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Suurepärane raamat Vigala 
kihelkonna ajaloost on valmis 
 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli õpetaja Maie 
Üürikese algatusel ja eestvedamisel 
sai kaante vahele Mihkel Aitsami 
raamat "Vigala kihelkonna ajalugu". 
 
Raamatu toimetaja on Viio Aitsam, 
kes oma vanaisa käsikirja, mis 
enamalt jaolt kirjutatud eelmise 
sajandi 30ndate aastatel, korrigeeris.  
Raamatu kujundaja ja küljendaja 
Marje Berlokko, fotode töötleja Jaan 
Kurm. Raamat trükiti OÜ-s Vali 
Press. Raamatu väljaandmise kulud 
kandsid ERA Valduse AS ja Vigala 
vald. Raamatu esialgseid 
ettevalmistustöid on toetanud ka 
Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 
ekspertgrupp. 
 
Tegemist on teosega, mille tähtsust on 
võimatu üle hinnata. 450-lt 
leheküljelt leiab huvitavat nii põline 
Vigala inimene kui ka lihtsalt 
huviline.  
 
Vigala vallavolikogu toetas ERA 
Valduse AS juhataja Aivar Jõgiste 
ettepanekut, et raamatu saaks tasuta 
iga Vigala pere (s.t. üks raamat on 
arvestatud iga maja või korteri kohta, 
kus elab Vigala vallas registreeritud 
inimene).  
Tasuta raamatuid ei hakata 
kodudesse laiali saatma, vaid neile 
tuleb isiklikult vallavalitsusse järele 
tulla. 

Raamtuid jagatakse alates 18. septembrist kuni aasta 
lõpuni registripidaja juures. Osa raamatuid tuleb ka 
vabamüüki, nende hind on täpsustamisel. 
 
Suur tänu kõigile, kes oma nõu ja jõuga raamatu 
valmimisele kaasa aitasid! Eriline tänu aga Viio 
Aitsamile! Ootame kõiki huvilisi esitlusele. 

Priit Kärsna
Vallavanem

Vigala kihelkonna ajalugu on kaante vahel! 

Raamatu esitlus toimub reedel 15. septembril 
2006.a. kell 17.00 Kivi-Vigala Rahvamajas. 
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Rapla maakonna Kodutütarde ja Noorte 
Kotkaste suvelaager  
Loo jutustajaks on Kivi-Vigala põhikooli 4. klassi 
õpilane Kert Kukk. 
 
Suvelaager algas esmaspäeval Tarsi talus. Peale 
saabumist panime üles telgid, siis rivistusime ning 
meile tutvustati laagri korda ja tegevuskava. 
Heiskasime hümni lauldes ka Eesti lipu.  
Peale vaba aega ja lõunasööki järgnes esmaabi tund. 
Meile oli külla tulnud Eesti Punane Rist. Kõigepealt 
räägite meile, kuidas asi käib ning siis saime nukkude 
ning ka ise enda peal õpitut proovida.  
Peale õhtusööki hakkasime mängime erinevaid 
seltskonnamänge mängima. Väga lõbus oli! Kell üks 
öösel saabus laagrisse öörahu öörahu. 
Teise päeva hommikul pidime ärkama kell 8.00. Siis oli 
rivistus ning hommikuvõimlemine, millele järgnes 
maitsev hommikusöök. Kogu hommikupoolne aeg kulus 
sportmängudele. Peale lõunat tuli meile külla Eesti 
tuntud politseikoer koos oma peremehega. Kõigepealt 
rääkis koera peremees meile looma kutsikapõlvest ning 
siis näidati ka päris actionit. Demonstreeriti kuidas 
koer jälje üles võtab, asju otsib ning oletatavat 
kurjategijat kinni hoiab. Nendega oli veel kaasas 
kutsikas, kes tegelikult aga vanast koerast  suurem oli. 
Peale seda saime multifilmi teha ning köitel turnida ja 
laskuda. Järgnes õhtusöök ning õhtul karaoke pidu.  
Kolmandal päev hommikul läksime omadega rappa. 
Ehk teisisõnu me läksime rabamatkale. Kõigepealt 
kulges tee mööda laudteed, siis laugaste ja mülgaste 
vahel turbaväljadeni välja. Põikasime läbi ka Keava 
linnusevaremetelt ning tulime mööda tolmust 
kruusateed tagasi laagrisse. Mõnus retk oli. Peale sööki 

Selle päeva õhtu täitsime ise oma etteastetega. 
Iga meeskond ehk pere sai endale ühe muistendi 
Rapla maakonna ajaloo kohta ning seda pidime 
siis etendama. Väga huvitav oli. Sellele järgnes 
väike grilliõhtu, mis lõppes siis kui uni tuli. 
Viimase päeva hommik algas nagu tavaliselt: 
rivistus, võimlemine, söömine. Ja siis tegime 
testi selle kohta, mis esimese päeva esmaabi 
koolitusest meelde oli jäänud. Sai küsimustele 
vastata ning näppu kinni siduda, samuti pidime  
minestanud koolilapse jälle jalule aitama. Meie 
rühm sellega hakkama ei saanud. Siis sidusime 
kinni ühe liigesepõrutuse, mis tuli meil väga 
hästi välja. Siis oli lahtine jalaluumurd, mida 
me ei suutnud aidata. Aga noh, peale meid tuli 
järgmine rühm, loodame et nemad ta ära 
parandasid. (NB! Kõik situatsioonid olid 
lavastatud.) 
Peale testi pidime laagripaiga ära koristama ja 
ka lipu alla laskma, kuid kuna tuul oli lipu 
ümber lipuvarda mässinud, jätsime selle hoopis 
targemate nõu ja jõudu ootama. Lahe laager oli! 

Kert Kukk, korrigeeris Kaie Kensap-Kukk

saime end rabajärves puhtaks ujuda.  
Aga ega meile siis veel armu ei antud –
algasid meeskonnatöö võistlused. Õppisime, 
kuidas rasketes olukordades mitte ainult enda 
peale mõelda, vaid ka oma kaaslased 
takistustest üle aidata. Peale meeskonnatööd 
arutasime juhendajatega läbi, mis läks hästi 
ning mis valesti ja mida oleks võinud teisiti 
teha. Ega see alati nii lihtne olegi. Tuleb välja, 
et enne peab ka mõtlema kui tegutsema 
hakata.  

Esmaabi tunnis harjutati kunstliku hingamise tegemist
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põnev, sest saime teada uusi asju.
Õhtul toimus kohtumine ja 
sportimine koos Rauno Pehkaga, 
kes jagas lahkelt autogramme ja 
laulis kitarri saatel oma uusi 
laule. 
Ka batuutidel magada ja 
hommikuni juttu ajada oli lahe!� 
Järgmisel päeval toimus 
esmaabivõistlus, kus osad olid 
simultandid ja teised olid need, 
kes pidid võistkonnaga simulante 
abistama. Peale seda oli 
tunnistuste ja auhindade 
jagamine ning siis kojusõit. 
Sellised laagrid on lahedad ja 
järgmisel aastal tahame ka 
kindlasti osaleda!  
 

Viiu Roosi 8kl.
Geitlin Sildoja 8kl.

Jander Klimenko 9kl.

Soome töö- ja puhkelaager 
 
Juulikuus avanes meil võimalus 
minna Soome töö ja 
puhkelaagrisse. Mõlemast 
koolist, Kivi-Vigalast ja Vana-
Vigalast, osales 7 õpilast. Kokku 
oli meid siis 14 noort ja 2 saatjat. 
Elasime Vanhamäel, kus oli väga 
toredad inimesed, ka meie 
seltskond oli väga lahe. 
Meile jagasid töid Regina, kes oli 
Austriast, ja Liisa, kes oli 
Soomest. Mitte kumbki ei 
rääkinud eesti keelt, seega 
pidime Reginaga suhtlema 
inglise keeles, kuid Liisaga 
kasutasime eesti-soome 
segakeelt.  
Põhiliseks tööks oli maasikate 
korjamine, kuid tegime ka muid 
töid nt nektari tegemine, kurgi 
hapendamine, ürdi korjamine, 
kartuli võtmine, vaarikate 
korjamine, rohimine, külmutatud 
mustsõstarde puhastamine, jne. 
Nad andsid meile kõiki töid, sest 
olime väga kärmed ja meil sai 

Tervist edendavate 
koolide suvelaager Tarsis 
 
Sel aastal toimus tervist 
edendavate koolide (TEK) 
suvelaager Raplamaal Tarsi 
talus. Kivi-Vigala põhikool osales 
laagris juba kolmandat korda. 
Meeskonnas oli viis inimest –
kaks õpetajat ja kolm õpilast. 
Esimesel päeval toimusid mitmed 
loengud TEK-i arengukava ja 
ettevõtmiste selgitamiseks. 
Toimusi ka väitlusturniir, mis oli 
raske aga huvitav. Teemaks oli 
“Öine alkoholimüügikeeld 
vähendab üldist alkoholi 
tarbimist”. Osad oponeerisid 
väitele ning pidid tõestama, et ei 
vähenda. See turniir oli päris 
lahe. Ka toimus sel päeval 
esmaabi koolitus, mis oli väga  

Vana-Vigala Põhikooli  
I klassi õpilaste nimekiri: 
 

1. Aron Aaspere 
2. Hanna Hatto 
3. Jarko-Jael Jõessar 
4. Hendrik Jõõts 
5. Jennifer Kolesov 
6. Pille-Riin Noppel 
7. Urmis Veimann 
8. Andreas Viibus 
9. Tanel Ülemaante 

 
Klassijuhataja Krista Viibus 

Suvi on lõppemas! 
 
Õppeaasta algas seegikord
1.septembril aktusega, millele 
peagi järgnes Koolirahu kontsert.  
Kirikus esines Viljandi 
folkloorirühm koosseisus Toomas 
Torop, Ott Kaasik ja Triin 
Todesk.  
Sel aastal õpib Kivi-Vigala 
põhikoolis päevases õppevormis 
90 õpilast ja õhtuses 22 
eelkutseõpilast. Ka sel aastal 
käivad Kivi-Vigala põhikoolis 
eelkutseõppe õpilased, kes on 
nüüdseks jõudnud 9E klassi. 
Klassijuhatajana jätkab Ilona 
Noor  
Mõningaid muudatusi on 
toimunud õpetajate kaadris. 
Inglise keelt annab 5-8.kl. Anne-
Mai Tammeleht, eesti keelt 7.-9. 
klass Elvi Reiner, keemiat Imbi 
Kasesalu, bioloogiat Tiina Kalda 
ja lisandus uus algklassiõpetaja 
Heli Laan, kelle hoolde usaldati 
1.klass.  

Ilona Noor 
Huvijuht

Kivi-Vigala Põhikooli  
I klassi õpilaste nimekiri: 
 

1. Robert Haljas 
2. Kadri Kärsna 
3. Helyn Luik 
4. Mairold Lusti 
5. Mari-Liis Lusti 
6. Tauri Seits 

 
 
Klassijuhataja õp. Heli Laan 

kasti, mille pidime oma istumise 
alla sättima. Kõige rohkem sai 
Marin Laan (23 kasti). 
Veel käisime Kuopio lähedal 75 
m vaatetornis. Sealt avanes 
uskumatu vaade! Soome on tõesti 
tuhande järve maa. 
Kõige lahedam üritus selle laagri 
jooksul oli 18 meetri  kõrguselt 
künka seinalt alla laskuda. Ma 
usun, et see meeldis kõigile.  
Laager oli väga tore ja kui 
järgnevatel aastatel avaneb 
võimalus sinna minna, siis mina 
soovitan seda kõigile.  

Sille Jõendi 
8. klass

pidevalt töö otsa.  
Ega me kogu aeg tööd ka ei 
teinud. Seal olid ka hobused ja 
me saime nendega ratsutada, 
kahjuks küll vaid kaks korda.  
Laulul “Juulikuus lumi on maas” 
on tõepõhi all, sest käisime 
Leppävirta suusakeskuses 
suusatamas. See asus maa-aluses 
koopas. Suusatada oli tore, aga 
mul ei olnud Soomes soojasid 
riideid kaasas ning seal hakkas 
jahedavõitu.  
Timo juhendamisel ronisime 
õllekastidega kõrgusesse. Üles-
anne nägi välja nii, et istusime 
kastil ja keegi ulatas alt järgmise 
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Muljeid Vigala folkloorilaagrist 
 
Sel suvel oli Vigala folkloorihuvilistel 
lastel taaskord võimalus osaleda Vana-
Vigala mõisas folkloorilaagris. 
Korraldajateks nagu ikka folklooriseltsi 
“Kiitsharakad” tublid naised ja nende 
head sõbrad.  
Seekordne laager oli eriline – osavõtjaid 
lapsi oli lausa 50! Lisaks Vigala valla 
lastele oli laagrilisi ka Kullamaalt, 
Tartust, Padiselt, Tallinnast, 
Tihemetsast, Sauelt. Suure Tartu linna 
rahvas tuli Vigalasse õppima, kuidas 
üht laste folkloorilaagrit korraldada ja 
läbi viia. 
Kõik kuus laagripäeva olid täidetud 
põnevate ettevõtmiste ja tegemistega. 
Kandlemängu õpetasid Krista 
Tõldmaker ja Aili Soonberg. Padiselt 
pärit õpetaja Helle Suurlahe käe all sai 
õppida hiiu-rootsi kannelt ning 
proovida ansamblimängu. Sel aastal oli 
huvilistel võimalus teha esimesi samme 
ka viiuli- ja kitarrimängus ning seda 
Tartust pärit noore tulevase 
muusikaõpetaja Loore Martma 
juhendamisel. Tantsusamme seadsid 
Krista Tõldmaker ja Liina Kikas, 
regilaule õpetas Silja Käär. 
Näputöötuba tegutses Anneli 
Ülemaante eestvedamisel ning seal 
valmisid kuivviltimistehnikas lambad 
ja lauamängud, samuti sai õppida 
erinevaid punumistehnikaid. Tartu 
õpetaja Margit Reinkubjase 
juhendamisel valmisid toredad ja 
kordumatud kaltsunukud. Väga 
populaarseks kujunes õpetaja Veikko 
Halliku puutöötuba, mis soovijatele 
vägisi kitsaks kippus jääma. Siin 
meisterdas iga laps endale kõlatoru, 
puidust täringu ja nahkehistöös 
esemeid. Folklooritunde andis Marina 
Metsa Tartust. Nendes tundides 
mängisid lapsed vanu eesti 
rahvamänge. Mõisa ajaloost rääkis 
lastele köitvalt õpetaja Olga 
Vunukainen, kellega koos käidi 
mõisapargis, kalmistul ja Hirvepargis 
Lisette saarel. Üks laste lemmikutest 
oli jututuba, kus vanemaid ja uuemaid 
lugusid vestsid Kaja Vallimaa ja Illika 
Lõhmus. Laagris said lapsed õpetaja 
Ell Rahniku juhendamisel ka sporti 
teha ning õpetaja Raili Roosi ja Maire 
Kuusiku nõuannete järgi toidutoas 
söögitegemisel abiks olla.  

Üheks põnevamaks sündmuseks laagri jooksul oli väljasõit 
Mahtrasse. Hommikupoolikul said lapsed giidi juhtimisel 
tutvuda Mahtra talurahvamuuseumi ekspositsiooniga, peale 
lõunat toimusid Eeru suitsutares töötoad - nt tegid lapsed 
endale Raili Viljase ja Mervi Vaarmanni juhendamisel endale 
tarnast sokud. Tagasi laagripaika jõuti õnnelikult ja väsinult 
alles paar tundi enne magamamineku aega.  
Lisaks pillimängule, tantsule, laulule ja näputööle said 
soovijad end proovile panna ka näitlemises, samuti sai iga 
laps endale ise oma laagrirätiku kujundada. Toimus ka laagri 
logo konkurss, kuhu laekus nii lastelt kui täiskasvanutelt
palju kavandeid, kahjuks aga andsid vähesed neist logo 
mõõdu välja. Välja anti lubadus, et järgmise aasta laagriks 
saab väljavalitud logo ka laagrilipule kantud.  
Juba teist aastat järjest kohtusid viimasel laagripäeval kahe 
pärimuslaagri rahvas – nimelt alustasid Raplamaa noored 
pärimusmuusikud sel päeval oma laagriga. Päev kandis nime 
“Pärimuse pärlid”. Sel päeval oli maja rahvast tulvil – kõik 
huvilised said osaleda töötubades. Ka pillituba ei jäänud 
külastajateta – oli mida vaadata ja proovida. Nimelt on 
aastate jooksul Vigalasse kogunenud päris kenake hulk 
rahvamuusikas kasutatavaid pille, mis lausa kutsuvad end 
proovima. Päeva pidulikumaks osaks on kujunenud 
pärimuskontsert, kus esineb mõlema laagri rahvas – meie 
laagri lapsed näitavad, mida nad on laagris õppinud, 
pärimusmuusika laagri poolt esindavad aga põhiliselt 
pilliõpetajad, kes on loomulikult oma ala meistrid. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et folkloorilaager läks igati korda. 
On tänuväärne, et pärimuskultuuri toetavad jätkuvalt meie 
koduvald, maakondlik kultuurkapital ja omavalitsuste 
arengufond. Omalt poolt tahan väga tänada “Kiitsharakaid” ja 
nende toredaid sõpru, et nad võimaldasid sooritada minul kui 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengil laagrikasvataja 
praktika, ning laagrilapsi selle eest, et nad olid niivõrd 
toredad, särasilmsed, heatahtlikud ja hakkamist täis!  

Silja Käär
Vana-Vigala Põhikooli huvijuht

ja praktikant Vigala folkloorilaagris

IV  Folkloorilaager  Vana-Vigala mõisas
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Andres Uibo eestvedamisel Kivi-Vigala kirikus.   
Kontserdi lõppedes tänati esinejaid ning Andres 
Uibole kingiti kohaliku skulptuuri R. Kuusiku 
skulptuur.  
Kalmistul meenutati seal puhkavaid organiste: Riho 
Tormis, Madis Rukki ja Artur Uibo. Nende haudadele 
asetati lilled ja pandi põlema küünlad. Pikem peatus 
oli Uibo matmispaigas, kus koguduse õpetaja 
Kristiina Jõgi pühitses lastelt vanematele pandud 
hauakivi.  
Päev jätkus kohvilauas, millele järgnes 
kirikumuusika liidu sekretäri Helika Gustavsoni 
sõnavõtt orelimeistrist Müllerverstedist, kelle 
kätetööst on töökorras kümmekond orelit. 
Orelimeister Ago Tint rääkis pillist endast, viimati 
1997.a häälestatud Vigala orel vajab uuesti remonti.  
Päeva lõppedes jäi hinge kosutav, hariv tunne. Jälle 
kerkis üles küsimus, kui vähe teame ümbritsevast 
maailmast, kodupaiga kultuuriloost.  
Suur tänu Vigala koguduse rahvale, kes hoolitseb 
väga oma kiriku käekäigu eest. Võib kinnitada 
kohalkäinute sõnu, Vigala kirik on üks paremini 
korrastatud kirikuid nii seest kui väljast.  

Jaan Viska
Fotod: Jaan Viska

 

Augustis peeti Vigala kirikus 
sünnipäevi 
 
Augustis tähistati Vigala kirikus suure oreli 
120-ndat sünnipäeva ja maestro Andres Uibo 
50-ndat juubelit. Kuna Andres Uibo ja orel on 
lahutamatud mõisted, oli vallavanemal au 
tänulike Vigala inimeste poolt üle anda 
kunstnik Raimo Kuusikult tellitud oreli 
skulptuur (alumisel fotol).  
Üleandmise hetkel oli Vigala kirikus korraga 
tervelt neli orelit, mis on ilmselt uus Eesti 
rekord. Fantastilisel kontserdil esinesid 
Andres Uibo, Mari-Liis Uibo, Heiki Mätlik ja 
Ka Bo Chan.  

Priit Kärsna

Vallavanema käes on Raimo Kuusiku skulptuur 
“Orel”, mille Vigala vald kinkis Andres Uibo`le

Vigala - osake Eesti kultuuriloost 
 
13. augustil tähistati Vigala kirikus mitut 
olulist tähtpäeva. Jumalateenistusega märgiti 
oreli 120 aastast vanust ja Andres Uibo 50. 
sünnipäeva. 
Nimetatud pühapäev oli pühendatud pillide 
Kuningale Orelile. Orel on ka staatuse sümbol, 
näidates jõukust ja arenenud kultuuri. 
Kontserdisari Tema Kõrgeausus Orel kõlaski  

Kalmistul meenutati seal puhkavaid organiste ja  
pühitseti perekond Uibo  hauakivi. 
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staadionil ikka väga palju. 
Esialgu oli plaanitud laadaõhtul korraldada 
laululaval simman, aga kuna Vigala vallas toimus 
samal ajal veel kaks üritust, siis arvasime, et jätame 
sel aastal simmani tegemata. Las jääb järgmiseks 
aastaks ka midagi. Samuti tahame järgmisel aastal 
laadal korraldada mitmeid erinevaid jõukatsumisi. Ja 
miks mitte välja selgitada Vigala rammumees! 
Tänan kõiki, kes aitasid laada kordaminekule kaasa! 
 

Heli Lints
kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine

Poti laat 
 
Sel aastal otsustas kultuuritoimkond 
korraldada Poti laata natuke teistmoodi. 
Algatuseks tõime laada tavapärasest ettepoole –
augusti algusesse, ja viisime laadaplatsi Vana-
Vigala staadionile. Tundus, et need muudatused  
läksid õnneks! 
Ilm oli ilus ja ruumi oli ka palju rohkem. 
Kauplejate poolt pakutav oli seekord üsna 
mitmekesine. Võis soetada endale ilusa 
aiamööbli, kaltsuvaiba, villatooteid, sai proovida 
erinevaid kitsejuustusorte. Kehakinnituseks 
pakuti kohapeal pajas keedetud suppi. 
Huvilised said osta ravimtaimi, mett, mune ja 
lihatooteid. Väheseks jäi aga aia- ja 
põllupidajate poolt pakutav toodang. Ei olnud 
ühtegi kartuli-, tomati- ega kurgimüüjat. 
Edaspidi võiksid kohalikud talupidajad olla 
palju aktiivsemad.  
Täiesti uueks ettevõtmiseks oli 
kultuuriprogrammi sidumine laadaga. Võrratu 
demonstratsioonesinemisega said hakkama 
Olev Nisumaa maadlejad. Südapäeval etendas 
laululaval "Topletkiiks" sel suvel Sillaotsa 
talumuuseumis mängitud "Vaheliku vapustusi". 
Kellel ei olnud suvel võimalus Sillaotsale sõita, 
nägid etendust nüüd. 
Elevust tekitas ligi 70 bikerit, kes saabusid 
rongkäigus Kivi-Vigalast laadale. Küll oli 
uudistamist ja küsimist. Tore oli näha, et 
rongkäigus osales ka Vigala elanikke. Sel ajal 
kui bikerid laadaplatsile saabusid, oli rahvast  

Kivi-Vigala põhikooli direktor Harri Kivi osales biker´ite 
rongkäigus Poti laadal kui Biker.ee  suvepäevadel. Pildil 

võistleb ta kiirendusvõistluses, kus iga mootorratta omanik 
pidi leidma inimjõul töötava “kiirendi”.  

Osavõtjaid üle kolmekümne, sest kaasa võis tulla naaberküladestki. 
Piire pole mõtet seada, sest käik võis teistelegi huvi pakkuda. 
Loomaaias käies nii mõnigi meenutas, et viimati käis ta loomaaias 
Lasnamäe veerul. Praeguses asupaigas Veskimetsas asub loomaed 
1983. aastast. 25. augustil sai loomaaed 67 aastaseks. Paras 
pensionäri vanus.      Jätkub lk 7 

Suvine külakiri 
Vänglast 
 
Ühistegevus liidab inimesi, 
annab jõudu ja energiat 
Entusiasmi hoidmiseks on 
väiksemgi rahaline toetus külale 
vajalik. 2006.a. eelarvest on 
eraldatud teatud summa 
küladele, kust on valitud 
külavanemad. Vigala 
vallavalitsus on Vängla küla 
kahte ettevõtmist toetanud.  
Esimeseks oli küla jaanipäev. 
Põhikorraldajateks perekonnad 
Nööbid (Valdo-Signe ja Vello-
Milvi). Teiseks suuremaks 
ettevõtmiseks oli ekskursioon 
perekond Sirje ja Hillar Aiaotsa 
eestvedamisel. Külastatavateks 
paikadeks oli loomaaed ja 
vabaõhumuuseum.  Vängla küla elanikud ja  nende sõbrad ühisel reisil
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Algus lk 6 
Loomaia territoorium on üsna suureks 
kasvanud, ega mõne tunniga jõua kõike läbi 
käia. Meile meeldis väga ümbruse heakord, palju 
õitsvaid lilli, see sundis meeldivaid peatusi 
tegema, arutama nähtu üle.  
Teiseks viis teekond vabaõhumuuseumi, mis 
järgmisel aastal tähistab nn. esimest juubelit -
50-ndat. Muuseumikäik oli omanäoline läbilõige 
eesti küla paarisaja aastasest minevikust. 
Tänapäeva kiirustavas elus jäävad 
märkamatuks mitmed tähendused nagu kodu, 
perekond, suguvõsa, vanavanemad. Väga hea 
mulje jätsid taluõued, kus hooned paiknesid 
ümber avara õue. Samas taluarhitektuur oli 
seotud loodusega. Meil kaasaegsetel on palju 
esivanematelt õppida, et paraneks küla  

väljanägemine. Muuseumi ekspositsioon uueneb; vana on 
vaja käigus hoida, nägime rookatuse tegemist. Tore oli 
vaadata hobuvankri sõitu külateel. Elamusi kogunes 
üsna palju, nagu ühes õiges külas ikka, on ka siin kirik 
kõrts, koolimaja, veski, pritsikuur olemas. Alati paneb 
mõtlema, võrdlema, kuidas mul on kodus, kuidas võiks 
oma külas olla. Igal juhul mõtteainet jätkub.  
Tagasiteel tegime peatuse Kernus, kus paistsid silma 
mitmed marmorkujud. Kerkis üles küsimus, kuidas 
Itaalia kunst võiks mõjuda ühes maapere õues, vastus 
jäigi tulemata. Pigem ei.  
Ilmselt päev ei väsitanud piisavalt, tehti peatus Varbolas, 
et käia esivanemate maadel, nende linnuses, mõelda end 
veel vanemasse ajajärku. 
Külaliikumise edendamise eest suured tänud perekond 
Aiaotsale! 

Jaan Viska 

SÕNAL ON JÕUD 
 
23. augustil toimus Kivi-Vigala rahvamajas koolitus 
“Kas koostöö või konkurents”. Koolituse 
eestvedajaks oli MTÜ Pärnumaa Kodukant, Vigala 
vallani jõudis see Raplamaa Külade Liidust Anne 
Kalfi soovitusel.  
Koolitajateks olid Eesti tuntud ühiskonnatege-
lased: sotsioloog Ivi Proos; IT-guru Linnar Viik; 
meediakonsultant ja spordifanaatik Raul Rebane.  
Koolitusele oodati kõiki huvilisi, kes vähegi on 
huvitatud oma piirkonna ja kodukoha mainest ning 
tahavad selle jaoks ka midagi ära teha. Koolituse 
projektijuhi Mai Kolnese sõnul oli 32 inimese 
osavõtt Vigala koolitusel nende jaoks üllatavalt 
suur tulemus.  
Koolituse sissejuhatus algas looga, kuidas Linnar 
Viik ainsana Kivi-Vigala rahvamajja tulles ära ei 
eksinud. Seda lihtsal põhjusel – tal soovitati Kivi-
Vigala teeristis keerata sinna, kuhu ükski viit ei 
näita. Ja kohal ta oligi.  
Eks me oleme harjunud, et Poti teeristis ei suuna 
ükski silt Kivi-Vigala peale ja et paljud kohad ning 
paigad on poolikult või olematult viidatud. Panime 
märkuse kõrva taha ning loodetavasti hakkavad 
asjad paranema.  
Raul Rebane rõhutas oma õpetlikke ja 
humoorikate lugude näitel, et oluline on ISE teha 

Ivi Proos kõneles demokraatiast Eestis ja 
“sädeinimestest”. Tema arvates on sädeinimese 
peamine ülesanne sütitada pessimistides 
positiivset mõtlemist. Kohalikud inimesed 
peaksid kohalikul tasandil poliitikat tegema ehk 
osalema enam vallavalitsemises. Siinjuures 
rõhutas ta külade, külavanemate algatust ning 
mõtiskleda selle üle, kas tegutseda KOOS vallaga 
või ÜKSINDA, aga peaasi et midagi ära tehtaks. 
Koolituse lõpetuseks võeti kokku kõik see tarkus, 
mis meile meelde jäi. Peamine probleem ja 
ülesanne on kuidas korraldada vallas suhtlemist 
nii, et info külast vallani jõuaks ja vallast iga 
inimeseni. Seejuures on oluline, et sõnum ei 
läheks kaduma või külajutuks ei muutuks. 
Võimalusi sildade loomiseks on mitmeid: 
ümarlauad, infotunnid, külavanemad, 
külakoosolekud, silmast silma rääkimine. Hea 
oleks kui mure või probleemi, aga ka hea sõna 
korral info jõuaks vallani, mitte ei jääks küla 
tasandile rippuma.  

Elle Altmets

 Linnar Viik käsitles 
teemana innovatsiooni 
ehk uute ideede ja 
meetodite kasutusele 
võtmist. Oluliseks pidas
ta, et see idee tuleks 
meie endi seest, mitte ei 
oodataks, et keegi 
kusagilt (nt uus 
valitsus) tuleks ja teeb 
ära. Samuti ei pea alati 
innovatsiooniga kaas-
nema õnnestumine, sest 
sajaprotsendilist ja 
lõpmatut edu pole 
olemas.  

oma kodukoha lugu, mitte 
lasta seda teistel 
kujundada. Ise oma 
piirkonna lugu luues ja 
levitades saab luua 
kodukohale imago-brändi-
nokia, mis sobib meile 
endile. Lootes teistele või 
meediakajastustele võib 
meist ja meie kodukohast 
jääda poolik või vale mulje. 
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Vigala Vallavalitsus 
12.07.2006 istungil otsustati: 
- Väljastada ühele elamule 

projekteerimistingimused 
- väljastada abihoone 

ehitamiseks  ehitusluba 
- määrata kompensatsioon talu 

maade eest ühele õigustatud 
subjektile 

- jagada üks kinnistu kolmeks 
katastriüksuseks 

- võõrandada otsustuskorras 
Kivi-Vigala külas maja nr 3 
korter 11 

- kehtestada Poti laada 
müügipiletihinnaks 100 krooni 

- arutusel oli heakorra 
küsimused poodide ümbruses 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
500 krooni 

- eraldada reservfondist 600 
krooni Jaana Liländeri osale-
miseks Raplamaa VII 
pärimusmuusikalaagris 
“Pärimusa” 

- eraldada külade kulude alt 
1000 krooni Vängla küla 
tegevuse toetuseks 

20.07.2006 istungil otsustati: 
- erakordselt suure tuleohu tõttu 

keelata Vigala valla 
territooriumil võõras metsas 
viibimine, metsa kasutamine 
puidu saamiseks, kõrval-
kasutuseks, jahinduseks, 
teadus- ja õppetööks ning 
rekreatsiooniks. 

 
03.08.2006 istungil otsustati: 
- lõpetada metsakasutusõiguse 

kitsendused 
 
16.08.2006 istungil otsustati: 
- seada korteriomand Kivi-Vigala 

külas korteriühistule “Elamu 7” 
- lubada ostueesõigusega 

erastada üks maaüksus Palase 
külas. 

- tagastada maa ühele õigustatud 
subjektile 

- määrata kompensatsioon 
õigusvastaselt võõrandatud 
maa eest ühele õigustatud 
subjektile 

- lubada jagada üks kinnistu 
kaheks maaüksuseks 

- väljastada kolm ehitusluba 
- anda kirjalik nõusolek

väikehoone püstitamiseks 
- kinnitada lasteaedade 

nimekirjad 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 1475 

krooni 

06.09.2006 istungil otsustati: 
- lubada jagada üks kinnistu 

kuueks maaüksuseks 
- seada korteriomand Vana-Vigala 

külas maja 3 ja korteriühistu 34 
- lubada ostueesõigusega erastada 

maad kahel taotlejal 
- anda kasutusvaldusse kolm 

maaüksust 
- kehtestada eelarveliste haridus-

kulu täiendavate vahendite 8 
kuu jaotus 

- muuta Kivi-Vigala ja Vana-
Vigala lasteaedade nimekirjad 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 4578 
krooni 

- eraldada reservfondist 3000 
krooni Vana-Vigala rahvamaja 
näitetrupile osalemaks 
rahvusvahelisel teatrifestivalil 

Kütteseadmed vajavad 
korrastamist 
 
Ligikaudu 30% eluhoonete 
tulekahjudest saab alguse 
puhastamata ja/või rikkis 
küttekoldest. Enamasti suureneb 
just sügisel sel põhjusel 
puhkenud tuleõnnetuste arv. 
Seetõttu paneb Lääne-Eesti 
Päästekeskus kõigile südamele, 
et enne kütteperioodi saabumist 
tuleb kindlasti üle vaadata 
küttekollete, korstnate ja lõõride 
seisukord. Tuletame meelde, et 
vähemalt kord aastas peab 
pühkima korstna, soovitavalt 
just enne kütteperioodi algust. 
Lõõridesse ladestuv tahm ja pigi 
ei vähenda mitte ainult koldes 
tõmmet ega suurenda küttekulu, 
vaid on ka üks sagedasi 
tulekahjude tekkepõhjuseid. 
Küttesüsteemide hindamiseks 
soovitame pöörduda Teil just 
kvalifitseeritud korstnapühkija 
poole, kuna spetsialistina oskab 
ta hinnata ka kogu  

küttesüsteemi korrasolekut ja 
tuleohutusalast seisukorda. 
Avastatud puudused eemaldage 
kindlasti enne aktiivse 
kütteperioodi algust.  
Et ära hoida tuleõnnetust oma 
kodus, tuleb meeles pidada 
järgmisi näpunäiteid: 
• vähemalt kord aastas tuleb 

korsten puhastada.  
• pliiti, maja- või saunaahju 

kütke mõõdukalt, ülekütmine 
võib põhjustada tulekahju;  

• küdeva kolde ust ei tohi lahti 
hoida ega kollet järelvalveta 
jätta, kolde esine peab olema 
kaetud mittesüttivamaterjaliga 
(nt: kaitseplekk); 

• põlevat materjali (küttepuid, 
prügi, jmt) ei tohi hoida 
küttekoldel lähemal kui 0,5 
meetrit; 

• tulekahju korral kutsu abi 
hädaabinumbrilt 112. 

 
Elektriliste kütteseadmete 
kasutamisel tuleb jälgida, et 
kodust lahkudes oleks välja  

lülitatud elektriradiaatorid ja-
puhurid. Jälgige, et nende 
läheduses poleks põlevat 
materjali ning nende võimsus ei 
ületaks elektrisüsteemi kogu 
võimsust.  
Säästmaks inimelusid ja 
vähendamaks tuleõnnetustest 
tekkivat varalist kahju, tuleb 
koju paigaldada suitsuandur, mis 
annab ohusignaali juba põlengu 
tekkimise algfaasis. Statistika 
näitab, et sageli tekivad 
tulekahjud just öösel, mil 
inimesed magavad ja seetõttu on 
suitsuandur parimaks abiliseks 
tulekahju avastamisel. Soovitame 
suitsuanduri paigaldada 
kõikidesse tubadesse või 
vähemalt magamistubade 
lähedusesse ning oluline on, et 
andur oleks kinnitatud lakke.  
 
Sinu kodu turvalisus on Sinu 
enda kätes! 

Piret Seire
Lääne-Eesti päästekeskuse
Ennetustöö büroo juhataja
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Rapla Maakonna Külade Liit koostöös Kodukandi liikumise ja MTÜ Kodanikukoolitusega pakub 
Raplamaa külade sädeinimestele koolitust Riigikogus. Rapla maakonna 20 külainimesel on võimalus 
külastada Riigikogu hoonet, istungit, kohtuda saadikutega. Lisaks on ka koolitus koha peal, mille 
läbiviijateks on Külli Vollmer, Ene Hion ja Reet Valing (viimased 2 tuntud raadioreporterit). 
 
Eesti Euroopa Liikumise teavitusprojekt 
PARTNERID: Liikumine Kodukant, Kodanikukoolitus 
KOOLITUS:   Kodaniku teeviidad 
KOHT:  Riigikogu, Toompea, Tallinn 
AEG:              19. september 2006  
SIHTGRUPP:           Raplamaa külaliidrid, sädeinimesed, külavanemad,  aktiivsed ja  
                                    tegusad inimesed, raamatukogude, kultuurimajade töötajad,  
                                    õpetajad, seltside  esindajad jne 
TOETAJA:              Siseministeerium 
KOOLITAJAD:       Ene Hion, , Reet Valing, Külli Vollmer - MTÜ Kodanikukoolitus 
 
KAASA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT!!! 
 
Registreeru hiljemalt 10. septembriks! Täpsem info: 
Anne Kalf 
Rapla Maakonna Külade Liit  - Koordinaator 
anne.kalf@mail.ee 
Mob: 5646 5874 
Õhtuti kodus: 489 8406 
Esmaspäeviti kella 9.00-14.00  Tallinna mnt 14- 409 Tel 484 1139 

Meie hulgast lahkunud 
 

Mati Rokk 
Jaan Ueson 
Alma Hints 

Valentin Vankonen 
 

Vigala lahtine matt toimub 

16. septembril 

algusega kell 11.00 

Vana-Vigala rahvamajas 
 
 

Maadlustreeningud toimuvad Vana-Vigala Tehnika-
ja Teeninduskooli keldris teisipäeviti, neljapäeviti ja 
reedeti algusega kell 19.15. 
 
30. juunil toimusid Tallinnas CITI mängud, millest võtsid 
osa nelja riigi sportlased. Nii Ardo Arusaar (74.kg) kui ka 
Rait Thomberg (96kg) saavutas II koha oma 
kaalukategoorias. 
Soomes Pohjas tulid Marek Lainela (38 kg) 3. kohale, Jaan 
Kuusik (60kg) 1. kohale ja Jüri Nisumaa (69kg) 1. kohale. 
12. augustil toimusid Soomes Tamperes Põhjamaade 
meistri-võistlused. Tarvi Thomberg maadles (84kg) 2. 
kohale, kaotades ainult kahekordsele maailmameistrile.  

Olev Nisumaa

Hansapanga pangabuss 
teenindab soovijaid 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli juures  
10., 24. juulil, 7., 21. augustil 
ja 4. septembril  
kell 9.00 – 9.45 
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Augustikuu sünnipäevalapsed 
 
Õilme Tsava 17.08 82 
Elviira Viibus 13.08 70 
Leonid Andrejev 26.08 65 
Taimi Sondberg 01.08 60 
Jaan Õun 05.08 60 
Jaan Leht 17.08  60 

 
Miks mööduvad kevad ja suvi,  

millal küll hõbedat juustesse tuli? 
Ega see tulnud üle öö,  

aastad on teinud oma töö. 
Sellest on jäänud südamesoojus, 
silmade sära ja killuke noorust. 

Õnne hällipäevaks! 
 
Septembrikuu sünnipäevalapsed 
 
Sooja Rokk 25.09 85 
2. Maimu Moppel 25.09 84 
3. Hilja Aiaots 17.09 83 
4. Vilma Kamarik 14.09 80 
5. Evi Vaikla 04.09 75 
6. Ilme Rämo 13.09 75 
7. Manfred Bergmann  
 26.09 75 
8. Laine Välimäe 26.09 70 
9. Eha Bornschein 04.09 65 
10. Inda Paat 15.09 65 
11. Rein Pesti 22.09 65 
12. Hans Roosi 01.09 60 
13. Urve Valter 01.09 60 
14. Aili Altmets 03.09 60 
 

 
Et päike ei kaoks su päevadest,  
et muret ei leiaks sa vihmaveest,  
et soojus ei kustuks su silmadest,  
et kevadet kannaks sa südames! 

 
Palju õnne! 
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