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Vigala algkool 
 

Vigala algkooli 60. 
aastapäev 
 
Lühidalt Vigala algkooli ja Vana-
Vigala põhikooli ajaloost: 
20. detsembril möödub 60 aastat 
päevast, mil esimest korda avas 
uksed Vigala algkool.  
Esimeseks koolimajaks sai 
Vigala raudteejaama lähedal 
Reiteri maja, mille omanik oli 
lahkunud Rootsi. 1976. aastal 
kolis algkool tühjaks jäänud 
Vana-Vigala mõisahoonesse, 
kust ametikool oli uutesse 
ruumidesse kolinud. 
Vigala algkooli koolijuhtideks on 
läbi aegade olnud Viisi 
Haljasmaa (1944-1947), Inna 
Laht     (1947 - 1952),      Virve  

Alliksalu (1952-1987) ja Mare 
Kivi (1987-1989). 
Alates 1989 aastast alustati 
üleminekut 9-klassiliseks kooliks 
ning direktoriks sai kuni 1992 
aastani taas Virve Alliksalu, kes 
oma elutöö siis Jaan Viskale üle 
andis.  
Aasta 1992 oli üldse kooli ajaloos 
murranguline – Kivi-Vigalast 
tuli üle nii õpilasi kui ka 
aineõpetajaid. 1994. aastal 
lõpetas Vana-Vigala põhikooli 
esimene lend – 17 õpilast. 
Aastate jooksul on mõisahoone 
järjest kaunimaks muutunud, 
koolil on ka võimla koos sauna ja 
duširuumidega. 2001. aastal 
avasime koolimaja taga pargi 
rüpes mänguväljaku, eelmise 
aasta kevadel renoveeriti mõisa  

rõdu ning sügisest alustas tööd 
õpilaskodu, koostöös Vana-Vigala 
Tehnika-ja Teeninduskooliga 
alustasid esimesed eelkutseõppe 
õpilased õppimist 8. klassis. 
Õppeaastat 2003-2004 võib 
nimetada samuti murran-
guliseks, sest lahkus kauaaegne 
direktor Jaan Viska ning 
direktori kohusetäitjaks sai Harri 
Kivi. Alates veebruarist 2004 on 
direktori ametis Ain Keerup.  
20. november oli Vana-Vigala 
põhikooli kui algkooli järeltulija 
jaoks tõeline pidupäev.  
Vilistlaste kokkutuleku ürituste 
rida algas lõbusate 
spordivõistlustega õpetajate, 
vilistlaste ja õpilaste vahel. 
Mõõtu          võeti               keeglis,

(järgneb lk.2)
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(Algus lk.1)  
 
sopsuvõistluses, seotud kätega 
võrkpallis ning teatevõistlustes. 
Järgnes konverents teemal Vigala 
algkool – 60. Sõna said algkooli- ja 
põhikooliaegsed koolijuhid ning 
Raplamaa kultuuri- ja haridus-
osakonna juhataja Aivar Soe. 
Õhtu jätkus tervitusšampanja ja 
kontsertaktusega, kus esinesid 
praegused õpilased, õpetajate 
ansambel ning vilistlaste 
esindajana tubli laulutüdruk Triin 
Soonberg. Õnnitlejaid, kes ilusaid
sõnu ütlesid, oli meeldivalt palju. 
Vilistlaste ja õpilaste töödest, 
pildialbumitest ja algkooli 
 

Lasteaia sünnipäeva pidasime 
omakeskis. Õpetajad ja lapsed 
kaunistasid rühma, valmistasid 
küpsisetorti, meisterdasid 
sünnipäevakaardi. Koos laulsime 
selgeks õpitud laule ja lugesime 
luuletusi, mängisime ringmänge. 
Kolmekümne kuue aasta jooksul 
on lasteaias käinud ca 230 last. 
Õpetaja Kaja on lasteaias 
töötanud 16, õpetaja Maire 12, 
õpetaja Silja 10 ja juhataja Ave 15 
aastat. Päev sai pidulik ja lõbus. 
Lapsed soovisid, et lasteaias oleks 
ka edaspidi palju lapsi, mänguasju 
ja et ruumid oleksid ilusad, 
puhtad. Tänusõnad hästi tehtud 
töö eest kuuluvad 
lasteaiaõpetajatele!  
23.novembril, kui õues oli tõeline 
lumemöll, sai teoks matk “Looduse 
tajumine kõikide meeltega”. Selle 
huvitava projekti juhiks oli Maie 
Üürike ja läbi viisid matka 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
turismikorralduse eriala viis 
vahvat noort inimest, keda 
juhendas loodusgiidi töö õpetaja 
Tiina Kalda. Õpilased olid hästi 
ette valmistunud: kaasas olid 
luubid, binoklid ja kompassid, 
lastele olid valmistatud 
tunnistused ja köidetud töölehed. 
Hommikul suure tuisuga saime 
pargis katsuda, näha, kuulda ja 
tunnetada looduses toimuvaid 
nähtusi. Pealelõunat joonistasime 
ja meisterdasime korjatud 
materjalist pilte. Üritusega jäid 
rahule nii väikesed kui ka suured. 
 

Teguderohke kuu 
Vana-Vigala lasteaais  
 
Küll on teguderohke kuu! 
13.novembril tähistasime 
Isadepäeva Sillaotsa 
Talumuuseumis, 18.novembril 
pidasime lasteaia 36.sünnipäeva, 
23.novembril käisime matkal ja 
25. novembril käisime katri 
jooksmas. 
Meie lasteaias on välja kujunenud 
traditsioon: pidada isadepäeva 
laupäeval, et isadel oleks võimalus 
tulla ja olla ning teha midagi 
huvitavat koos lastega. Seekord 
otsustasime korraldada väljasõidu 
muuseumisse, et vaadata isadega 
koos masinaid. Muuseumi 
peremees näitas ja lubas ka 
katsuda igasuguseid huvitavaid 
tööriistu, millega esivanemad tööd 
tegid. Muuseumi naispere pakkus 
sooja saia ja teed ning õpetas 
meile huvitavaid mänge. 
Ekskursiooni lõpus said isad ja 
lapsed hobusega sõita! Ilm oli 
hommikul teele asudes pilves ja 
sadas vihmagi. Kohal olid 
kolmteist isa kuueteistkümnest ja 
kõigil oli hea tuju. Tore üritus 
meelitas päiksegi pilve tagant 
välja! Veendusime jällegi, et meie 
vahvatel lastel on vahvad isad, kes 
on nõus koos lastega tegema 
kõike. Tublid isad! Tänusõnad 
siinkohal ka bussijuht Marnele ja
Sillaotsa rahvale Jürile, Maiele ja 
Railile. 
 

materjalidest võis näha toredaid 
näitusi, mida huviga ka külastati. 
Aktusele järgnes tantsuõhtu aulas 
ning bankett endistele ja 
praegustele õpetajatele ning 
külalistele. Tantsumuusikat 
pakkus pidulistele duo Anna-
Marin, banketil lõi meeleolu Aivar 
Arak kandlel.  
Kogu päeva võiks kokku võtta 
järgmiselt – palju ilusaid elamusi, 
mälestusi ja jällenägemisrõõmu. 
 

Silja Käär,
Vana-Vigala põhikooli huvijuht

 
Kõrvaloleval pildil:  kauaaegne 
koolidirektor pr. Virve Alliksalu 

Tänusõnad selle meeldiva päeva 
eest kuuluvad Maiele, Tiinale 
(selle eest, et tal lasteaialapsed 
meeles olid!) ja Mait Rebasele, 
Kadri Jaaksonile, Triin 
Kasekampile, Kerli Roosile ja Sirle 
Leppale. 
Eelmise aasta kadripäeval käisid 
põhikooli I klassi õpilased koos 
oma klassijuhataja Krista 
Tõldmakeriga lasteaias. Sellel 
aastal otsustasime neile 
vastukülaskäigu teha. Panime 
ümber valged linad, sidusime vööle 
ja kaela ilusad sallid, pähe panime 
uhked kübarad, laulsime 
kadrilaule ja mängisime lõbusaid 
mänge. Läksime nii hoogu, et 
käisime esinemas ka IV klassis ja 
õpetajate toas. Külaskäik läks igati 
korda. Lasteaeda jõudes olid lapsed 
elevil ja arvasid, et õpetaja Mare 
on väga tark, sest ta mõistatas 
kõik meie mõistatused ära. 
Võõrustamise eest ütleme 
tänusõnad põhikooli õpetajatele ja 
nende õpilastele. 
Lasteaias toimub igas kuus midagi 
põnevat. Alati ei jõua sellest aga 
ajalehte kirjutada. Seekord 
jõudsin.  
Toredaid tegusid saab teha koos 
heade seltsiliste, erinevate ja 
huvitavate inimestega. Novembris 
oli meil neid õnneks palju.  
Heatujuliselt ja ootusärevusega 
läheme vastu detsembrile! 
 

Ave Lazarev 
Vana- Vigala Lasteaiast
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Külm ja pime sügis 
Kivi- Vigala Põhikoolis 
 
Vähese päevavalguse ja külmade 
tuultega sügis on Kivi- Vigala 
põhikoolis möödumas erinevate 
ettevõtmiste tähe all. II 
veerandisse on mahtunud mitmeid 
põnevaid üritusi. 
Õpilasomavalitsuse ettevõtmisel
tähistati Halloweeni ja 
Hingedepäeva, mis sisaldas 
viktoriine ja võistlusmänge ning 
kulmineerus diskoga, kus plaate 
keerutas 7. klassi õpilane Anre 
Kuldja.  
12. novembril tähistasime Kivi-
Vigala Rahvamajas isadepäeva 
kontserdi ja tantsuõhtuga – aitäh 
Rahvamaja juhatajale Heli 
Lintsule, kellega loodame ikka 
teha jätkuvalt head koostööd.  
6. - 9. klassidele toimusid 
huvitavad ja harivad loengud HIV 
ja AIDS-i teemadel.  

Nende läbiviijateks olid EPPL. 
Meie koolis külastas ja esines 
loenguga Pärnu- Jaagupi õpetaja 
Eva Palk.  
22. novembril osalesid 5. klassi 
õpilased projektis “Looduse 
tajumine kõikide meeltega”. 
Matkati Hirveparki, kus Vana-
Vigala Tehnika- ja Teenindus-
kooli õpetaja Tiina Kalda õpetas 
lapsi loodust kuulama, nägema, 
tundma, kompima. Teda abistasid 
turismikorralduse eriala õpilased. 
24. novembril toimus koolis Mardi-
Kadri kombestiku tutvustamine –
mida sandid laulavad, soovivad, 
jne. Viidi läbi ka Mardi-Kadri 
kostüümide moe-demonstratsioon. 
Ürituse korraldajateks olid 3. – 6. 
klassid ning klassijuhatajad 
Kristiine Niit, Aili Altmets, Anne-
Ly Viimne ja Elle Ermann.  
Ka sporti pole keegi ära 
unustanud. 19. novembril käisid 
Kivi-Vigala põhikooli c- klassi  

poisid mängimas korvpalli.  
Alus toimus NIKE CUP korvpalli 
alagrupi turniir, kus ühte 
alagruppi kuuluti Rapla 
Ühisgümnaasiumi, Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumi ja Alu Algkooliga.  
Kahjuks kuuluvad enamus 
gümnaasiumide poisse tugevasse 
“Rapla Korvpalliklubisse” ja nende 
mängutase on pisut kõrgem.  
Nii tuli mõlemale Rapla koolile alla 
vanduda pea 30 punktiga. Samas 
võideti Alu võistkonda lohutava 
suure vahega - peaaegu saja 
punktiga. 2. detsembril ootab 
poisse ees finaalturniir. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ega see 
sügis ja talv nii pikk, külm ja pime 
olegi. Kui ümberringi on palju 
vahvaid inimesi, kes jõulueelset 
aega hubaseks muuta aitavad, 
liiguvad pimedad õhtud 
märkamatult valguse poole.  
 

Ilona Noor
 

Osalemine kontakt-
börsil 
 
Saksa koolitajate reis Baltimaades 
toimus 31. oktoobrist kuni 
6. novembrini. Enne Eestit oldi 
kontaktpäevi läbiviidud Leedus ja 
Lätis.  
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool osales 3. novembril 
Tallinnas Meriton Grand hotellis 
iMOVE korraldatud kontaktbörsil. 
iMOVE on Bonnis asuv Saksamaa 
Liitvabariigi Kutseharidus-
instituudi juures tegutsev 
initsiatiiv, mis on rajatud 
Saksamaa LV Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt 
informatsiooni- ja nõustamis-
keskuseks.  
Selle eesmärgiks on jagada 
informatsiooni Saksamaal 
kutsealase väljaõppe osas toimuva 
kohta: nt erinevad pakkumised nii 
era-, avaliku sektorile kui ka 
üksikisikutele kogu maailmas, 
olles samas vahendajateks neile, 
kes väljaõpet vajavad, kes seda 
pakuvad või kes koostöö-
projektideks partnereid otsivad. 
Kontaktbörsil osales ka Saksamaa 
Liitvabariigi Haridus- ja 
Teadusministeeriumist          härra 

Frank Petrikowski, kes valgustas 
ministeeriumi peamisi ülesandeid 
ja tegevusvaldkondi.  
Sakslaste Haridus- ja 
Teadusministeerium toetab täna 
investeeringuid tulevikku, mille 
kaudu otsustatakse elukvaliteedi 
üle homme. Hariduse kvaliteedi 
parandamiseks on ministeerium 
ellu kutsunud suurima 
haridusprogrammi Saksamaa 
Liitvabariigis - 4 miljardit eurot 
maksva kogupäevakooli süsteemi 
loomine. 
Meie üheks kontaktpartneriks oli 
proua Heike Kunz - Gera Koolitus-
ja Teenuste osutamise Instituut 
GmbH. Instituut tegutseb 
koolitajana kutsealases koolituses 
järgmistel erialadel: õmblejad, 
kokad, klienditeenindajad 
hotellides ja restoranides, 
hotellide administraatorid jt. 
Meie vestluses oli esiplaanil 
erialaste oskuste arendamine 
toitlustuse erialal, teostada 
projekte toitlustuses, noorte-
vahetust ja leida koostöö-
partnereid koolis õpetatavatele 
erialadele.  
Teiseks vestluspartneriks oli 
härra Wilfrid Telkämper 
(Rahvusvaheline   Täiendkoolituse 

ja Arenduse mittetulunduslik 
GmbH, personaliarengu, 
täiendõppe ja dialoogipidamise 
organisatsioon) Kölnist. Nende 
tegevusaladeks on: spetsialistide ja 
juhtivtöötajate täiendõpe, noorte 
töötajate rahvusvahelise ameti-
alase kvalifikatsiooni tõstmine, 
rahvusvaheline kogemuste 
vahetamine ja dialoogi pidamine. 
Nad haldavad veel virtuaalset 
teabeportaali Global Campus 21, 
mis on rahvusvaheline õppetöö ja 
koostöö teabeportaal. Selle kaudu 
avaneb spetsialistidel ja 
juhtivtöötajatel kogu maailmas 
võimalus piiriüleseks enese-
täiendamiseks, kogemuste 
vahetamiseks, kontaktide 
loomiseks ja töötamiseks ühiste 
projektide kallal.  
Arutlusel oli kooli juhtkonna, 
õpetajate, osakondade juhtiv-
õpetajate täiendkoolituse 
võimalused ning erinevad EL 
koolitusprogrammid. 
Kontaktbörs lõppes Saksamaa 
Liitvabariigi suursaadiku härra 
Drögel`i vastuvõtuga Teaduste 
Akadeemia saalis. 
 

Maie Üürike
kontaktbörsil osaleja
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Vigala Vallavalitsuses 
ja volikogus 
 
Vigala vallavalitsuse 
 
03.11.2004.a.istungil: 
- otsustati tagastada õigus-

vastaselt võõrandatud maa 
ühele õigustatud subjektile 

- otsustati määrata 
kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest 
ühele õigustatud subjektile 

- kinnitati 29.10.2004 
toimunud suulise 
enampakkumise tule-mused 
(Kurevere noorlooma laut ja 
Sirtsu majavaldus) 

- muudeti Vigala 
Vallavalitsuse korraldust nr 
106 18.09.1995 

 

- määrati hooldaja ühele 
abivajajale  

- lõpetati ühe abivajaja 
hooldus 

- otsustati väljastada üks 
ehitusluba 

- sotsiaaltoetusteks  eraldati 
2012 krooni 
 

10.11.2004 istungil: 
- otsustati määrata 

kompensatsiooni ühele 
õigustatud subjektile 
õigusvastaselt võõrandatud 
vara eest  

- otsustati väljastada üks 
ehitise kasutusluba 

- arutusel oli AS Tamm ja 
Pojad sõidugraafik 

- arutusel oli 2005 aasta 
eelarveprojekt 

 

Lugupeetud  
Vigala valla elanikud! 
 
Kõik maakonna bussid 
sõidavad kuni 
14. detsembrini 2004 (kaasa 
arvatud) endise graafiku 
järgi!  
 
Kui selleks ajaks pole 
lisafinantseerimist oma-
valitsustelt või Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeeriumilt saadud, seiskub 
liiklus aasta lõpus kaheks 
nädalaks täielikult. See 
tähendab, et ükski Tamm ja 
Pojad poolt teenindatavatest 
liinidest ei liigu.  
Soovitus kõikidele reisijatele 
järelejäänud sõiduaja suhtes -
küsige alati bussijuhilt 
piletit, sõltumata kas sõidate 
viis või viiskümmend 
kilomeetrit, sest piletite 
läbimüügist sõltub bussi-
liikluse olemasolu Teie 
kodukohas!  
Väidetavalt on bussipiletite 
läbimüük liiga madal, kuid 
reisijad  väidavad   vastupidiselt 
firmale, et bussijuhid ei anna 
neile pileteid.  
 

Olgem siis tähelepanelikud ning 
jäägem oma õigustele kindlaks. 
Kui teile ei anta bussipileteid, 
palume sellest teavitada 
vallavalitsust  
tel. 489 2285  
e-post: vigala.vald@neti.ee   
 

kell 9.00 - 12.00 Vana-Vigala 
TTK ruumides I korrusel 
kell 13.00 - 16.00 Vigala Valla-
valitsuses 
Kuni 13. detsembrini 2004 on 
lastega peredel võimalus 
esitada Vigala Valla-
valitsusele avaldusi täiendava 
sotsiaaltoetuse saamiseks 
hädavajalike kulutuste 
osaliseks katmiseks.  
Avalduse võivad esitada 
vähekindlustatud pered (s.o. 
toimetulekutoetuse taotlejad) ja 
paljulapselised ehk nelja ja 
enama lapsega pered, samuti 
lastega pered, kus üks 
vanematest on töövõimetus-
pensionär. Taotlusel tuleb 
näidata perekonna koosseis, 
ülalpeetavad vanuseliselt, nende 
tegevus (kool, klass) ja perekonna 
sissetulek ning põhjendada 
toetuse vajadust.  
Täiendavat sotsiaal-toetust 
makstakse perekondadele, kes on 
kantud Vigala valla elanike 
registrisse. 
Toetuste väljamaksmine 
toimub kuni 30. detsembrini 
2004.a. 

Ilme Roosi 
sotsiaaltööspetsialist

Vigala Vallavolikogu 
 
28.10.2004 istungil: 
- otsustati nõustuda loa 

andmisega OÜ-le Telimus 
kuuluva kinnistu  
üleandmiseks OÜ-le Varoteks 

- arutusel oli ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni rekonst-
rueerimise hetkeolukord  

- arutusel oli 4.- 5. juunil 
Vigala vallas toimuv 
maakondlik laulu- ja 
tantsupidu 

- lauatennise turniiri 
läbiviimiseks eraldati 
reservfondist 2000 krooni 

- Jaanika Kuusikule eraldati 
reservfondist Kreekasse 
esinemisele sõitmiseks 2500 
krooni 
 

Sotsiaaltoetuste 
taotlemisest 
 
Alates 13. detsembrist 
alustatakse Vigala 
Vallavalitsuses pensionäride 
täiendava sotsiaaltoetuse nn 
jõulutoetuse väljamaksmist.  
Toetust saavad 1. november 
2004 seisuga vanaduspensionile 
jäänud pensionärid (naised 
vanuses 59 a. ja mehed vanuses 
63 a.). Toetust makstakse Vigala 
valla elanike registrisse kantud 
ja Vigala vallas alalist elukohta 
omavatele vanaduspensioni
ealistele isikutele. Toetuse 
saamiseks tuleb taotlejal esitada 
vormikohane avaldus koos 
pensionitunnistusega. 
NB! 
16. detsembril toimub toetuste 
maksmine järgnevalt: 
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Helmi – kas tõesti 75! 
 
Mitu Helmi Hiibuse talendi ja 
tarmukuse austajat on minuga 
kohtudes soovitanud mul Helmist 
vallalehele kirjutada, teeme ju 
koos isetegevust, ka oleme 
naabrid. 
Eks Helmi oligi meie 
isetegevusleste seas käesoleva 
aasta viimane juubilar, kõigist 
teistestki oleks võinud ja pidanud 
kirjutama, kuid õige aeg on 
möödas. 
Helmist olen väga palju 
kirjutanud humoorikasse laua-
lehte “Pinsipäev”, teemasid aga 
jätkuks veelgi. Näiteks:  
Helmi abikaasana – Hiibuste 
peres tähistati sel aastal 
kuldpulmi, juba seegi fakt on 
küllalt kõnekas. 
Helmi, ema, vanaema ja 
vanavanaemana – 4 last, 9 
lapselast, 1 lapselapselaps! Ei jäta 
Helmi neid järelvalve ega abita, 
ikka kuuled, kelle juures jälle 
käidud, paaril korral Saksamaalgi.
Helmi perenaisena – räägib, et 
peale tordi ei oska midagi teha, 
tegelikult oskab küll.  
Helmi aiapidajana – aiasaadused 
kasvavad nii hästi, et kohalikud 
varganäod võtavad sealt igal 
aastal varakult matti.  
Helmi isetegevuslasena – rahva-
tantsu juht, mitme rahvatantsu ja 
liikumisseade autor, laulja 
naisansamblis ja kirikukooris 
(viimases osales 50 aasta tagasi 
ka), etleja, värsisepitseja. 

Helmi poliitiku ja ühiskonna-
tegelasena – on osalenud valla 
volikogus, viimasel ajal truuks 
jäänud Res Publicale. 
Kõiki neid teemasid lahti 
kirjutades võiks täita mitu 
vallalehte. 
Kui päris aus olla, siis mina ei ole 
küll õige inimene Helmist 
kirjutama, sest üle kolmekümne 
aasta kannan ta vastu vimma, ei 
suuda unustada ja andestada. 
Lugu on nimelt selles, et kunagi 
tekkis meil mõte taaselustada 
Kivi-Vigala rahvamajas rahva-
tantsurühm, selle juhiks soovitati 
Helmit, kes seda kunagi oli teinud 
ja vastavatel kursustel käinud.  
Helmi vastas ettepanekule 
resoluutse “ei”-ga, et Harri ei luba. 
(Harri on Helmi abikaasa.) 
Igatahes omandas Harri sellest 
ajast minu silmis perekondliku 
türanni võrdkuju. Nüüd olen 
hakanud selles kahtlema – oleks 
Harri tõesti nii range, kuidas ta 
nüüd juba üle kahe aastakümne 
on talunud Helmi sagedasi 
proovides käimisi, pidudel käimisi, 
kust sageli alles peale südaööd 
koju tullakse. Peol käimine peol 
käimiseks, kuid ega Helmi neil 
esine ainult rahvariietes või 
ansambli vormiriietes. Enamasti 
tuleb Helmi lavale oma ea kohta 
äärmiselt ebasoliidselt igasugustes 
hilpudes, küll mustlasena, küll 
teismelisena, baleriinina, koguni 
mustanahalise murjanina. Ja 
Harri ei keelagi?! See tähendab, et 
ka kolmekümne aasta eest polnud  
 

mingit keelamist, Helmi lihtsalt 
valetas! Eks ta pani kogu oma 
energia ja aja laste kasvatamisele, 
kodusele elule. Kui mulle nüüd 
õieti meenub, rääkis Helmi, et 
polnud tal aega ega vajadust poeski 
käia, kõike sai oma 
majapidamisest, isegi leiva 
küpsetas ise.  
Kui ta oli lapsed täiskasvanutena 
kodust välja saatnud, sai jälle aega 
ühiskondlikuks tööks. Seda teeb ta 
täie innuga, teda jätkub tõesti 
kõikjale. Ta elu on pidev 
organiseerimine, mõtlemine. Helmi 
ise tunnistab, et paljud ideed 
sünnivad öösel, teki all.  
Kivi-Vigala rahvas teab, et Helmil 
on uued puusaliigesed. Millegi-
pärast arvan, et nende paigal-
damise operatsioonid valmistasid 
Helmile ka tuska - narkoosi all 
olles polnud võimalust kedagi 
kamandada, juhendada ega midagi 
uut välja mõelda, nii läks Helmi 
eluloost kasutult kaduma mitu 
tundi. Operatsioonide taga-
järgedest paranes ta ruttu, tantsib 
ja liigub endisest erksamaltki. 
Siit võingi vihjata veel ühele Helmi 
puudusele - ta ei oska daami moodi 
soliidselt käituda, ikka hüppab 
nagu linnuke ringi; kui head nalja 
kuuleb, naerab südamest ja 
ohjeldamatult. Daam nii ei tee. 
Aga surmtõsine Helmi, paigalpüsiv 
Helmi?  
See polekski ju enam meie Helmi, 
niisugust poleks meile vajagi.  
 

Kaie Bergmann

Kivi-Vigala 
Raamatukogu soovitab 
 
Ilukirjandus: 
�� Stamm, Peter       Hajusad 

maastikud 
�� Mosley, Marie     Iga päev 
�� Brown, Sandra      

Tere, pimedus 
�� Tangsoo, Jaan      Valguse vari 
�� Dontsova, Darja    

Propelleriga harpüa 
 
Lastekirjandus: 
�� Saaber, Kalju        Haruldast 

tõugu issi           
 

�� Kivirähk, Andrus  Limpa ja 
mereröövlid 

�� Vilep, Heiki Vaikuse 
hääled 

�� Täht, Mari-Epp     Maaraamat 
�� Täht, Mari-Epp     Õhuraamat 
 
Teabekirjandus: 
�� Riim, Andrus       Arvuti 

lauaraamat 2004 
�� Banzhaf, Hajo      Taro 

käsiraamat 
�� Labotkin, Rait      Vähk on 

avastatav ja ravita 
�� Viirpapagoi 
�� Kass 
 

Meeldivaid lugemiselamusi! 
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Uudiseid maadlusest 
 
09. oktoobril toimusid 
Märjamaal Eesti täiskasvanute 
meeskondlikud meistri-
võistlused. Vigala poistest 
kuulusid võidukasse võistkonda, 
kes saavutasid esikoha: 
Jüri Nisumaa –  66 kg 
Tarvi Thomberg –  96 kg 
 
Lisaks osalesid võistkonnas: 
Karol Maurer  –  120 kg 
Valeri Nikitin  –  84 kg 
Olari Suislep  –  74 kg 
Viljo Kokla  –  60 kg 
Karli Aleksandrov  –  55 kg 
 
16. oktoobril toimusid Viljandis 
Eesti meistrivõistlused 
vabamaadluses kuni 17-aastaste 
vanuseklassis.  
Tulemused: 
Tiit Kuusik  – 76 kg  III koht 
Rait Thomberg  – 85 kg  I koht 
 

23. oktoobril osaleti Jõgeval 
Eesti meistrivõistlustel  kuni 15-
aastaste vanuseklassis: 
Jaan Kuusik  – 38 kg  III koht 
Sander Viljastu – 53 kg  III koht 
Jürgen Algma   – 66 kg   II koht  
 
24. oktoobril toimus samas 
Vooremaa lahtine turniir: 
Marek Lainela  – 32 kg  II koht 
Jaan Kuusik  – 42 kg  II koht 
 
06. novembril viidi Märjamaal 
läbi Eesti meeskondlikud karika-
võistlused kuni 20-aastastele, 
kus Jüri Nisumaa saavutas 
kehakaalus 66 kg I koha. 
 
13. novembril osaleti Märjamaal 
Raplamaa meistrivõistlustel: 
Marek Lainela  – 32 kg I koht 
Madis Alesmaa – 38 kg  I koht 
Riho Tammis  – 42 kg  I koht 
Karlis Kaldma  – 42 kg  II koht 
Kristjan Krasnikov–47kg IIIkoht 
 

Vanemate poiste kategoorias: 
Jaan Kuusik  – 42 kg  II koht 
Sander Viljastu – 54 kg  I koht 
Jürgen Algma  – 69 kg  III koht 
Rait Thomberg  – 84 kg  I koht  
 
Üliõpilaste meistrivõistlustel 
Tartus 13. novembril saavutas 
Tarvi Thomberg kehakaalus 120 
kg I koha. 
20. novembril toimunud Eesti 
meistrivõistlustel vabamaadluses 
kuni 15-aastaste vanuseklassis: 
Jaan Kuusik  – 42 kg  III koht 
Jürgen Algma  – 66 kg   III koht  
 
Nagu eelpooltoodust välja lugeda 
võib, puudub parimate nimistust 
Ardo Arusaare nimi. Kahjuks oli 
Ardol põlvevigastus, mis vajas 
operatsiooni. Tänaseks on Ardo 
põlv paranemas ja ta treenib 
jälle. 

Treener 
Olev Nisumaa

Trükikuradi must 
nurgake ehk lehe-
toimetaja saamatused 
 
Mõtlen, mis ma mõtlen, kuid ei 
suuda välja nuputada, mis selle 
tüütu ja pahura kratiga peale 
hakata, kes pidevalt ajalehe 
tegemist segab ning midagi 
kokku vusserdab.  
Võimalikud variandid, mis 
peast läbi käivad:  
a) panna amet maha ning lasta 
teistel teha 
b) püüda kratt kinni ning anda 
talle 25+5 
c) proovida hoolsamini ja 
edukamalt 
d) vaadata ja võrrelda teistega 
(teiste kallal on ju nii hea ja 
lohutav aasida, eriti kui ise 
hakkama ei saa) 
e) mitte midagi teha ja jätkata 
samas vaimus 
f) valida variant, mida eespool 
pole nimetanud  
Kõik võimalused näivad üsna 
ahvatlevatena, mul tekib lausa 
kaks lemmikut. Igaks juhuks 
neid ei maini, mine sa tea … 

Järjepidevalt ning järjekordselt 
keeras õel trükikurat 
sünnipäevalaste sünnikuu 
nimetuse tuksi. Õnneks oskab 
taiplik lugeja juba ridade vahelt 
lugeda ehk siis septembri asemel 
oktoober, oktoobri asemel 
november, jne.  
Ei julgegi vaadata, mis kuu 
antud ajalehe viimasel lehe-küljel 
on. Peale igat kontrol-limist on 
midagi nässu läinud. (Selgemast 
selgem, et toimetaja saamatus, 
peaks ülemusele ütlema, et palka 
vähendaks!) 
Ja neid lõpmatuid sõnalõppe ja 
tähti, mis klaviatuurilt minema 
jooksevad, ei jõua üleski lugeda! 
 
Rohkemat pole midagi öelda ja 
eneseõigustused on ammu otsas. 
Ainult töö vajab veel tegemist -
on pühapäev, kell on 23.06, leht 
peab hommikuks valmis olema ja 
trükki minema. Ise lähen 
Tallinnasse kooli sessile ega saa 
lehe ning uute vigadega enne 13. 
detsembrit tegeleda. Kannatust 
palun! 

Elle Altmets 
 

Eelmises valla lehes oli hr. 
Mihkel Kulli sünniaasta 
eksikombel  90 aastat 
varasemaks kirjutatud. 
Tegelikult on hr. Kull sündinud 
1894. aastal. Vabandan 
arusaamatuste pärast artikli 
autori ees! 
Samas artiklis mainitud Jaan 
Alekand ei osutunudki Jaaniks 
vaid oli hoopis Paul. (Oleksin 
pidanud nii kirjutama nagu 
rahvas teda omal ajal teadis 
ning tundis - Vana Alekand. 
Mina, ullike nagu olen, arvasin, 
et viisakam on nimi ikka järele 
uurida ja saingi vastu näppe.)  
Siit moraal, lehte ei tohi 
toimetada mingi uustulnuk, kes 
ei tunne ega tea endisi ja 
praeguseid elanikke! 
Maadlusartikli lõpus treenerina 
mainitud Jüri ei ole mitte teps 
veel treener, kuigi maadleb 
vingelt ning pole välistatud, et 
tulevikus temast maadlustreener 
ei saa, nagu tema isa Olev
praegu on. (Ei tea, kas Olev ei 
näinud viga või ei viitsinud ta 
seda lihtsalt mainida - mis 
minusuguse lolliga ikka teha.)  
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Tere lapsed! 
 
Tulemas on jällegi jõuluaeg ja 
paras aeg teile kõigile südamele 
panna, et te head lapsed oleksite 
ja oma vanemate sõna 
kuulaksite.  
Meie pere on sellel aastal 
sattunud kohutava meedia 
keerisesse ja ühiselt otsustasime 
osa võtta reaalitisõust 
“Televisioon”.  
Meie peame oma perega juhtima 
televisoonistuudiot ja 
produtseerima neli telesõud. 
Nendeks on teada-tuntud 
“Kuuskede sõda”, mis kujutab 
endast perede vahelist võistlust, 
kus tuleb arvata ära 
populaarsemad vastused 
jõuluküsimustele. 
”Piparkoogid muusikas” on 
vahva laulusaade, kus 
mängijatel tuleb ära arvata 
populaarsed jõululaulud. 
”Mammu ja Päkansoni vägiteos” 
tuleb sooritada publiku valvsa 
silma all igasuguseid trikke.   

Pisut julgemad võivad osaleda 
“Trolli faktoris”, kus ülesanded 
juba palju õõva tekitavamad.  
Kel soovi meie sõudes osaled ja 
vaadata, kuidas me hakkama 
saame, andke aga julgesti teada. 
Iga mees on teretulnud!  
 
 

Televisioonistuudio paigutatakse 
Vana-Vigala Rahvamajja 
tel.482 4581. Võib kirjutada ka 
elektronpostile astra5@hot.ee 
 

Ilusaid jõule soovides, 
Tuule-Kalli Päkanson

Vana-Vigala Rahvamaja teavitab 
 
18. detsembril kell 21.00 
 
“NÄÄRIPIDU” 
 
Tantsuks  musitseerivad Raivo ja Meelis 
Vahepauside ajal toimetavad perekond 
Päkansonid 
 
Pilet 15.- 
 
 
27. detsembril kell 13.00 
 
“LASTE JÕULUPIDU” 
 
Tuleb jõuluvana ,lastele esineb ja mängib 
nendega kloun Ummi. 
Kodused lapsed saavad kätte Vallapoolsed 
kommipakid. 
 

17.detsembril 2004 
 

Ootame kõiki lapsi ja  
nende vanemaid 
Vana-Vigalasse 

 
“PÄKANSONIDE TV “ 
avalikule võttepäevale 

 
Publiku kaasabil valmivad: 

“Kuuskede sõda”, 
”Piparkoogid muusikas”, 

”Mammu ja Päkansoni vägitegu” 
ning “Trollifaktor” 

 
Jälgige kuulutusi ning jooksvat 

reklaami!  
Täpsed ajakavad on selgitamisel 

P.S Elu parim võimalus osaleda 
televisioonisaate  tegemisel! 

Perekond Päkansonide sõbralik käepigistus enne “tööle asumist”  
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VANA-VIGALA RAHVAMAJAS 
DETSEMBRIKUUS 
 
1. detsembril kell 14.30 
 
Etendus “SAABASTEGA KASS” 
 
Lasteteater “Mäng “ esituses. 
 
Pilet :15.- 
 

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 2288 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 2287 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Detsembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Vaike Kanter  88 
Mari Teedla  86 
Aino Konnapere  75 
Helga Deklau  70 
Saima Allipere  65 
Jaan Lemmik  65 
Maimu Aaspere  65 
Aksel Juhkam  60 
Saima Mägi  60 
Endel Karits  60 
 

Palju õnne! 

�������� � � � �
	 � � 
 � � � � � � �

�

��  ��� � 
 � �
� � � � �� � � � � ��

�

�� � � ��� ��� �

	 � � � � ���� �
�� � � � � � � � ��

 

Vana-Vigala Põhikooli 
algklasside jõulupidu 

 toimub 22. detsembril  
ja põhikooli oma  
23. detsembril 

Kivi-Vigala Põhikooli 
Jõulupidu 

toimub kolmapäeval 
22. detsembril 

algusega kell 16.00 
 


