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Eelmise aasta suvel tekkis idee muuta Vaike Aitsami 
hoiul oleva Mihkel Aitsami (seeniori) käsikirjalise 
"Vigala kihelkonna ajaloo" hindamatu materjal 
kättesaadavaks inimestele, kelle jaoks on Vigala 
ajalugu allikaks tänapäevagi elunähtuste mõistmiseks 
ja juurteni jõudmiseks. Selleks algatas Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskool, eesotsas Maie 
Üürikesega projekti, mille käigus muudeti 
kaasaegseks vana käsikiri. 
Materjalidega oli võimalik seni tutvuda proua Aitsami 
lahkel loal, kuid aeg on teinud paberi kollaseks ja 
hapraks, pealegi on see seotud tülitamise ja muude 
ebamugavustega. Niisamuti on käsikirja 
ulatuslikkusega: 400 A3 formaadis kirjutusmasina 
lehekülge, Mihkel Aitsam (juuniori) lisandused ja 
fotod. Kõik see vajas uuendamist ja tänapäeva 
võimalustega vastavusse viimist, et algupärand säiliks 
ega hävineks, kuid samas oleks inimestele 
kättesadav.  
Töö oli mahukas - käsikiri tuli süstematiseerida, 
jaotada osadeks, korrastada fotod ja joonised ning
 

valida tekstide juurde sobilikud ajaloolised fotod. Töid 
teostas Mihkel Aitsami lapselaps Viio Aitsam. 
Praeguseks on kogu materjal sisestatud arvutisse ja 
CD-le, millega on võimalik tutvuda projektis osalejate 
kaudu.  
Vigala elanikkond ja ajaloo huvilised tänavad Eesti 
Kultuurkapitali Rapla ekspertgruppi, kes on aidanud 
ajaloo pärandi säilitamisele kaasa, rahastades Vigala 
kihelkonna ajaloo käsikirja toimetamist ja sisestust. 
Samuti suur tänu Vigala Vallavalitsusele  ja 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli juhtkonnale 
projekti rahalise toetuse eest. 
Kuna projekti üheks eesmärgiks oli valmistada käsikiri 
ette jätkuprojektiks Vigala kihelkonna ajalugu 
tutvustava trükise trükkimiseks, siis on unistuses 
näha kogu Vigala ajalugu kauni raamatuna.  
Meeleldi ootab projekti töörühm ideid ja mõtteid, 
kuidas kavandada ja rahastada jätkuprojekti.  
Vigalal on rikas ajalugu ja inimesed, kes seda 
väärivad. 

Ene Raud ja Maie Üürike
 

Mihkel Aitsam  
(01.12.1877 – 17.07.1953) 
 
Sündis 1. detsembril 1877. aastal 
Aitsamaa renditalus Sääla külas.  
Kihelkonna kooli lõpetas ta 1893.a.
Alates 1894.a. hakkas ta koguma 
rahvaluulet. 1900.a. algas tema 
kaastöö erinevate ajalehtedega -
Valgus, Teataja, Põllumees, Uudised, 
Eesti Postimees, jt. 
1908.a. abiellus Mihkel Aitsam 
Vigalast pärit Ann Kopsuga. 
1909. aastast töötas ta Tallinnas Eesti 
Põllumeeste Seltsis asjaajajana.  
1. märtsil 1919.a. läks Aitsam tööle 
Päevalehe toimetusse. Hiljem ilmusid 
Päevalehes avaldatud artiklid mitme 
eriraamatuna.  
Mihkel Aitsam suri 17. juulil 1953.a. ja 
on maetud Vigala kalmistule. 
Tema kirjanduslik looming sisaldab 
palju eesti kultuurilist ja ajaloolist 
püsiväärtust. 
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Uus perearst Vigala vallas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peale Tartu Ülikooli lõpetamist olen praktiseerinud nii 
Tartus kui ka Tallinnas ning osalenud pidevalt täiendõpetel 
nii Eestis kui ka välismaal.  
Olen lõpetanud ka Viini rahvusvahelise 3D ultraheli kooli, 
võtnud osa Eesti Laborimeditsiini Ühingu koolitustest. Olen 
ka Eesti Perearstide Seltsi poolt sertifitseeritud perearst. 
Mulle väga meeldib töö, mida ma teen ja mul on siiralt hea 
meel kui saan aidata inimesi. Oma tugevaks küljeks pean 
seda, et olen süvendatult õppinud kliinilist labori- ja 
ultrahelidiagnostikat ning tean täpselt kuidas praktiliselt 
teostada erinevaid uuringuid ja analüüse ka 
perearstipraktikas.  

Ma püüan oma koormust võimalikult võrdselt jagada nii 
Vigala Tervisekeskuse  Kivi-Vigala kui ka Vana-Vigala 
osakonna (velskripunktis) vahel.  
Alates 5. juulist 2004 on Vigala vallas perearsti ja arstiabi-
velskri vastuvõtuajad järgmised: 
VIGALA TERVISKESKUSE Kivi-Vigala osakond: 
E: 09:00 – 13:00  Arstiabi – velsker  Aime Leetma 
T: 09:00 – 13:00  Perearst  Dr Valeri Mizer 
K: 14:00 – 18:00  Perearst  Dr Valeri Mizer 
N: 09:00 – 13:00  Arstiabi – velsker  Aime Leetma 
R: 09:00 – 13:00  Perearst  Dr Valeri Mizer 
VIGALA TERVISEKESKUSE Vana-Vigala osakond: 
E: 09:00 – 13:00  Perearst  Dr Valeri Mizer 
T: 09:00 –  13:00 Arstiabi – velsker Maret Järv 
K: 14:00 – 18:00  Arstiabi – velsker Maret Järv 
N: 09:00 – 13:00  Perearst  Dr Valeri Mizer 
R: 09:00 – 13:00  Arstiabi – velsker, Maret Järv 
 
Perearsti asendusarst 
Reedel võib Vigala Tervisekeskuse Vana-Vigala 
osakonnas olla vastuvõtul ka perearsti asendusarst. See 
on vajalik eelkõige perearsti asendusarsti kurssi viimiseks 
Vigala Tervisekeskuse patsientide spetsiifikaga. 
Julgustan inimesi pöörduma lihtsamate probleemidega 
nagu vererõhu regulaarne kontroll, veresuhkru mõõtmised, 
vaktsineerimised meie kahe kogenud arstiabi-velskri 
vastuvõtule. Kui vaja siis on neil telefonitsi ka  kohe ka arsti 
konsultatsioon käepärast.  
 
Erilist tähelepanu tahan hakata pöörama HAIGUSTE 
ENNETAMISELE.  
Samas ei tohi unustada, et meid on kolm: 1. Patsient, 
2. Haigus ja 3. Arst.  
Võitlus haiguse vastu saab olla edukas ainult siis, kui arst 
ja patsient koos tema vastu tegutsevad.  
Väga tihti on haigusi palju kergem ära hoida kui nende 
vastu võidelda! 
 

Ilusat sooja suve soovides
Dr Valeri Mizer

KONTAKT: 
Vigala Tervisekeskuse Kivi-Vigala osakond 
telefon: 489 8216 
Vigala Tervisekeskuse Vana-Vigala osakond 
telefon: 482 4495 
Mobiil:  5387 2197  E-post: vmizer@hot.ee 
 

Kivi-Vigala Tervisekeskus 

Minu nimi on Valeri 
MIZER ja ma olen alates 
1. juunist 2004 Vigala 
valla perearst. 
Kaasajal on perearst 
üks keerukamaid 
arstlikke spetsialiteete. 
Peamine erinevus 
endistest 
ÜLDARSTIDEST ongi 
see, et PEREARST on 
SPETSIALIST, kes 
peab palju põhjalikumalt 
valdama esmatasandi 
erinevaid diagnostika ja 
ravivõtteid. 

Dr Valeri Mizer  

Mul oli väga hea meel leida Vigala vallast eest nii 
sõbralikud inimesed ja väga kaasaegselt sisustatud 
VIGALA TERVISEKESKUS. Pean kohe täie kindlusega 
kinnitama, et vere biokeemilisi analüüse teostame siin 
maailmaklassis kuivkeemia analüsaatoriga „VITROS“. 
Sama firma aparaat on ka Põhja Eesti Regionaalhaigla 
kliinilise keemia laboris (endine Mustamäe Haigla). 
Kohapeal on meil võimalik teostada kõik vajalikud 
vereanalüüsid, EKG uuringud, väikekirurgilised 
protseduurid ning plaanime ka tulevikus kohalikku 
röntgenikabinetti.  
Plaanin ka arendada maksimaalselt ARSTLIKKU 
ARVUTISÜSTEEMI, et selle asemel, et saata patsienti kas 
Tallinnasse, Tartusse, või Pärnusse konsultatsioonile, 
saadame vajadusel hoopis üle arvutivõrgu tema 
röntgenipilte, EKG-sid jms.  



  

 

3 juuni 2004 Vaba aeg 

Mõnus ajaviide mõnusa seltskonnaga 
 
Kui keegi veel eelmise aasta valla spordipäeva 
mäletab, siis tutvustati seal esmakordselt uut 
spordiala – frisbee ultimate ehk maakeeli - mäng 
lendava taldrikuga. Sügisest panime pundi kokku ja 
nüüdseks on Kivi-Vigalasse tekkinud grupp 
frisbeesõltlasi. Sõltlased küll, kuid vaid positiivses 
mõttes. 12-15-aastased noored, kes naudivad 
sportlikku mängu ning tahavad oma oskusi arendada,
käivad koos uut ala harrastamas. Ka kohalikud 
elanikud on juba harjunud meie kogunemiste ja 
treeningutega kooli staadionil ning nii mõnigi 
täiskasvanu on lendava taldriku ehk disc`i viskeid 
salaja harjutanud. 
Noored huvilised on väga aktiivsed, isegi suvisel 
koolivaheajal ei anta mulle asu, vaid pean leidma 
aega nende juhendamiseks. Naljaga pooleks 
lubasime kord, et ühe treeningu viime läbi varasel 
pühapäevahommikul. Ei uskunud mina õieti, et keegi 
kohale ilmub, ega uskunud nooredki, et pidev hilineja, 
mina, välja ilmun. Aga pühapäeva hommikul kell 
seitse oli kaheksa frisbeelast kohal, mina 
kaasaarvatud. Loodetud voodisse tagasironimise 
asemel ootas ees pooleteisetunnine trenn, mis 
tegelikult muutis päeva ärksaks ning üllatavalt pikaks. 
Soovitan kõigile minusugustele hommikustele 
unimütsidele – marss välja suve nautima, mida 
varem, seda parem! 
Aga see pole veel kõik: 25. juunil osalesime Pärnu 
rannas toimunud Hat-turniiril. See oli meil esimene 
kord liival mängida ja üleüldse esimene avalik 
võistlus, kus sai oma võimeid kogenenumatega 
võrrelda. Liival mängimine väsitab kaks korda 
kiiremini, sest jalad vajuvad pahkluudeni sisse ning 
jooksmisele kulub topelt energiat. 
See-eest võimaldab liiv sooritada igasuguseid 
imehüppeid, kartmata, et kohe luu murdub. Nii mõnigi 
Pärnu rannal viibija jälgis meid kulmukortsutusega. 
Teadmata midagi frisbeest, võib mäng veidra mulje 
jätta, eriti kui osavamad sooritavad läbi õhu 
järelsööste taldrikule.  
Vigala mängijad olid kõige nooremad ja vähemate 
kogemustega, mis ei tähendanud, et me kehvemad 
olnuksime!  
 

Vana-Vigalas toimus lastelustipidu! 
 
30. mai keskpäeval, nelipühade esimesel pühal, said 
Vana-Vigala noortekeskuse ees kokku meie piirkonna 
lapsed ja õpilased, et ühiselt maha pidada üks tore 
lustipidu. Nagu meie muistsed esivanemad 
armastasid kasepühadel kiikuda, nii olid ka meie 
lapsed kribinal-krabinal kiigel ja pidu läks täie hooga 
lahti. Varsti oligi kohal tädi Raili Roosi ja edasi läks 
asi veelgi sportlikumalt: toimuma hakkas lõbus 
orienteerumine, aardeks küpsised, jogurt ja kommid. 
Nupukam lugeja aimab juba isegi, et läks vingeks 
küpsisetordi meisterdamiseks ja tordid tulid tõesti 
imelised! Kuni tort maitsestus, toimusid sportlikud 
 

Hat-turniir tähendas seda, et kohale tulnud mängijad 
jagati taseme järgi võrdseteks võistkondadeks. Minu 
võistkonda kuulusid näiteks kaks Vigala noormeest, 
Tallinna Frisbeeklubi mängijad ja kaks lätlast. Mõnda 
võistkonda sattusid lisaks veel rootslased ja 
poolakad. Ja nii hakatigi võistlema, kusjuures 
enamusi võistkonnakaaslasi tundmata! Aga mäng on 
mäng, sõltumata, mis keeles vastane või partner 
suhtleb (tegelikult kasutatakse rahvusvahelistel 
võistlustel ikka üht arusaadavat keelt, seekord siis 
inglise keelt).  
Turniiri võitjameeskonna liikmed said igaüks nokatsi, 
meie omadest teenisid võidu Siim, Rauno ja Eerika. 
Eriliselt märgiti ära veel Jander, kes vaatamata oma 
pisut lühemale kasvule, suutis peavalu valmistada nii 
mõnelegi vastasele. 
Kõige tähtsam on see, et noored nautisid frisbeet ja 
päeva, said juurde julgust ning kogemusi ja 
iseseisvust.  
Lõpetuseks tänan Huvikeskuste Juhtide Kogu 
HAKK`i, kelle eraldatud projektitoetuseta oleks 
frisbeemängijate võimalused ennast arendada 
väiksemad ning Tallinna Frisbeeklubi, kes meiega 
koostööd teeb. 
 

Elle Altmets – projekti läbiviija

Eelmise aasta valla spordipäeval populaarsuse 
võitnud spordiala frisbee ultimate 

võistlused, avatud oli ka käsitöönurk, kus valmistati 
paberlilli ja tutvuti salvrätitehnikaga. Edasi astus 
tubateatris üles noortekeskuse näitering, kes esitas 
omapoolse versiooni O.Lutsu näitemängust 
“Valimised”. Lugu oli väga päevakajaline, sest 
europarlamenti kandideerisid Sägi, Pliuhkam ja Reet 
Roos. Siis istusid kõik lauda ja maitsesid pidurooga 
(torti). Peale joodi morssi ja lahendati lustliku 
viktoriini. Kas Sina näiteks tead kuidas ütleb Soome 
koolipoiss keskvõrde ja ülivõrde sõnast “kiire”? (õige 
vastus: kiire, kiirem, Mika Häkkinen). Lõpetuseks sai 
veel iga osaleja tänukirja ja Miki-Hiire koomiksivihiku.  
 

Astra Põlma
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Vigala vallavalitsuses ja volikogus 
 
Vigala Vallavalitsuses: 

 
26.06.2004.a. istungil: 

- otsustati lubada erastada maad kahel taotlejal 
- otsustati moodustada katastriüksus vaba 

metsamaa  erastamiseks 
- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust nr. 

375 06.12.2001 
- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust nr. 

439 18.10.1999 
- kehtestati hariduskulude täiendavate

vahendite 8 kuu jaotus 
- sotsiaaltoetusteks  eraldati 324 krooni 
- reservfondist eraldati Kivi-Vigala Põhikooli 

igale klassikomplektile ja Vana-Vigala 
Põhikooli igale klassikomplektile 500 krooni 
kokku 8000 krooni õppeekskursioonideks. 

 
16.06.2004.a. istungil: 

- otsustati tagastada õigusvastaselt 
võõrandatud maa ühele õigustatud subjektile 

- otsustati lubada erastada maad neljal taotlejal 
- otsustati  määrata kompensatsioon ühele 

õigustatud subjektile  
- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust nr 

171 27.11.2000 
- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust nr 24 

04.02.2000 
- muudeti Vigala Vallavalitsuse korraldust nr 87 

12.06.2000 
- otsustati määrata Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskooli hoonete alused 
teenindusmaad 

- anti kirjalik nõusolek puurkaevu ehitamiseks 
- anti kirjalik nõusolek mesila hoone 

ehitamiseks 
- väljastati projekteerimistingimused 

 

- otsustati nimetada AS “Matsalu Veevärk” 
Vigala valla esindajaks asutaja ja aktsionäride 
õiguste teostamisel vallavanem Priit Kärsna 
ning nõukogu liikmeõiguste kandidaadiks valla 
majandus- ja keskkonnaspetsialist Risto 
Konnapere 

- määrati hooldaja ühele abivajajale 
- kinnitati Vana-Vigala Lasteaia 2004/2005 

õppeaasta laste nimekiri 
- otsustati Vigala Piimatööstuse OÜ-le mitte 

väljastada tootmishoonele kasutusluba 
- sotsiaaltoetusteks eraldati 1200 krooni 
- reservfondist eraldati Kivi-Vigala Lasteaia, 

Vana-Vigala Lasteaia ja Kivi-Vigala 
Raamatukogu töötajatele õppeekskursiooniks 
3000 krooni   

 
Vigala Vallavolikogus: 

 
31.05.2004.a. istungil: 

- otsustati kiita heaks aktsiaseltsi “Matsalu 
Veevärk” aktsionäride lepingu sõlmimine 

- muudeti valla arengukava Vana-Vigala 
Põhikooli osas 

- otsustati esitada programmile KOIT Vana-
Vigala Põhikool 

- kinnitati 2004.aasta teede investeeringute 
nimekiri 

- kinnitati õpilasstipendiumi saajate nimekiri 
- otsustati jätta muutmata Pärnu ATP liini 333 

hommikune marsruut. 
- Otsustati eraldada kuni 12000 krooni 

reservfondist perearsti arvuti äraostmiseks 
koos programmi ja andmetega 

- Otsustati eraldada reservfondist 3000 krooni 
Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoorile 
sihtotstarbega toetada Jaanika Kuusiku 
kontsert-õppereisi 

 

Vigala vallavalitsuse ametnike 2004. aasta puhkuse ajakava 
 
Ametniku nimi Puhkuse aeg 
 
Vallavanem Priit Kärsna 05.07.2004 – 10.08.2004  
Vallasekretär Helja Kaarits 19.01.2004 – 25.01.2004; 05.07.2004 – 25.07.2004; 
 09.08.2004 – 25.08.2004 
Pearaamatupidaja Anette Kuusik 14.06.2004 – 27.06.2004; 19.07.2004 – 27.07.2004; 
 23.08.2004 – 29.08.2004; 18.10.2004 – 24.10.2004 
Maakorraldaja Martle Mikkus 28.06.2004 – 09.08.2004 
Majandus- ja keskkona spetsiaist Risto Konnapere  02.02.2004 – 15.02.2004; 23.08.2004 – 22.09.2004 
Sotsiaaltöö spetsialist Ilme Roosi 05.07.2004 – 01.08.2004; 23.08.2004 – 06.09.2004 
Registripidaja Lilia Kulli 17.05.2004 – 15.06.2004; 20.09.2004 – 01.10.2004 
Raamatupidaja Helvi Tondi 06.05.2004 – 20.05.2004; 07.06.2004 – 13.06.2004; 
 05.07.2004 – 18.07.2004; 13.08.2004 – 19.08.2004 
Raamatupidaja Luule Jensen 10.05.2004 – 27.05.2004; 13.08.2004 – 30.08.2004 
IKT spetsialist Andrus Suik 05.07.2004 – 08.08.2004 
Projektijuht-nooremspetsialist Elle Altmets  19.07.2004 – 08.08.2004; 23.08.2004 – 05.09.2004 
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Tagasi esivanemate aega 
 
Tänu koduvalla ja Raplamaa Omavalitsuste 
Arengufondi rahalisele toetusele sai teoks viltimise 
töötuba.  
Tegevuspaigaks perekond Viskade talu õu Vängla 
külas, jõe ääres. Tegijateks enamasti inimesed, kes 
vajasid omavalmistatud väikekanneldele turvalist kotti 
pilli hoidmiseks ja transportimiseks, kuid oli teisigi 
huvilisi. Tegevusaeg oli kaunis, soe ja 
päiksepaisteline juuni esimene laupäev. Kraasitud ja 
värvitud vill, lihtne pesuseep ja palju-palju vett ning 
kannatust – kõigest sellest valmisidki käsitööõpetaja 
Merike Kikase juhendamisel kandlekotid ning 
kõiksugu muud tarbeesemed. Ei ole võimalik 
kirjeldada tunnet, mis valdas meid selle töö juures, 
kõige õigem oleks ise kogeda. Kuigi kõik tööd 
esimesel korral päris soovikohaselt ei õnnestunud, 
saime siiski osa selle põneva ja leidliku tehnika 
saladustest. Paljudele oli see päev ka üks esimesi aja 
mahavõtmisi ning päikese käes olemisi päras pikka 
talve ja külma kevadet.  
Vilditööd kuivama pandud, õppisime värvilistest 
lõngadest paelte punumist - et oleks, millega kotisuu 
kinni siduda või kott õlale võtta. See, millised need 
tööd lõplikult välja näevad, selgub alles augustis, mil 
tulevad pilliomanikud folkloorilaagrisse. 
Õhtujaheduse saabudes pidasime peretoas 
videvikutundi lauldes ja kannelt mängides. Nõnda 
tänasime lahket pererahvast, kes võimaldas meile 
mõnusaid töö- ja olmetingimusi.  

Osalejate nimel 
Krista Tõldmaker

Topeltkiiks etendab Rummu Jüri 
 
Sel suvel etendame me Sillaotsa Talumuuseumis 
Huko Lumeti ja Leo Normeti muusikalist komöödiat 
“Rummu Jüri”. Etendused toimuvad 10. ja 24. juulil ja 
14. augustil algusega 19:00 
“Rummu Jüri” on vahva ja ladus lugu kuulsa 
“hobusevarga” tegemistest, erinevalt äsja nähtud 
filmist, on meie Jüri palju kombekam ja varastab 
ainult selleks, et rikastelt võtta ja vaestele anda. Ta 
astub mõisa vastu selleks, et tuua oma rahvale killuke 
vabadust ja leevendada nende rasket elu, olgu siis 
kasvõi väikse pilke või komöödiaga sakste aadressil. 
Peaosas Vigalas hästi tuntud naljavend Hannes 
Sassi. Teistes osades “Vanad kiiksud” - Merike Hints, 
Jaan Kuusik, Meelis Pappe, Ants Pütsepp, Roland 
Saar ning “tiba uuemad kiiksud” - Jaanika Kuusik, 
Reelika Otti, Anu Otti, Anneli Ülemaante ja nagu 
eelmiselgi suvel, nii ei saa me läbi ilma “Kivi-Vigala 
kiiksudeta”, kelleks on Heli Lints, Ave Vaarma, Risto 
Mõis, Ivo Kukk ja Einar Nei. Jaanipäeva stseenist 
võtavad osa ka “Kiitsharakad”. Suured tänusõnad 
tahaks öelda Jaanika Kuusikule, Silja Käärile ja Aili 
Soonbergile, kes nõustasid meie truppi muusika alal. 
Etendust toetavad Vigala Vallavalitsus ja Eesti 
Kultuurkapital. 

Parimad õpilased ja õpetajad 
 
21. juunil toimus vallavanema ja volikogu vastuvõtt 
parimatele õpilastele ja õpetajatele.  
Valla stipendiumi saajad olid kutsutud vastuvõtule 
koos vanematega. Lisaks neile tänati 24 Vigala 
põhikooli õpilast, kes aasta jooksul olid edukalt koole 
olümpiaadidel esindanud ja muidu aktiivsust üles 
näidanud.  
Õpilasstipendiumi said sel aastal: 
1. Jaana Liländer 
2. Annika Paaret 
3. Sander Soosaar 
4. Aet Jaakson 
5. Martin Üürike 
6. Diana Tammeleht 
7. Ott Maasikas 
8. Maret Langi 
9. Janar Kilomets 
10. Aivi Kärme 
Ott Maasikas lõpetas Pärnu Koidula Gümnaasiumi 
kuldmedaliga. 
Meeldiv on tõdeda, et koolidel oli päris keeruline välja 
valida neid õpilasi ja õpetajaid, keda tänukirja ning 
kontserdipiletiga taheti tänada, sest tublisid tegijaid oli 
aasta jooksul kogunenud päris palju.   
Parimateks õpetajateks valisid põhikoolid: Loide Enni, 
Leili Jaagant, Eve Kärsna, Imbi Laurma (lõpetas 
TPÜ), Ilona Noor (lõpetas TPÜ), Silja Käär, Margit 
Liira ja Krista Tõldmaker.  
Vastuvõtu eduka laabumise eest täname Heli Kivi-
Vigala Rahvamajast ning Katrinit ja Rutti Kivi-Vigala 
Põhikoolist!  

 Vigala Töömalev 2004 
 
Tänaseks on töömaleva tegevus lõppenud ning nii 
Kivi-Vigala kui Vana-Vigala asulad on parema ilme 
saanud.  
Tehes kokkuvõtteid oldud ajast, andsid noored 
mõista, et tehtud töö eest võiks saada rohkem tasu. 
Normaalseks palgaks pidasid noored 100 krooni 
päeva eest (said 60.-/ 4 tundi). Veel ei meeldinud 
osadele, et pidi nii vara hommikul üles tõusma 
(tööpäev algas kell 9.00), seltskond ei istunud ning 
osad tööd olid rasked.  
Meeldivat oli ka, aga vähem, näiteks palka meeldis 
saada, ka preemiareisidesse suhtuti positiivselt. 
Kummaline oli see, et vaatamata kõigele sellele 
vastikule, mis töömalev endaga kaasa tõi, olid 
peaaegu kõik nõus järgmisel aastal uuesti osalema.  
Samas oldi tulevikus nõus loobuma maleva 
embleemiga T-särkidest, osad ka tasuta toidust (ise 
ostes loodetakse odavamalt läbi saada!), 
preemiareisidest, et vaid rohkem palka saaks.  
Korraldajatena läheks meil siis lihtsamaks, kuid 
kahtleme, kas toidust loobuda tahtjad suudaksid ise 
endale 12 krooni eest sooja toitu muretseda. 
 
Täname kõiki, kes aitasid malevat läbi viia!  
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Hard Rock Laager 2004 
 
16.-17. juulil leiab Vana-Vigalas kolmandat aastat 
järjest aset Eesti ainus mitmepäevane rokk- ja 
metalmuusikale pühendatud vabaõhufestival Hard 
Rock Laager 2004. Festivali tänavuseks peaesinejaks 
on nimekas DISMEMBER Rootsist ning koos 
nendega astub Laagris üles kokku 18 rasket 
kitarrimuusikat mängivat bändi Eestist, Lätist, 
Leedust, Soomest ja Rootsist. Bändide päralt on kaks 
tipptasemel heli- ning valguspargiga lava, festivalil on 
korralik turvateenistus, toitlustamine, infopunkt, 
telkimisplats ja üritusele lisavad vürtsi kohalikud 
vaatamisväärsused alates kaunist mõisapargist ja 
lõpetades ohvrihiie ning hiietammega. 
 
Festivalile pääsemist hõlbustavad eribussid, mis kõik 
soovijad suurematest linnadest ürituse alguseks 
Vana-Vigalasse viivad ning pärast tagasi koju toovad. 
Lisaks maailmanimega artistide ning kohaliku 
paremiku muusika nautimisele on miniatuurset 
lauluväljakut meenutaval festivaliplatsil võimalik 
mitmel eri moel meelt lahutada - platsil saab 
süüa-juua, plaate ja muud nänni soetada, erinevates 
mängudes ja huviringides kaasa lüüa ning põletavalt 
palava ilmaga platsi tagant läbi voolavas jões end 
karastamas käia. Omaette sündmuseks ja elamuseks 
on kujunenud festivali telklaager, kus muusikasõbrad 
öösel vaheldumisi puhkavad ning afterparty't peavad. 
 
Festivalil üles astuvate bändide nimistu on järgmine: 
DISMEMBER (Rootsi), SWALLOW THE SUN 
(Soome), NEGLECTED FIELDS (Läti), 
OSSASTORIUM (Leedu), BRIDES IN BLOOM, 
CATAFALC, FORGOTTEN SUNRISE, HERALD, 
HUMAN GROUND, JMKE, KANTOR VOY, LOITS, 
METSATÖLL, MUST MISSA, NECRO STRIKE, 
PASKAR KOLGATS, SOLWAIG, ZAHIR. 
 
Eelmüügikohad on järgmised: 
Tallinn - "World Clinic" plaadipood (Roosikrantsi 19) 
Tartu - "Liivamäe muusikariistad" (Munga 10)  
Pärnu - kauplus "Muusik" (Pühavaimu 8)  
Rakvere - "Kära Kants" baar (Tallinna 28) 
 
Kui Vigala valla elanikel puudub võimalus 
eelmüügikohtadest passe osta, saavad nad seda teha 
Hanno Ljubomirova kaudu tel 506 4842 
Festivalipass maksab eelmüügist 275, kohapealt 350 
krooni. Pass vahetatakse käepaela vastu, mis tagab 
piiramatu sisse- ja väljapääsu festivalialale ning 
annab õiguse osaleda kõigil loosimistel ja mängudel. 
 
Täiendavat infot:  
http://laager.hardrockclub.ee/ 
 
Veel asjakohaseid linke: 
http://www.hardrockclub.ee/ 
http://www.dismember.se/ 
http://www.swallowthesun.net/ 
 

 Kultuur juuni 2004 

Toimusid Vigala valla suvepäevad 
 
21. ja 22. juunil peeti traditsiooniks kujunenud Vigala 
valla suvepäevi. Seekord piirduti küll vaid kahe 
päevaga, aga toimunud üritused olid sisutihedad. 
21. juuni sisse mahtus ka valla tublimate ja  
edukamate õpilastele ning õpetajatele korraldatud 
vallavanema ja volikogu aseesinaise vastuvõtt. 
Sama õhtupoolikul toimus Vigala kirikus tasuta 
kontsert, kus esinesid kohalikud valla muusikagrupid: 
koguduse koor, ansambel Hõbejuus, Vigala 
Meeskvintett, mudilaskoor, lastekoor, Vana-Vigala 
õpetajate ansambel ja veel lisaks erinevad 
eelnimetatud kollektiivide omavahelised 
kombinatsioonid. Kirikusse oli esinejaid kuulama 
tulnud rohkearvuline publik, kes võis kontserdiga igati 
rahule jääda. 

Teist valla suvepäeva tähistati esinemistega Vana-
Vigala mõisapargis. Kuna suuremad laulmised 
toimusid juba kirikus, siis sellel õhtul pühenduti 
rohkem lavalisele liikumisele ehk tantsimistele.  
Kes näitas üles piisavalt kannatlikkust, sai öö 
edenedes ise ka ansambli saatel jalga keerutada. 

Rahvatantsu kollektiivid esitamas selle aasta 
Tantsupeo tantsu Las jääda ükski mets. 

Traditsioonilise tamme istutamine 
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MTÜ “Vana-Vigala Kultuuriselts” 
palub teid 31. juulil Vana-
Vigalasse Küladepäevale. 
 
PEOKAVA 
 
13:00-14:00 kogunemine Jaama risti, 
ettevalmistus rongkäiguks. 
 
Osavõtjate registreerimine. 
 
14:00-14:20 Rongkäik endise 
“Vabaduse” kolhoosikeskusesse. 
 
14:20-15:00 Avakõned 
kolhoosiesimehelt, partorgilt ja 
peaspetsialistilt. 
 
15:00 Näputöö näitus, võrkpalli 
võistlused kolhooside “Vabadus”, ”Edu” 
ja “Jõud” vahel. 
 
15:30-17:00 Soe supp.  
 
16:00-17:00 Lasteprogramm kiigel ja 
noortekeskuses. 
 
17:00 Kella viie tee raamatukogus. 
”Laulame neid jälle” ühislaul ja 
mälestuste meenutamine. 
 
18.30 Tordi oksjon. 
 
19.00 Künnivõistlus ja muud 
asjakohased mõõduvõtmised. 
 
20.00 Lõkke ja süldiõhtu. 

 

Meie hulgast lahkunud 
Arvo Kriveler 

 

Folklooriselts Kiitsharakad  annab 
teada: 
 
9.-13. augustil  toimuvasse 
FOLKLOORILAAGRISSE registreerumise 
tähtaeg on 1. juuli.  
Tagastada või esitada kirjalik avaldus. 
Osamaks 50 kr. 
 
Pärimuspäevale 13. augustil ootame kõiki 
pärimuskultuurihuvilisi. Palume endast teada 
anda neil, kellel on mõtteid  selle valdkonna 
edasiarendamiseks ning kes võiks päeva 
rikastada omapoolse etteaste või 
pärimusmaterjaliga.  
Telefon 5660 1358; e-post kiitsharakad@hot.ee
 
Murelik küsimus Vana-Vigala mõisarahvale:  
Mida teha mõisa külakiigega? Kas rahvas 
vajab (või hoopis kardab) seda? Aastal 1999 
kiike rajades ei osanud me ette näha, et sellest 
saab lõhkumisobjekt... Seltsinaiste jõud aga 
iga-aastasest parandamisest üle ei käi. Iga 
idee ja mõtteavaldus on teretulnud! 
 

Täname  
Vigala Vallavalitsust ja Volikogu ning  
OÜ S.S. Vigala Puu juhatust meile 
osutatud abi eest, tänu millele sai teoks 
kontsertreis Rootsi. Loodame ka 
edaspidi meeldivat koostööd.  
 

Vigala Meeskvintett

Neljapäeval, 22. juulil, 
 

algusega kell 20:00 
 

Kivi-Vigala kirikus 
 
 

Rein Rannap 
Uus KLAVER tuleb külla 

 
 
Piletid on müügil Kivi-Vigala Rahvamajas. 
Pileteid müüakse nii palju, kui kirikus on 
istekohti (pileteid müüb ka Piletilevi). 
Lastele kuni 15. eluaastat (kaasa arvatud) 
on pilet 39 krooni. Õpilased alates 
16. eluaastast, üliõpilased ja pensionärid 
saavad sooduspileti, mis maksab 59 
krooni. Täispilet on 89 krooni. 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla, Vigala vald 78001 Raplamaa Tel 489 2288 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Faks 489 2287 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja ja küljendaja: Andrus Suik, e-post: andrus@vigala.ee Trükk Hansaprint OÜ 

Juulikuu sünnipäevalapsed 
 
Evsimia Laanemets 84 
Erich-Johannes Rukki 83 
Jaan Ueson 83 
Asta Alt 82 
Leida Üürike 80 
Vaike Ester 79 
Agnes Jalakas 79 
Linda Rist 77 
Harri-Heinrich Hiibus 76 
Heldur Kuimets 76 
Helju Kuldma 75 
Linda Roosi 73 
Helgi Valge 73 
Evald Otti 72 
Helvi-Marianne Pipar 71 
Salme-Vilhelmine Kangur 71 
Edna Aleksandrova 70 
Eha Kõostik 65 
Taivo Tamme 60 

 
Palju õnne! 

Augustikuu sünnipäevalapsed 
 
Mihkel Paiba 90 
Hilja Piisang 86 
Õilme Tsava 80 
Valentin Vankonen 77 
Anni Tohver 75 
Harald Bergmann 75 
Aleksander Juhkam 75 
Endel-Gustav Andreller 72 
Virve Alliksalu 72 
Maria Tekkel 71 
Osvald Sinikas 71 
Endel Sukk 71 
Silvi Elmik 70 
Aino Rokk 70 
Vladimir Kouritsyn 65 
Tiina Sume 60 

 
Palju õnne! 

Uued ilmakodanikud 
 

Kaisa-Triina Maiste 
 

Aron Aun 
 

Pühapäeval, 8. augustil,  
 

kell 12.00  
 

Vigala Kirikus 
 

Eesti Filharmoonia Kammerkoor 
 

Pärt ja Keskaeg 
 

Dirigent Paul Hillier 
 

Pileteid saab osta Vana-Vigala 
Raamatukogust ja Kivi-Vigala 
Rahvamajast hinnaga 15 krooni. 
Kontserdipäeval maksab pilet 
täiskasvanule 30 krooni, õpilastele ja 
pensionäridele 15 krooni. 
 
NB! Maailmatasemel tunnustatud esitajad, 
kes tulevad teile peaagu koju kätte! Teist 
sellist võimalust ei tule! 
 
 

Järgmine Vigala sõnumid ilmub augusti 
lõpus või septembri alguses. 

Lehe toimetus soovib kõigile ilusat 
suvepuhkust ja päikeselisi päevi. 

Seoses trükikuradi vallapääsemisega 
esines maikuu ajalehes ohtralt eksimusi.  
Vabandame juunikuu sünnipäevalaste, 

keda ekslikult nimetati maikuu 
sünnipäevalasteks ja Lehte Tamme ees.  


