsed, oma rõõmu väljendavad nad meie tapmisega! 
Aga ilmselt on nende kombed lihtsalt niisugused…  

Miks ei võiks nad endile rõõmu teha lihtsalt sellega, et paluvad 
meilt viisakalt meie oksi. Suuremad kuused ei keelaks seda arva-
tavasti mitte. Või kui tõesti  muidu ei saa, võiksid kahejalgsed 
meie ees enne tapmist vabandada. Aga ei, seda nad juba ei tee. 
Arvan, et nad mõtlevad meist kui asjadest, mitte kui olenditest. 
Nad ei taipa, et ka meil on hing ja oma tahe…  
 
Kahejalgsed ei ole meilt mitte kunagi küsinud, kas nad võivad 
meid raiuda. Nad ei ole kunagi metsale meie eest midagi vastu 
toonud. Oih, eksisin. Kolm aastaringi tagasi tuli üks jämeda hää-
lega ja naljakalt lõhnav isane loom. Tema jättis metsale mingi 
läbipaistva, päikese käes läikiva ja vastu kive kõliseva asja. Nad 
nimetavad seda vist pudeliks. Aga mets ei taha pudelit. 
 
Olen veel kuulnud (lindudelt jällegi!), et pärast oma rõõmsaid 
jõulusid heidavad nad meie elutud kehad koobastevahelistele 
radadele. Suurtes koobastikes pidi peale jõulu ikka väga palju 
jõulupuid, ehk siis endisi kuuski,  maas lebama. 
 
Ma püüan küll mõista, et vaid meie hääbuvad kestad suudavad 
kahejalgsetele tekidada “jõulurõõmu”. Ja nad pidavat ka väga 
visad oma harjumusi muutma olema. Aga ehk see, et ma siia leh-
te kirjutasin, säästab mind seegi aasta. Ja kui mitte mind, siis ke-
dagi teist meie seast. Kui see nii on, siis ei läinud kirjutamise 
vaev asjatult raisku. 
 
Kuusk, kardetavasti tulevane jõulupuu 
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Detsembrikuu sünnipäevalapsed 
 
 
Aliide –Eufrosiine Moor 21.12.1916 86 
Vaike Kanter   31.12.1916 86 
Mari Teedla   18.12.1918 84 
Kaljula Kalso   05.12.1932 70 
Osvald Tross   07.12.1932 70 
Erich Kalmus   11.12.1932 70 
Ester-Evi Alekand  30.12.1932 70 
Maimu Kallastu  12.12.1937 65 
Lembit Linnamaa  12.12.1937 65 
Aado-Valdur Rein  17.12.1937 65 
Linda Kuusik   21.12.1937 65 
Hans Grünmann  02.12.1942 60 
Jaan Vaarpuu   23.12.1942 60 
Lille Viska   11.12.1947 55 
Mare Ülemaante  18.12.1947 55 
 

 
PALJU ÕNNE! 

Uued ilmakodanikud 
 
Anti Tuula  11.11.2002 
 

 
Meie hulgast lahkunud 

 
Marie Soon 

 
Karatekad Vana-Vigalas  
 
06. - 08.12 toimub Vana-Vigalas TTÜ Shotokan Karate Klubi (TTÜ SKK)  
Avatud Talvelaager 2002. Sellega seoses on ka üks kõigile huvilistele avatud 
seminar karate teemal, mis toimub laupäeval 7. detsembril algusega kell 15.00 
Vana-Vigala põhikooli ruumides. Seminaril näidatakse ka videot "JKA Best 
Bout 10", kus näidatakse parimaid kumite (vabavõitluse) matae. 
 
TTÜ SKK  peainstruktoriks on Alar Põllu, kellel on 4. astme must vöö, mis on 
välja antud Jaapani Karate Assotsiatsiooni poolt. Klubis antav õpetus toetub 
otseselt maailma tippinstruktorite kogemustele ning pidev enesetäiendamine 
rahvusvahelistes tipplaagrites on Eesti Shotokan Karate-do Assotsiatsiooni 
peaõpetajatele enesestmõistetav asi. 
 
Shotokan karate on üks enam harrastatavamaid traditsioonilisi karatestiile maa-
ilmas, Eestis on sellega tegeletud juba pikka aega ja meie klubi on üks vane-
maid selle stiili esindajaid. Eesti Shotokan Karate-do Assotsiatsiooni kuuluvad 
peale TTÜ SKK ka Pärnu Zen, Lihula Zen, Kilingi-Nõmme Zen, Viljandi 
Vikar, Tartu Sendai ja Nõo Sendai klubid. 
 
Shotokan karate-do üks peamine pluss on selles, et ta on normaalne ja loomu-
lik, seda võib harrastada iga inimene _ vanus ei ole oluline, rolli mängib tahe. 
Tulemused ei tule kiirelt, aga nad tulevad kindlalt siis, kui inimene pidevalt 
treenib ja harjutab, see on ju sama igal alal. Shotokan karate ideeks ei ole met-
sas paljakäsi puid lõhkuda ja kive peaga puruks taguda, see tegevus jäägu teis-
tele, vaid inimest nii kehaliselt kui ka vaimselt arendada. Kui inimene on meie 
klubis saavutanud mingi vööastme, siis on kindel, et ta ka oskab kõike, mida 
sellel tasemel oskama peab. Kuid õppimine ei lõpe kunagi, alati võib leida mi-
dagi uut.  
 
Rohkem infot klubi kohta võib leida interneti aadressil: http://www.karate.ee/ttyskk/ 
Eesti Shotokan Karate-do Assotsiatsioon: http://www.karate.ee/  
 
Imre Vallikivi 


