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Olümpiavõitja Gerd Kanteri saavutuse väärtust on 

raske sõnades kirjeldada. Lihtsalt super! Vigala 

vald tänab Gerdi peret, kelle toetuse ja eeskujuta 

vaevalt et nii kaugele oleks olnud võimalik jõuda. 

Täname Gerdi esimest treenerit Uno Ojandit. 

Täname sangari kogu praegust meeskonda, kellest 

igaühel on olnud oma panus selles kogu Eesti 

rahvale positiivseid emotsioone toonud saavutuses. 

Vald otsustas oma aukodanikule ja 

olümpiasangarile kinkida sümboolse 68 820 krooni 

– iga võidu toonud millimeetri eest täpselt ühe 

krooni. Loomulikult lisandub sellele summale 

mälestus-ese, aga esiteks jäägu see praegu 

saladuseks ja teiseks on selle väljamõtlemisega 

keeruline. 

Keeruliseks on kingituse väljamõtlemise teinud just 

Gerdi ülevoolavad saavutused. 2005.a. superhooaja 

järel kingiti valla poolt vägilasele mõõk. 

Maailmameistriks saamise järel kinkisime tema 

meeskonda Vana-Vigala meistrite valmistatud 

kivist ja rauast siili, kes pidi andma olümpia-

ettevalmistuseks Gerdile head nõu.  

GERD KANTER – OLÜMPIAVÕITJA!  

Nagu näha, on kingitusest kasu 

olnud. Nüüd hoiame pöidlad 

pihus, et täituks kolmas suur 

unistus – heita maailmarekord. 

Võib-olla saab kingitus olema 

just selle unistusega seotud? 

Paljud Vigala elanikud käisid 

Gerdi kojujõudmist Eestisse 

tervitamas Tallinna lennu-

jaamas, kus olümpiasangar 

säras täies hiilguses.  

Loodame, et neid vastuvõtte 

saab olema veelgi. Aitäh Gerd! 
 

Piltidel Gerdi vastuvõtmine 
Tallinna lennujaamas. 

Fotod: Priit Kärsna  
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Andreas Lend

Kivi-Vigala Põhikool teatab 
 
Kivi-Vigala Põhikool alustab 
2008/ 2009 õppeaastat 1. 

septembril kell 10.00 algava 
aktusega koolis. Aktusele järgneb 
klassijuhataja-tund ja kell 12 .00
Vigala kirikus koolirahu 
kontsert. 
 
Kivi-Vigala Põhikooli 1. klassi 
õpilased: 
1. Jürgen Kõllo 
2. Ragnar Laidsalu 
3. Andreas Liitmäe 
4. Egert Nei 
5. Eneli Suitsev 
6. Henry Tiitus 
7. Aare Tuula 
 
Klassijuhataja: Imbi Laurma 

Vana-Vigala Põhikool teatab 
 
Vana-Vigala Põhikool alustab uut 
õppeaastat 1. septembril kell 10.00 
aktusega. Järgneb 1. klassi 
õpilaste õnnitlemine ja 
pildistamine ning klassijuhataja 
tund. Kell 12.00 on kõik oodatud 
Vigala kirikusse Koolirahu 
kontserdile. 
 
Vana-Vigala Põhikooli 1. klassi 
astuvate õpilased:  

1. Anti Asumets 
2. Fred Kikas 
3. Kaili Ojavee 
4. Alex Läänaru 
5. Andres Hatto 
6. Kristjan Vodolaztzenko. 

 
Klassijuhataja: Mare Kivi. 

VABANDUS! 
 
Festivali „Feedback´08“ 
korraldajad vabandavad 
augustikuus toimuma 
pidanud, kuid ära jäänud 
noorte rokkmuusikute 
festivali pärast!  
 
Päris toimumata üritus siiski 
ei jää, vaid lükkub edasi 
3. jaanuarile, kandes siis 
juba nime Feedback´09.  
Ilmselt tuleb muudatusi ka 
esinejate nimekirjas.  
 
Edasine info sügisel valla 
lehes. 
 

Koolirahu kontsert Vigala 

kirikus 
 

Esimest koolipäeva ja uue 
kooliaasta saabumist tähistatakse 
Raplamaal omalaadse traditsioo-
niga – üheaegselt üle maakonna 
toimuvate Koolirahu 
kontsertidega. 
Selle eesmärgiks on anda koolidele 
võimalus alustada õpeaastat 
väärika, piduliku ja kõrgetase-
melise kontserdiga. Luua noortele 
hetk kärarikkast suvest rahulikku 
koolirutiini ümberhäälestumiseks 
ning ligimese märkamiseks oma 
kõrval. Samas õpetada noortele 
esivanemate traditsioonide 
austamist, tähtsustada identiteedi 
säilimist ning aidata kaasa 
kodukandi väärtuste vastu 
armastuse ja austuse tekkimisel. 
Rapla Kirikumuusikafestivali 
raames, 1999. aastal alguse 
saanud ja 2002. aastal 
ülemaakonnalise haarde saavu-
tanud kontsertide traditsioon on 
teada olevatel andmetel 
ainulaadne Eestis. Püüame leida 
muusika kokkupuutepunkti 
aegumatu sõnumi, traditsioonide, 
noortepärasuse ning kõrge-
tasemelise esituse vahel.  
1. septembril kutsub meid Vigala 
kirikusse kaunist muusikat 
nautima noor andekas tšellist 

Andreas Lend. Andreas Lend 
alustas tšelloõpinguid Tallinna 
Muusikakeskkoolis Laine Leichteri 
juhendamisel. Aastast 2003 
jätkusid õpingud Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias professor Peeter 
Paemurru tselloklassis ning 2005-
2006 Soomes Sibeliuse Akadeemias 
professor Hannu Kiiski käe all. 
Samuti on ta käinud mitmete 
maailma tipp-tšellistide 
meistrikursustel. 
Andreas Lend on jõudnud mitmetel 
Eesti ning rahvusvaheliste 
tšellokonkurssidel laureaatide
hulka (2002 August Dombrovska 
nimeline konkurss Riias, 2005 
ESTA Eesti üleriigiline noorte 
viiuldajate ja tsellistide konkurss). 
Andreas osaleb aktiivselt paljudes 
muusikalistes koosseisudes: Eesti 
Riiklik Sümfooniaorkester, Üle-
Eestiline Noorte Sümfoonia 
orkester, erinevad kammer-
muusika koosseisud. 2007 aastal 
valiti Andreas Euroopa Liidu 
Noorteorkestrisse (peadirigent 
Vladimir Ashkenazy), mille 
koosseisus on ta esinenud üle terve 
Euroopa. Kontserdi kavasse on 
valitud kirev buklett maailma 
muusikaliteratuurist. Lisaks 
klassikalistele teostele võib kuulda 
lugusid ka kergema muusika 
vallast. 

Koolirahu kontsert Vigala kirikus 
leiab aset 1. septembril kell 12.00. 
Lisaks kooliõpilastele on oodatud 
muusikat nautima ka kogu 
vallarahvas! 
Suured tänud kõigile toetajatele: 
Eesti Kultuurkapitali Raplamaa 
Ekspertgrupp, Kohila vald, Rapla 
vald, Kehtna vald, Juuru vald, 
Märjamaa vald, Kaiu vald, Käru 
vald, Vigala vald, ajaleht Nädaline. 
Kauneid muusikaelamusi!  
 
Lisainformatsioon 
www.crescendo.ee 
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Tütarlastekoor Ellerhein 

Kanadas 
 

1. juulil lendas tütarlastekoor 
Ellerhein kahenädalasele kontsert-
reisile Kanadasse, et osaleda 
koorikonkursil Kathaumixw, mis 
toimus sel aastal üheksandat korda 
Powell Riveris. 
Võtsime osa noortekooride ja 
folkloori kategoorias, kus 
saavutasime I ja II koha. See tagas 
meile osalemise kooride finaal-
kontserdil. Tulemuseks grand prix ja 
tiitel „The Choir of the World at 
Kathaumixw“. 

Tänud Topeltkiiksule 
 

Mõneti nukravõitu lõppes selle aasta 
viimane vabaõhuetendus 
„Mikumärdi“ Sillaotsa Talumuu-
seumi kaasikus. Näitlejatele ulatati 
küll tavapärasest rohkem lilli, öeldi 
palju ilusaid sõnu, kuid 
muuseumirahva ja publiku 
teadmine, et järgmisel aastal ei 
tarvitse olla võimalust siin kohtuda 
tuttavate rõõmsameelsete Vigala 
näitlejatega, tekitab kurbust. 
Topeltkiiksu lavastaja Astra Põlma 
kutsus publiku hulgast välja 
harrastusnäitlejad, kes olid eelmistel 
üheksal aastal siin rahvast 
naerutanud ja spontaanseid aplause 
teeninud. Kokku sai neid koos 
Mikumärdi tegelastega üle poolesaja. 
Kaugeim kohaletulnu, Evely Hints 
saabus otse Londonist. 
Allakirjutanule ongi Anni osatäitja 
Madde Kalda ajaloolisest romaanist 
„Seitse tähte taeva sõelas“ kõige 
enam mällu sööbinud.  
Enamikus lavastustes kaasa teinud 
Kiits(har)akad Krista Tõldmaaker`i 
juhendamisel on oma koduse olekuga 
Sillaotsale varasemad tuttavad. 
Seepärast jäi ilmselt paljudele 
märkamatuks, et lavastaja poolne 
tekst ja tantsijate etteasted ühtisid 
alles viimasel etendusel. 
Kümne aasta jooksul on näitlejad 
saanud karastust nii kaudses kui 
otseses mõttes. Meenub „Neetud 
talu“ 1999. aasta augustist. Kaasiku 
kased kägisevad tuule käes ja 
segavad kaheksal külmetaval 
inimesel näitlejate keksti kuulamast. 
Meie surusime käed sügavamale 
tasku ning elu Neetud talus kulges 
elu August Kitzbergi stsenaariumi 
kohaselt. 
Kõik kümnel aastal lavastatud tükid 

on selgeks õpitud kindla teadmisega 
neid etendada Sillaotsa muuseumis. 
Aastal 2007, kui Topelkiiksul nappis 
näitlejaid, palus Astra abi Valgu 
klubi juhatajalt Mervi Vaarmann`ilt. 
Nii jõudis August Kitzberg 
teistkordselt Sillaotsale. Sedakorda 
Kosjasõiduga, mida etendasid 
Topeltkiiks ja M.O.T.T.  
 

Allpool „kiiksuga“ näitlejate mõtteid. 
„Oleme tihti trupiga arutanud, milles 
on meie suvelavastuste fenomen. 
Miks meid vaatama tullakse seda ei 
oska ütelda, kuid kindel on see, et 
meie tuleme siia igal suvel täis 
vaimustust. Ma arvan, et nende 
lavastuste tähendus ongi selles, et 
neid esitatakse muuseumis. Me oleme 
muutnud oma lavastustega muu-
seumi liikuvateks eksponaatideks ja 
see sunnib ka näitlejaid enne publiku 

ette astumist uurima ajastut ja 
olusid. Muuseumi õuel pead sa olema 
selles hetkes, sest siin puuduvad 
prožektorid ja papist seinad, siin ei 
saa vaatajale teeselda. Suureks 
plussiks on ka, et meie omad lapsed 
mängivad tükkides kaasa ja ka 
nemad saavad oma armastuse 
paikonna ajaloo vastu just siit 
Sillaotsa Talumuuseumist.“ 
(lõik Astra Põlma artiklist raamatus 
“Iga jalg jätab oma jälje“)  
 
Vigala ränkraske savine põld 
kasvatab andekaid inimesi. 
Loodetavasti täieneb „kiiksude“ pere 
selliste leidudega, nagu oli 
Mikumärdi viimasel etendusel 
vürtspoodnikuks ihkav noorhärra.  
 

Jüri Kusmin
Sillaotsa Talumuuseumi juhataja.

Lavastaja, taganttõukaja, etteütleja - Astra Põlma Mikumärdi vaheajal. 

Koori auhinnati klaasist tormilinnu 
trofeega (tormilind on Powell Riveri 
kaitse sümbol). Koori dirigent Tiia-
Ester Loitme pani trofee vaata-
miseks välja Rapla Kirkumuusika 
festivalil Rapla kirkus 25. juulil. 
Konkurss oli kõrgetasemeline, 
osavõtvaid koore oli kokku 28. Meie 
konkursi kava koosnes valdvalt Eesti 
heliloojate muusikast (Pärt, Kreek, 
Tormis, Saar). 
Seejärel suundusime kontsert-
tuurile Vancuoveri lähistele. 
Kirikud, kus üles astusime, olid 
kõikjal rahvast täis, alati leidus  

publiku hulgas ka väliseestlasi. 
Reisi tegi huvitavaks ja põnevaks 
ööbimine peredes, võõrustajateks nii 
kanadalased kui ka väliseestlased. 
Kogesime soojust ja südamlikkust. 
Kanada loodus on fantastiline —
lumised mäeharjad, vahutavad 
ookeanilained, liuglevad kotkad, 
pikad ja sihvakad puud, palju saari. 
 
SUUR TÄNU rahalise toetuse eest  
Vigala Volikogule ja Era Valduse AS 
esindajale Aivar Jõgistele. 
 

Jaanika Kuusik
Ellerheina laulja
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50 aastat andmisrõõmu 
 
Kui lugeda selleks inimese elu, siis 
viiskümmend aastat on lühike aeg, 
kuid viiskümmend aastat töötada 
ühel erialal ja elada ühes ja samas 
kohas, näitab tahet, otsusekindlust 
ja rahulolu.  
Just niisugune Suure algustähega 
Inimene ja Õpetaja on Elvi Reiner, 
kel augustis täitus 50 aastat Vigalas 
töötamisest. 
Elvi on tagasihoidlik inimene, kes 
ennast esile ei tõsta. Tean seda, sest 
elan temaga ühes majas ja suhtleme 
iga päev, viimaks jagas ta minuga 
mälestusi seoses töö ja eluga. 
Elvi õpetajana  

23. augustil 1958. a astus Elvi maha 
veoauto kastist, millel oli tol ajal 
„bussi“ nimi. Koht oli talle päris 
võõras, sest Elvi on Suure-Jaani 
tüdruk. Uus koht ja uued inimesed 
tekitasid ärevust, eriti koolimaja 
suletud uks. Tükk aega tuli maja 
sissepääsu otsida. Kohe järgnes teine 
üllatus – käimas oli Peru kooli 
õppenõukogu! Kiiresti tuli end 
toimuvaga kurssi viia! Kollektiiv oli 
sõbralik ja sisse-elamine valutu. Ka 
õpilastega sai Elvi Reiner hästi läbi.  
Elvi sõnul oli see tema tõeline kodu, 
kuigi algul tuli magada vabades 
nurkades, sest kortereid polnud. 
Lõpuks aga see õnnestus – saada 
oma kodu. Kahjuks hävis 1969. 
aastal Peru kool tulekahjus. Nii 
kaotas Elvi kodu ja tükikese  

endast -  kogu eluks... 
Alati on lihtsam alla anda ja ära 
minna. Elvi ei andnud. Ta sai uue, 
kuid väga lihtsa kodu, kus elab 
praegugi. Tuli uus kool Kivi-Vigalas, 
mille valmimisele õpetajad ühiselt 
kaasa aitasi. Seal töötas ta 
tähtsaimad aastad elus – oli õppe-
alajuhataja ja klassijuhataja. Ka 
oma suurimaid saavutusi seostab 
Elvi Kivi-Vigala kooliga: Rapla 
rajooni etlemisvõistlus Juta Raudiga 
ja kõnevõistlus Andrus Sumega. 
Õpetaja Elvile meeldivad ilusad 
korralikud joonistustega vihikud ja 
südamlikud kirjandid. 
Olen tema õpilane ja sellepärast
teangi. Ta tundis alati rõõmu, kui 
vihikud olid puhtad ja käekiri 
korras, kusjuures käekiri ei pidanud 
olema ilus, vaid puhas. Tema tunnid 
olid rahulikud ja rõõmsad. 
Kuid ka Elvi Reineri mälestustes on 
tõrvatilk. Paarkümmend aastat 
tagasi öeldi, et Elvi on vana ja tema 
teeneid ei vajata, aeg on pensionile 
minna. Õpetajana on ta alati 
arvanud, et pedagoogidel on vajalik 
suhtlemisoskus, seda ka kolleegide 
seas. Tema ja kolme teise vana 
õpetajaga viisakalt ei käitutud ja see 
jääb okkaks, mida ei unusta. 
Õnneks oodati teda aga vastavatud 
Vana-Vigala põhikooli ja Elvi jätkas 
pedagoogitööd. Ta saatis Vana-
Vigala Põhikoolist viis lendu ja 
töötab praegu kutsekoolis eesti keele 
õpetajana. Elvi Reineri  

arvates on rõõme rohkem kui 
muresid ja see annab jõudu edasi 
töötada. Oma rõõme, kogemusi ja 
muresid on jaganud ta oma töö 
jätkajate Eve Kärsna ja Olga 
Vunukaineniga. 
Elvi inimesena 

Elvi on vaatamata läbielatule ikka 
rõõmsameelne ja optimistlik. Talle ei 
meeldi allaandjad, vaid võitlejad. 
Tema soovitus teistele: kui on raske, 
siis võtke aeg maha, sest edasi tuleb 
minna. Nüüd ütleb ta, et on nii vana, 
et elab päev korraga. Viriseda ja 
hädaldada on alati lihtne, aga tähtis 
on teha tööd, mis rõõmu pakub ja 
mitte liiga palju ahnitseda, see 
annab jõudu ka edaspidiseks.  
Elvi on suure südamega inimene, 
kellele ei ole liigne teiste muredele 
kaasa tunda ja aidata. Olen talle 
tänulik, et ta on alati lähedal, kui 
mul on raske, tal on toetav sõna, kui 
tundub, et enam edasi ei suuda, ta 
saab aru, kui on vaja vaikida. Mul on 
alati hea meel teda näha ja tunda 
tuge. Selle eest suur aitäh! 
Elvi on inimene, kes on teistele 
rohkem andnud kui vastu saanud, 
kuid tema jaoks see ongi õige, sest 
siis on inimest vaja. Jätkuks ainult 
tervist, siis on ka rõõmu! 
Soovingi Sulle tervist, elutahet ja 
rõõmu, sest SIND ON VAJA! 
 

Olga Vunukainen
Vana – Vigala põhikooli eesti keele 

õpetaja

Vigala üle võib head meelt 

tunda  
 

Mul on häid loomakasvatajatest 
tuttavaid ka väljaspool Vigalat ning 
tean nende muresid. Kõige 
suuremaks probleemiks on piima 
turustamine. Tunnen siinkohal head 
meelt, sest Vigalas on kuhu piima 
realiseerida - meil on oma piima-
tööstus. Pilve Valter viib piima alati 
õigel ajal ja tõrgeteta ära ning raha 
laekub regulaarselt. Ka E-piim 
kogub Vigala talunikelt piima. Ca 30 
taluniku ümber saab oma toodangut 
ära müüa, mille eest oleme piima-
kombinaatidele tänulikud. Soovime 
neile ikka edu. Teine asutus, mis 
Vigala valda iseloomustab ja on 
loomapidajatele kasulik, on Lepiku 
lihatööstus. Kui on vaja looma müüa, 
on alati võimalus olemas. Siia tuuak-
se loomi ka väga kaugetest valda-
dest. Edu ka Lepiku Lihatööstusele. 
Kiitmata ei saa ka jätta Tõnumaa 

turbaraba, kust saame oma 
loomadele aluspanu osta. Seda 
asutust juhib Heino Aosaar. Seal 
käies imetlen alati, kui kena on raba 
hoonete territoorium. Selle eest 
seisavad head öövalvurid Zoja 
Üürike ja Urve Veimann - muru on 
niidetud ja lillepeenrad rohitud. Kui 
mehed õhtul rabalt tulevad, seavad 
nad oma masinad kõik õigele kohale. 
Need seisavad rivis nagu üks mees. 
See vaatepilt on kena!  
Mis meil siis siin Vigalas viga on? 
Paljud inimesed saavad nendes 
asutustes tööd. Kui paljud vallad 
saavad üldse öelda, et meil on oma 
piimakombinaat, oma lihatööstus ja 
oma turbaraba? 
Eelmisest vallalehest lugesin, et 
ilusad kodud, mida veel tunnustatud 
pole hakkavad, otsa saama. Kipun 
vaidlema! Iga kuu sõidan korra 
Vigala täielikult läbi ja mulle on 
silma hakanud Teenuse poole sõites 
Udamite kodu , Läti külas Veimanite 

kodu, Kalsode kodu. Vana-Vigala 
jaamas Kaldveede kodu ning Mander 
Reinu ja Reeda kodu. Tiduvere külas 
Seisonen Leili Sepa talu. Kivi-Vigala 
poolt Avastesse sõites on ilus maja 
koos kena aiaga Tanni Riinal. 
Päärdu poole sõites Looringute kodu. 
Päärdu südames Lootus Eha 
majapidamine. Neid on veel palju, 
mis on teedest kaugemal. 
Külavanemana kiitsin eelmine kord 
Tõnumaa talusid, seekord kiidan 
Vanamõisa küla omasid. Ilusaks on 
tehtud Vana-Kilvaku talu, kus elab 
Harlamovi pere. Selle kena 
vaatepildi eest on head seisnud 
peretütar Maris ja väimeespoiss 
Tõnu, kellel on töö osas lahtised 
käed ja kes on alati abivalmis. Veel 
on ilus meie külas Lõo talu, kus 
toimetab Reemann Aino. 
Eelmine kord soovisin loomakasvata-
jatele ilusat heinailma, seekord 
palun kuiva ilma viljalõikuseks. 

Malle Kivi
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– näiteks tsiviilkaitse plaanide 
koostamisest ja õppuste läbi-
viimisest Moskvast tulnud kindrali 
valvsa pilgu all või sõjakomis-
sariaadi kordusõppustele sõjaväe-
kohuslaste kokkuajamisest ei oska 
praegune põlvkond midagi arvata-, 
jäi Kaie ise naiselikuks kõige 
paremas ja laiemas mõttes. Ta on 
hoolitsev abikaasa varsti juba 50 
aastat, oma õe- ja vennalastele hea 
tädi ja nüüd juba nende lastele 
vanatädi. Ta on kasutanud aiandis 
õpitud aiandustarkusi ja rajanud 
kodu juurde ilusa aia ning jagab 
oma teadmisi ka teistele huvilis-
tele. Kaie on hea perenaine ja suur 
käsitööhuviline. Ta uurib ja 
talletab Vigala ajalugu, mille eest 
on talle tänulikud järeltulevad 
põlvkonnad. Kaie ilusat lauluhäält 
on olnud võimalus kuulata paljud 
ansamblite koosseisus. Kaie hobide 
ring on lai ja mitmekesine.  
Jätkuvat reipust ja tugevat tervist 
talle armsate asjadega 
tegelemiseks! 

Mari Kuusik
Endine Vigala külanõukogu sekretär

täpne ja nõudlik – kõigepealt enda, 
alles siis teiste suhtes. Kõiki neid 
iseloomuomadusi nõudis igapäe-
vane töö inimestega. Iga kodanik, 
kes külanõukogusse vastuvõtule 
tuli, pidi saama oma küsimustele 
vastuse, probleemile lahenduse või 
vähemalt nõuande, kuhupoole 
pöörduda. Külanõukogu töö hõlmas 
inimese elu sünnist surmani ja veel 
pärast sedagi. Kaie ajal pandi alus 
laste sünni pidulikule registreeri-
misele. Ma arvan, et neid 
südamlikke reedeseid pärast-
lõunaid meenutavad tolleaegsed 
lapsevanemad veel tänagi. Kaie on 
mitmeid Vigala inimesi saatnud 
viimasele teele kalmistul. 
Notariaalselt õigesti koostatud ja 
tõestatud testamentide alusel on 
paljud pärinud oma vara.  
Töökaaslasena oli Kaie sõbralik, 
abivalmis, hea huumorimeelega, 
erudeeritud, laia silmaringiga ja 
õpihimuline. Kaiega sai jagada 
muljeid vaadatud teatri-
etendustest, filmidest ja loetud 
raamatutest.  
Külanõukogu esimehe väga mehe-
likus ligi 20 aasta pikkuses ametis 

Suvelaager “Kord majja” 

 
16-20. juulil 2008.a. toimus 
Eidaperes Kassivõllimäel järje-
kordne Rapla Maakonna Noorte 
Kotkaste ja Kodutütarde 
suvelaager. 
Kurb on vaadata, et iga aasta jääb 
osalejaid aina vähemaks ja 
vähemaks, aga sellegipoolest oli 
tore laager, millega kõik võisid 
rahule jääda. Laagris pidid noored  
natuke vett taluma, sest ilmad ei 
olnud just kuigi soosivad. Laagris 
mängiti mitmesuguseid mänge 
ning anti ka vahvaid ülesandeid, 
mille lahendamisega said kõik 
tütred ja kotkad suurepäraselt 
hakkama. Laagris pöörati erilist 
tähelepanu sellele, et noored 
hoiaksid enda ümbruse puhtad 
ning saaksid aru, kuidas jäätmeid 
sorteerida. Samuti pidid noored 
koostama telkkondade kaupa 
graafikuid, sest köögis oli abikäsi 
tarvis ning ka laagri värava juurde 
oli valvemeeskonda vaja.  
Kõige toredamad olid lõkkeõhtud,  

Kaie Bergmann – 70 
 

Mul on olnud suur õnn töötada 
Vigala külanõukogu sekretärina 
kui Kaie  oli külanõukogu esimees. 
Meie koostöö algusest on möödas 
palju aega, üle kolmekümne aasta. 
Mäletan aga praegugi seda tunnet, 
mis mul oli pärast paarinädalast 
töötamist, kui Kaie läks korralisele 
puhkusele ja jäin tööle päris 
üksinda. Ma ei suutnud mõista, 
kuidas on võimalik tegelda nii 
paljude eluvaldkondadega ja nii 
paljude paberitega üheaegselt. 
Praegu on vallavalitsuses iga 
töölõigu jaoks eraldi spetsialist. 
Külanõukogus tuli tegelda ka 
selliste küsimustega, millega vald 
praegu üldse kokku ei puutu, 
näiteks tsiviilkaitse ja sõja-
komissariaadi valdkonnad. 
Muidugi on vallal tänapäeval palju 
muid ülesandeid. Eneseusku aitas 
tõsta Kaie ütlus: “Ära karda, küll 
sa hakkama saad!” 
Mäletan Kaiega koostöötamisest 
ennekõike just suurt turvatunnet. 
Ta oli alati väga rahulik, viisakas, 
korrektne, soliidne, kohusetundlik, 

Samuti korraldati ka viktoriin 
Eestimaa kohta.  
Kokkuvõtteks oli üks paremaid ja 
meeldejäävamaid laagreid ning 
järgimine aasta sooviks, et liituks 
organisatsiooniga rohkem liikmeid, 
siis on ka suuremad laagrid, seltsis 
segasem nagu öeldakse ☺.  

Taavi Fuchs 
Vigala NK rühmapealiku abi

 
Pildil:  valmistumine rivitrilliks. 

kus noored pidi esitama erinevaid 
ülesandeid, mis neile anti. Näiteks 
oli vaja teha oma telkkonna laagri 
siil ja viis erinevat püramiidi või 
hoopiski esitati punamütsikese 
näidend kriminulli, seebiooperi või 
komöödiana.  
Need olidki ehk kõige 
meeldejäävamad sündmused, sest 
nendega saadi suurepäraselt 
hakkama ning näidendeid oli
täielik nauding vaadata.  
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Vigala Vallavalitsuses 
16.07.2008 istungil otsustati: 
 

- määrata Vana-Vigala külas 
Mõisapargi maaüksusel asuvate 
hoonete ja rajatiste teenindus-
maa suuruseks 10,05 ha 

- muuta Vigala VV korraldust nr. 
110 07.05.2008 

- seada korteriomand Vana-Vigala 
külas korterelamule nr 1   

- nimetada Jaama II tee nr 
8840495 uueks nimeks Kirsiaia 
tänav 

- anda kirjalik nõusolek abihoone 
laiendamiseks ja rekonstrueeri-
miseks ühele taotlejale 

- väljastada projekteerimis-
tingimused kahele taotlejale 
puurkaevu rajamiseks ja kahele 
taotlejale elamu rekonstrueeri-
miseks ja laiendamiseks 

- väljastada  üks ehitusluba 
- eraldada puudega isikutele täien-
davat toetust 500 krooni ühele 
taotlejale, küttetoetust 1500 
krooni ühele taotlejale ning riigi 
rahastatavat lapsehoiu-toetust 
1500 krooni ühele taotlejale 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr 74 11.05.2005 

 
06.08.2008 istungil otsustati: 

- lubada ostueesõigusega erastada 
üks maaüksus ühele taotlejale 

- tagastada õigusvastaselt võõran-
datud maa ühele õigustatud 
subjektile 

- muuta Vigala Vallavalitsuse 
korraldust nr. 95 23.04.2008 

- seada korteriomand Vana-Vigala 
külas Kirsiaia tn 1. Kirsiaia tn 3 
ja Valgeluige maaüksustele 

- väljastada projekteerimis-
tingimused neljateistkümnele 
taotlejale puurkaevu rajamiseks  

- väljastada  kaks ehitusluba 
- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

- kinnitada Kivi-Vigala Lasteaia 
laste ning Vana-Vigala Lasteaia 
laste nimekiri 

- eraldada puudega isikutele 
täiendavat toetust 2300 krooni 
ühele taotlejale, küttetoetust 
1500 krooni ühele taotlejale ning
täiendavat toimetulekutoetust 
3000 krooni kahele taotlejale.  

- toetada Päärdu külarahva 
ekskursiooni 2500 krooniga. 

Mihkli Laada lugu 
 

“Kui on juulikuu lauba kolm, 
voorib masinaid nii et taevas tolm -
ühed Koonga poolt, teised Oidre-
maalt, osad Kõima ja Rumba 
poolt.” Nii algab laul, mis kirjuta-
tud A.Välimäe poolt varem laada-
konkursile. Sajanditepikkune tava 
on nüüdseks elujõus ja toob igal 
aastal tuhandeid inimesi kiriku 
õuele. Laulva revolutsiooni aegu 
(1989) võeti Mihkli kultuuriseltsi 
poolt nõuks seda tava taaselus-
tada. Kokku saadakse suvel, mil
maainimestel lehmahein tehtud, 
ning linlastel puhkuste periood. 
Mihklisse viivad ainult kruusa-
teed, mis masinate poolt tolmu üles 
keerutavad. Laata iseloomustabki 
autode paljusus, kuid kahjuks 
hobuste puudumine.  
Vigalas elava perena on laadalkäik 
kujunenud ühe suvepäeva sünd-
museks. Laadal oli näha Vigalast 
inimesi kauplemas; teisalt on laat 
inimeste kokkusaamiskoht, kui ka 
eeskava vaatamis- ja kuulamis-
paik, õhtul pidukoht. Tegevust ja 
uudistamist jätkub paljudele. 
Pakuti koduõlut, kui ka siidrit. 
Osteti maasuitsusinki, saaremaa 
leiba ja saia. Mis tähtis: oli palju 
käsitööd: lillealuseid, pinke, toole, 
sepiseid, kudumeid. Müüdi mitme-
suguseid istikuid. Lapsed uudis-
tasid koduloomi, võis ju osta 
küülikuid, kanu, parte, kassi- ja 
koerapoegi. Vanakraami leti ääres 
otsiti koju haruldasi, päevinäinud 
esemeid. Samal ajal tegi Peeter 
Kaljumäe laval nalja, olles kaasa 
võtnud Alla Pugatšova,Marju 
Kuudi, Anne Veski, Villu Reiljani... 
Kohalikud esinejaid lõid 
kantritantsu. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, Mihkli-
laat on kui meepütt, mis meelitab. 
Järgmisel aastal juba 21 korda, 
kolmandal juulikuu laupäeval 
Mihkli kiriku õuel. 
Mihklisse sõitsime Rumba kaudu, 
tagasi tulles üle Avaste mäe. Kahe 
valla, Vigala ja Koonga piiril, istub 
väsinud mees tamme all. Kui 
kellelgi on Soontagana maalinnale 
minekut, siis läbi Avaste sõites 
võite seda käsitööd näha, järsku on 
eluvaim sisse tulnud. Soontagana 
kui ka Mihkli on kohad, mis 
reklaami ei vaja. 

Jaan Viska

EELK VIGALA MAARJA 
KOGUDUSE TEATED: 
 

Vigala Maarja koguduse 
669. aastapäeva armu-
lauaga jumalateenistus on  
7. septembril algusega  
kell 11.00. 
 
Jutlustab diakon Indrek 
Kõiv, kaasa teenib 
koguduse ansambel. Pärast 
jumala-teenistust on kaetud 
kohvilaud kiriku aias. 
Kohvilaua juures mängib
Vigala puhkpilli orkester. 
 
Jumalateenistused 
toimuvad koguduse kirikus 
igal pühapäeval algusega 
kell 11.00. 
 
Koguduse kantselei on 
avatud teisipäeviti ja reedeti 
kell 10.30-14.30. 

 

Müüa 
täisrenoveeritud 
ridaelamuboks Vigala 
vallas, Kivi-Vigalas. 
 
Täpsem info: 
www.kv.ee/956080 
või tel. 5300 1920. 

 

Poti laada loterii välja 
võtmata võidud: 
 
Pilet 124 – sülearvuti, 
Pilet 135 – helkur. 
 
Võidud saab kätte 
Kivi-Vigala 
Rahvamajast  
tel. 5202436 
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Kontsert „Pärimuse pärlid„ 

lõpetas Vigala 6. folkloorilaagri 
 

Juba kuuendat aastat toimus 
folklooriselts „Kiitsharakad“ 
eestvedamisel Vana-Vigala mõisas 
Folkloorilaager. Laagris osales 33 
õpilast Vigalast, Tallinnast, 
Kullamaalt ja Haapsalust. Õpetajaid 
ning vabatahtlike korraldajaid oli 
teist samapalju. Rahaliselt toetas 
ettevõtmist Vigala Vallavalitsus ja 
Eesti-Hollandi Päikeselille Fond. 
Laagri mõtteks on olnud tutvustada 
erinevaid rahvuslikke tegevusi, kui 
eelmistel aastatel on suurem rõhk 
pillitubadel olnud, siis sel aastal 
pakuti väga palju muid vahvaid 
tegevusi. 
Puutöötoas sai Veikko Halliku 
juhendamisel oma kätega valmis-
tada nii rahvuslike tarbeesemeid kui 
ka pille. Ehkki suurem osa laagri-
listest olid tütarlapsed, sai erinevate 
tööriistade kasutamisega hakkama 
igaüks ning nüüd ehib iga nobenäpu 
kodu enda valmistatud lihavasar, 
usinamatel on ette näidata ka või-
noad ja lõikelauad. Pillidest sai 
valmistada: „timbu-limbu“, lokupill, 
kraapepill, suristaja, vilepill, 
ahvitrumm ja paaniflööt.  
Anneli Ülemaante eestvedamisel 
tegeldi näputöötoas nii märg- kui ka 
nõelviltimisega ning käepaelte 
punumisega. Rõõmsavärvilisest lõn-
gast ja villast valmistati pilkupüüd-
vaid kaelakeesid, kõrvarõngaid, 
käepaelu, palle ja mänguasju. 
Savitoas sai voolida kaelaehetest-
seinapiltidest kuni kujukeste ja 
tassideni välja. Kui tööd glasuuri-
tuna näitusele jõudsid, ei suutnud 
vanaemad uskuda, et need kaunid 
asjad tõesti nende laste poolt 
valmistatud on (töötoa meistriks oli 
teksti autor ise). 
Jututoas räägiti erinevaid lugusid 
endast ja oma elust. Palju tuli ka 
improviseerida ja fantaseerida. Lapsi 
innustasid vestlema Kaja Vallimaa
ja Illika Lõhmus. Avaliku esinemist, 
lavalist liikumist ja kõnetehnikat 
aitas lastes läbi erinevate etüüdide 
ja mängude arendada Viljandi 
Kultuurikolledži tudengineiu Loore 
Martma. 
Looduspäeva aitas läbi viia Tiiu 
Jalakas, kes oli mõisaparki tekita-
nud loodusraja. Igal rühmal tuli 
otsida purkidesse peidetud ülesan-
deid, mis aitasid loodust avastada 
Samuti õpiti looduslikest materjali-
dest paelu, kaunistusi ja nukke 
valmistama.  

Rahvuslikke sportmänge õpetas 
Taavi Roosi ja laulutundi küla-
kiigel aitas läbi viia Silja Käär. 
Laagris sai õppida mängima ja 
täiendada oskusi kandlemängus,
kitarril kui ka dzembe-trummil. 
Kannelt õpetasid Aili Soonberg ja 
Krista Tõldmaker. Kuuekeelsel 
kandlel korrati möödunud aastate 
lugusid ning lisaks õpiti juurde 
karjala viis „Kalevala“ ning 
laagrilooks, mille kõik laagrilised 
ära pidid õppima, oli valitud ungari 
lastelaul “Sääsk”. Viimane lugu oli 
kiitsharakate poolt harjutatud ja 
õpitud Ungari reisil, kus neil see 
lugu kõrvu helisema jäi lihtsuse ja 
ilusate sõnade poolest.  
Kitarri sai sellel aastal laagris 
õppida esimest korda ja noored 
muusikud Paula Marit Leiumaa ja 
Madis Lehtmets muutusid 
silmapilk lemmikõpetajateks.  
Mida tehti, kus käidi? 

Kolmapäeval käidi külas Pihlaka 
talus Pärnumaal, kus perenaine 
tutvustas lastele tavalisi kodu-
loomi, kellest tänapäeval lapsed 
juba tasapisi võõrduma hakkavad. 
Ka töötoad toimusid taluõuel ning 
ekskursiooni lõpetas mõnus suplus 
Valgerannas. Neljapäeva pärast-
lõunal oli laagris külas Vigala juur-
tega „Vägilane“ ehk Cätlin Jaago, 
kes tutvustas erinevaid vilesid, 
flööte ja muidugi mängis ka toru-
pilli. Õhtul toimus näitemängu 
töötoas valminud etüüdidest eten-
dus. Peale esinemist mindi bussiga 
Märjamaale „Vägilaste„ kontserdile 
ja Folgi festivaliklubisse, kus vihuti 
tantsida vaat et südaööni. 
Reedese päeva pärliks kujunes 
Märjamaa Folgi välikontsert Vigala 
laululaval, kus esinesid tantsu-
rühmad Saksamaalt ja Jaapanist. 
Erilise elamuse pakkusid jaapan-
laste naeratused ja eksootilised 
tantsud ning sakslaste tantsulust, 
mis peaaegu kõik laagrilised 
ühistantsule kaasa tõmbas.  
Laupäeval saadi osa mõisademän-
gust „Unustatud mõisad“. 
Huvilised osalesid mõisa tutvus-
tavas ekskursioonil ja „Kiitshara-
kate“ folkloorikavas. Kontserdi 
üheks osaks oli ülevaade Vigala 
piirkonna rahva-riietest – milliseid 
riideid ja kuidas erinevatel 
sajanditel on neid kantud. 
Esitlusele tulid ka folkloorirühma 
uued vööd, mis tänu Eesti Kultuur-
kapitali toele nüüd valmis saanud 
on. Päeva lõpetas ühine lõkkeõhtu, 

kus kogu laagri tegevus kokku võeti. 
Pühapäev oli avatud päev kõigile huvi-
listele ja kohale jõudnud vanematele. 
Töötubades said kõik laagris osalenud 
oma õpitud oskusi näidata.  
Laagri lõpetas kontsert „Pärimuse 
pärlid“, kus kõik laagris omandatud 
pillilood esitamisele tulid. Pärliteks 
olid seekord Jaana Liländer toru-
pillilooga “Mustjala labajalg”, Vana-
Vigala pärimusmuusikaansambel 
omakandi looga “Mõistke, mõistke, õed 
hellad!” ning segarühm Kiitsharakad 
Häädemeestelt pärit tantsumänguga 
“Varas”. Kontsert lõppes ühise 
voortantsuga labajalarütmis. Tantsi-
jate rivi saatis plokkflöödil Jaana 
Liländer, kes aastaid tagasi ise laagris 
osalenud ning just folkloorilaagrist 
pillimängu pisiku sisse saanud. 
Laagrist kokkuvõtteid tehes selgus, et 
suuremateks plussideks oli laste 
arvates – hea söök (suured tänud Raili 
Roosile ja tema abilistele Teet Roosile 
ning Maire Kuusikule), tore korraldus, 
kitarritunnid, väljasõit koduloomatallu 
ning Märjamaa folgile ja hästi-hästi 
tore seltskond.  
Üks puudus oli laagril ka – kuus  
päeva on liiga lühike aeg, seda muidugi 
laste arvates. Üks on aga kindel, et 
laager toimub ka järgmisel aastal. 

Loo pani kirja Astra Põlma

"Vägilane" Cätlin Jaago torupilli 
tutvustamas. Foto: Hillar Orav
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JAWA-mehed külastasid Vigalat 
 

Juunikuus liikus Vigala teedel  elurõõmus 
reisiseltskond, mis koosnes viiest 50-70 
aasta vanusest härrasmehest ja  viiest 34-
45-aasta vanusest JAWA mootoratast. 
Vigalasse jõuti 10. juuni õhtul. Eelnevalt 
oli külastatud Tallinnat, Paldiskit ja 
Kuressaaret. Reisiväsimust puhati välja 
Uuskaubi talus ja järgmisel päeval 
“kihutati” 60-kilomeetrise tunnikiirusega 
Pärnu ja Põltsamaa suunas. 13.-15. juunil 
osaleti Riihimäel Soome Jawa klubi 
kokkutulekul. 
Vaatamata meeste auväärsele eale, on 
mehed entusiastid ja fanaatikud ega pelga 
ette võtta sama auväärsetel masinatel 
pikka sõitu. Kokku läbiti 6 päeva jooksul ca 
1500 km, sellest Eestis 1100 km.  

Kolmapäeva hommikul jagati 
noored rühmadesse ning kahe 
päeva jooksul tuli seiklusrajal 
läbida  kokku 10 kontrollpunkti, 
kus tuli näidata oma osavust, 
täpsust, jõudu ja julgust. Kõik 
sujus ladusalt, kui välja arvata 
see, et mõnes kontrollpunktis tuli 
kaua oma järjekorda oodata, sest 
rühmi oli palju.  
Reede hommikul oli üllatus suur, 
kui meid külastas Läti Vabariigi 
värske president Valdis Zatlers. 
Minul Eesti Vabariigi ja 
Kaitseliidu Rapla Maleva 
esindajana oli uhke tunne, kui 
Läti president mul kätt surus ja   

eesti keeles tervitas. Noori tervitas 
president jällegi lipuväljakul. 
Nagu ikka olime veidi väsinud, 
kuid samas hästi rahulolevad 
neljast võrratust laagripäevast. 
Samas tõdesime, et meie noorte-
organisatsioonidel ja noortejuhtidel  
on naabritelt palju õppida. Tundub, 
et naaberriikides pööratakse 
rohkem tähelepanu sellele, et 
tegemist on sõjaliste organsat-
sioonidega ja sellest tulenevalt ka 
vastav distsipliin ja käitumine.  

Ülle Riisalu, 
Alu Kodutütarde rühmavanem

 

Pildil: Eesti kodutütred Läti 

presidendiga. Foto Triin Hermat 

Vahvad tsiklimehed olid: Vesa Savijärvi - Jawa 350, 1968; Risto Perttilä - CZ 250, 1974; Kari Brun - Jawa 250 
Sport, 1965; Seppo Suominen - Jawa 350 külgkorviga, 1965; Tauno Salo - Jawa 250 Sport, 1963. 

Edu neile edaspidistes ettevõtmistes! 

Neli kaunist laagripäeva 

Lätimaal Kadagas 
 

1.-4. juulini toimus Lätimaal Kadagas 
Läti Vabariigi Riia rajooni Jaunsardze 
noortelaager. Jaunsardze on samasugune 
noorteorganisatsioon, nagu Eestis Noored 
Kotkad ja Kodutütred. Vahe on selles, et 
neil on tüdrukud ja poisid ühes organisat-
sioonis koos. Sel aastal esindasid Eestit 
Kaitseliidu Rapla Maleva Noored Kotkad 
ja Rapla Ringkonna Kodutütred, kokku 9 
noort, Vigala rühmast osales Taavi ja 
Taavo Fuchs.  
Sõit Lätti sujus ladusalt, kuigi minnes 
ladistas vihma. Mida rohkem Läti poole, 
seda ilusamaks ilm muutus.  Lõpuks 
jagus päikest kõigiks laagripäevadeks. 
Kokku osales laagris üle 800 noore. Meie 
olime koos rootslaste, inglaste ja 
norrakatega. Esimesel päeval tutvusime 
eluoluga, meile määrati tugiisikuks läti
poiss Artur, kes oskas nii inglise kui vene 
keelt. Laagrilistele jagati nimesildid, 
särgid, nokamütsid ja muud vajalikud 
tarbed. Õhtul kogunesime pidulikule 
laagri avamisele, mis toimus sõjaväeosa 
lipuväljakul. Rongkäigus kandsime oma 
organisatsoonide pidulikke vorme. Uhke 
ja ülev tunne oli rongkäigus sõjaväe-
orkestri muusika saatel marssida. Peale 
pidulikku rivistust esines meile 
sõjaväeorkester, kusjuures pille mängiti 
liikumise pealt. See oli võimas vaatepilt. 
Samal õhtul toimus rühmade 
tutvustamine, meie noored said Eesti 
esindamisega hästi hakkama. Läti 
rühmade kavad olid vaatemängulised, 
neil olid väga suured rühmad ning 
ettevalmistatud olid lausa lühinäidendid. 
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ETTEVÕTLUSPÄEVA 

 
Käsitletavad teemad: 

 
o Maakondlike arenduskeskuste teenused  
o EASi ja PRIA toetusvõimalused ettevõtjatele 
o Kredexi tooted ja teenused ettevõtjatele 
o Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori tutvustus 
o Hansapanga tooted ja teenused ettevõtjatele 
o Arutelu, konsultatsioonivõimalus 

 
Täpsem programm ürituste kalendris: 
www.halingavald.ee  

Infopäev on tasuta 
Lisainfo ja eelregistreerimine hiljemalt 04.10.2008 
Halinga Vallavalitsus, grete.a@halingavald.ee 
või telefon 44 73 708 

Võimalus omandada TASUTA 

uusi oskusi 
 

Novembri kuus algavad Vana-
Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis 
lühikursused mitme huvitava ja 
kasuliku oskuse omandamiseks. 
 

• Vanade puitesemete (mööbli) 

restaureerimine    
15. - 16. november 2008.a. 

• Puidust väikesuveniiride 

valmistamine    
08.- 09. november 2008.a. 

• Trühvlikommide valmistamine  
01.november 2008.a.  

 

Rühmade suuruseks on planeeritud 
kümme inimest.  
Infot pärida ja registreeruda saab 

telefonil 56624701 või  aadressil 

ilmi@vigalattk.ee  
 

Kursused rahastatakse europrojekti 
kaudu ja seega on osalejatele 
tasuta. 

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus ning Halinga Vallavalitsus 
korraldavad üleriigilise 
ettevõtlusnädala raames 8. 
oktoobril 2008. a. kella 15.00 – 
18.45 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas 

Maadlusuudised 
 

7. - 8. juunil Veikko Rantaneni turniiril 
Soomes Heinolas tuli Jaan Kuusik (76kg) 
2. kohale. Selle tulemusega sai Jaan 
õiguse esindada Eestit kadettide Euroopa 
Meistrivõistlustel. 
26. - 29. juunil toimus Euroopa Meistri-
võistlused kadettidele Lätis Daugavpilsis. 
Jaan Kuusik saavutas (76kg) 14. koha. 
Esimeses ringis tuli vastu venemaa 
maadleja, kellele Jaan kaotas 
perioodidega 0:3 ja 0:4. Kuna vastane 
jõudis hiljem finaali ja saavutas teise 
koha, siis sai Jaan võimaluse edasi 
maadelda. Lohutusringis astus Jaan 
võitlusesse valgevene maadlejaga, kellega 
peeti maha tasavägine matš. Esimese 
perioodi võitis Jaan, teise kaotas ja 
kolmandas perioodis sooritas valge-
venelane kümme sekundit enne lõpuvilet 
võtte, mis viis ta juhtima ning Jaanil tuli 
vastu võtta napp kaotus. Valgevene 
maadleja saavutas neil võistlustel 
kolmanda koha.  
27. juunil CSTT'i mängud Soomes Pohjas 
sai Ardo Arusaar (96kg) 3. koha. 
17. - 19. juulil toimusid Slovakkias 
Kosice's Euroopa Meistrivõistlused 
juunioritele, kus Ardo Arusaar (84kg) 
saavutas 3. koha. Avaringis maadles  

Ardo rumeenlasega ja kaotas väga napilt (2:1 ja 1:1), hilisem 
võistlus näitas, et Ardo osutus talle suurimat vastupanu, teised 
vastased alistas rumeenlane kindlalt ja tuli võistluste võitjaks. 
Järgmises ringis tuli vastu armeenia maadleja, keda Ardo võitis 
kindlalt 3:0 ja 3:0. Kolmandas ringis astu vastu prantslane, 
kellega oli tasavägine võitlus, tulemusega 3:0 ja 3:3 ja 2:1 võitis 
Ardo. Neljandas matšis võitis ta pingelises kohtumises venelast 
0:2 ja 2:1 ja 1:1 ning saavutas kolmanda koha. 
Neil võistlustel tuli kolmandale kohale ka teine Maadlusklubi 
Juhan maadleja - Madis Sihimets, kes võistles kehakaalus 
120kg.              

Olev Nisumaa
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4770, GSM 5615 9260 
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 
Toimetajal on õigus redigeerida avaldamiseks saadetud artikleid. 

SÜNNIPÄEVALAPSED 
 
SEPTEMBER 
 

Sooja Rokk  87 
Hilja Aiaots 85 
Vilma Kamarik 82 
Helmi Asperk 80 
Kalju Illaste 75 
Vaike Tõldmaker 70 
Jaan Üürike 60 
 

 

Igasse õide on peidetud päike,  
saatku ta kõiki su teid ja käike.  
Igas õies on naeratus peidus,  
Igas õies me õnnesoov leidub.  

 
Palju õnne! 

Betoontoodete tootja CELASTONE 
OÜ pakub tööd järgmisele 
ametikohale: 
 

TOOTMISTÖÖLINE 
 

Tööülesanded: 
- toote kvaliteedikontrolli teostamine  
- tootmisliini ja seadmete korrashoid 

 
Kasuks tuleb: 

- keevitamiskogemus 
- laaduri ja kahveltõstukiga töötamise 

kogemus 
- kohusetundlikkus, täpsus. 

 

Kontakt: 
Kuido Karula, tel. +372 510 1936, Orgita küla, 
Märjamaa vald, Raplamaa 78313. 
 

CV palume saata e-posti aadressil: 
kuido.karula@celastone.ee 

Meie hulgast lahkunud  
 

Paul Kuimets 
 

Uued ilmakodanikud 
 

Siret Plamus 

Karmen Kallaste 

Ma ootan, kuni väiksed tõrud sirgund 

on nooreks puuks. 

Mu pilk on märg. Mu salajõud on virgund. 

Mu hing jääb truuks. 

(Betti Alver) 

 

Täname ja õnnitleme armsat õpetajat 

ja kolleegi Elvi Reinerit kirjatarkuse 50 

aasta pikkuse jagamise eest Vigalas. 

 

Kivi - Vigala põhikooli pere

 

Müüa pakitud 
 

TURBABRIKETT 
PUIDUBRIKETT 

Küttepuud võrkkotis, 30 cm, 
lepp. 

 
Kohalevedu tasuta 

Tel. 514 9745 


