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Juba teist korda võitsid Kivi-Vigala Põhikooli kokad 
Rutt Rasva ja Katrin Klimenko vabariiklikul konkur-
sil “Parim koolisöökla” tiitli. Seekord võistlesid põhi-
koolid koos gümnaasiumidega ühes klassis. Esimene 
võit tuli 2007. aastal ja konkureeriti vaid põhikoolide 
seas.

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud konkursi 
eesmärgiks on propageerida tervislikku koolitoitu koo-
lides ja arendada õpilastes häid toitumisharjumusi. 
Tänavune võistlus viidi läbi kolmes etapis, mille fi naal 
toimus 04. novembril Tallinna toidumessil. Auhinnaks 
võitjakoolile on Elektrolux Eesti väljapannud kevadel 
kahepäevase koolitusreis Helsingisse Gastro mes-
sile.

I voor hõlmas koolisöök-
late hindamist esitatud 
materjalide põhjal. Vaja 
oli esitada ühe nädala 
menüü, kus hinnati so-
bivust vastavale vanuse-

astmele, samuti roogade 
ja lisandite omavahelist 

sobivust. Samas voorus hin-
nati veel saadetud materja-

lide põhjal tehnoloogilisi 
kaarte, fotosid ja kogu 

töö vormistust. 

 II voor nägi 
ette koolide (ettetea-
tamata) külastust. 
Külastamisel hinna-
tati toidu maitset, 
välimust, tempera-
tuuri serveerimi-
sel, väljastamist, 
söögisaali ja nõu-
de funktsionaa-
lsust, hügieeni, 

näidisportsjoni ja 
toitumisalase teabe 
olemasolu, suhtle-
mist õpilastega, tee-
nindus- ja söömis-
kultuuri.

Lõppvõistlusele ehk 

fi naali pääses 7 kooli: Kivi-Vigala Põhikool, Kõrveküla 
Põhikool, Paikuse Põhikool, Saku Gümnaasium, Tal-
linna Arte Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium 
ja Õismäe Kool. 

Finaalis tuli valmistada kohapeal koolilapse lõuna-
toit. Meie kooli kokad olid eelnevalt õpilaste seas läbi 
viinud küsitluse, mille käigus selgus õpilaste meelis-
toit. Ja nii otsustatigi, et kohapeal valmistatakse ah-
jus küpsetatud lõhe ürdikastme ja keedukartulitega, 
hakkliha-riisi-oasupp ja jogurtivaht praetud kaerahel-
veste ja marjadega. Olles viibinud ise võistluse juures, 
võin väita, et võistlus oli küll pingeline, kuid samas oli 
õhkkond meeldiv ja sõbralik ning kokad suutsid säili-
tada rahulikku närvi ja olid oma ala professionaalid. 
 
Meie kooli kokad oskavad ja 
suudavad valmistada iga päev 
maitsvat sööki, tihti ei ole 
söögid traditsioonilised, vaid 
püütakse leida uuendust, leid-
likkust ja positiivne kõige selle 
juures on see, et ka õpilastele 
(rääkimata õpetajatest) need 
uued maitsed meeldivad. Siin-
kohal tuleb kindlasti ära maini-
da, et õpilaste päevane toidura-
ha maksumus peab mahtuma 
15 kr sisse.

Jääb üle vaid soovi-
da kokkadele Rutt 
Rasvale ja Katrin 
Klimenkole jõu-
du, palju uusi 
ideid ja põne-
vaid toiduret-
septe ning 
meeldivaid 
elamusi Hel-
singis Gastro 
toidumessil!

Kristine niit
Kivi-vigala 

Põhikooli 
direktor

EEsTi PaRim KOOlisÖÖKla On Kivi-vigala PõHiKOOlis



vigala sõnumid2

Ettevalmistused sügiseks algasid juba 
eelmise õppeaasta lõpul, kuna ülesan-
ded kodutööks anti päris mahukad: 
vormistada teemakaardid oma maa 
kohta 10 teema piires ja valmistada 
need kõikide osavõtvate koolide jaoks 
inglise või saksa keeles. Meie põhimõt-
teks on selle projekti raames kaasata 
ettevalmistusteks enamus õpilasi ja 
koolitöötajaid, nii ka seekord - õpeta-
jate eestvedamisel arutati töösgruppi-
des läbi kõige olulisem materjal, mis 
vastava teema raames meie maad 

kõige paremini tutvustaks. Grupid 
esitlesid oma tulemusi ja sügisel jät-
kasime juba täpsustava töö vormista-
mise, tõlgete, kaartide valmistamise 
ja lamineerimisega. Tulemus tuli iga-
ti meie pingutuste vääriline.
 Kohtumine Leedus Krazai 
Gümnaasiumis toimus 30.09- 5.10 
2009. Saksa, Austria ja Bulgaaria 
noorte ning kolleegidega kohtusime 
Riia lennujaama juures ja rõõmsa jäl-
lenägemise/ uute tutvumiste meele-
olus sõitsime Leedu poole, kus ootasid 
juba Leedu ja Läti grupid. Meie õpilasi 
esindasid seekord Doris Välis ja Taavi 
Kliss 8.klassist ning Triinu Ülemaan-
te 7.klassist, saatjateks õpetajad Mar-
je Orav ja Hedi Maasikas. Osalejate 
valik toimub meil soovi ja loosiõnne 
koosmõjul. Sügisene ilm pakkus neil 
päevil kõike seda, mis võimalik: tuult, 
vihma ja jahedust. Ometi jäi kohtu-

mispäevadele tagasi vaadates eelkõi-
ge meelde organiseerijate väga hea 
ettevalmistus ja koostöö, noorte siiras 
rõõm uutest sõpradest, kõigi osapool-
te tõsine suhtumine kogu projekti et-
tevõtmistesse ja seetõttu ka väga põ-
nevad tööd.
 Nagu ka eelnevatel kordadel 
algas kohtumine tutvustava õhtuga 
kenas majutuskompleksis, sealt läk-
sid külalisõpilased oma võõrustaja-
tega leedukate kodudesse. Järgmise 
päeva plaanis oli Krazai Gümnaasiu-

miga tutvumine, kontserdi vaatamine 
ja iga maa koduse töö esitlus. Oluline 
osa oli Leedu kolleegide poolt etteval-
mistatud töötubade tegevustel: paa-
ristöös vestluse käigus saadud info 
põhjal oma kaaslase tutvustamine ja 
osalevaid maid tutvustavate papp-
taldrikute kujundamine antud paelte-
riidetükkide-värvide abil. Tulemus oli 
üllatavalt ülevaatlik ja uudne. Meie 
õpilased esitlesid grupi toodet hästi ja 
enesekindlalt.
 Sõit Nida poolsaarele, tee 
peal Leedu sadamalinnade külastus, 
oli huvitav, isegi erilisem tänu sügi-
sesele rajuilmale - puuskulptuurid ja 
liivaluited on põnevad ka sügisel! Eri-
line võlu oli kindlasti kanuumatkal, 
millest julgemad ja tublimad osa võt-
sid ning mille järel jõekaldal katlast 
suppi sõime, teed jõime ja kookidega 
maiustasime. Ka sealne grupitöös 

Comeniuse projekti 2. aasta 
vana-vigala Põhikoolis

Vaatamata vihmastele ja kohati tor-
mistele ilmadele, oli reis fantastiline. 
Aeg möödus linnulennul, programm 
oli tihe ja huvitav ning nii võõrustajad 
kui ka külalised äärmiselt sõbralikud 
ja toredad.
 Väga vahva sportlik ettevõt-
mine oli kanuusõit. Läbisime jõge 
mööda umbes 15 kilomeetrit (üks 
kehakinnitamise ja seljasirutamise 
paus oli ikka ka). Kõik, kes kanuu-

dega sõitmas käisid, olid väga rahul, 
märjad jalavarjud ja käised ei rikku-
nud positiivseid muljeid sõidust.
 Teisena meenub Nõidade 
mägi Nidas. Nägime palju huvitavaid 
puuskulptuure ning kuulsime giidilt 
kujude kohta huvitavaid legende.
 Unustamatu oli jalutuskäik 

puust viitade kujundamine oma maa 
kohta oli korraldajatel hoolega ette 
valmistatud ja õnnestus hästi.
Leedus osatakse oma töid planeerida, 
töö tulemustest rõõmu tunda, oma 
traditsioone austada ja ka rõõmsalt 
pidu pidada. Tore saunaõhtu väljas 
oleva suure kuumavee tünniga, ela-
va muusikaga diskoga, lookas laua ja 
rõõmsa noored-vanemad-koos tantsu-
ga oli nauditav kõigile.
 Kohtumise lõpetas tõsine uute 
kodutööde arutelu, mille käigus lepiti 
kokku olulised tähtajad ja tulemuste 
vajalik vormistamine. Jällegi tuleb 
tunnistada, et eri maade muinasjut-
tudega tutvumine, ühe valik iga maa 
kohta, selle lavastamine ja kogu töö 
käigu dokumenteerimine nii pildis 
kui kirjas; fotode valik ja valmista-
mine A4 formaadis iga osavõtva maa 
jaoks näitusena, on kodutööna edukas 
vaid siis, kui kogu meie õpilas- ja õpe-
tajatekollektiiv selle nimel tegutseb. 
Siiani on see hästi toiminud.

Hedi maasikas
vana-vigala PK

Osalejate muljeid
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düünides, igal sammul kaunid loodus-
vaated.
 Kõik, mida nägime oli huvitav 
ja vaatamist väärt. Omaette väärtus 
sellistel reisidel on kindlasti suhtle-
mine erinevate maade inimestega. 
See on parim viis endale meenutada, 
et võõrkeelte oskus on vajalik ning õp-
pimiseks pole kunagi hilja. 

Marje Orav
Õppealajuhataja, õpetaja

Muljed Leedu reisist on head. Kind-
lasti oli see väga hariv. Esimene päev 
oli üks raskemaid, pidime end teistele 
tutvustama. Pikkamööda saime sõp-
radeks. Kõige suuremad sõbrad olid 
bulgaarlased, kes olid väga sõbrali-
kud. 
 Ma nägin palju huvitavaid 
kohti. Kõige huvitavamad olid Nida 
poolsaar ja Birzai. Osade noortega 
suhtlen siiamaani. Lõpuks saime hea 
jutu peale enamusega ja nii oli Riia 
lennujaamas kurb neist lahkuda.
Kõik inimesed olid seal meeletult 
toredad ja sõbralikud. See reis jääb 
meelde kogu eluks!

Triinu Ülemaante
7.kl.

Mulle meeldis Leedus väga. Seal sai 

harjutada inglise keelt. Kuulsime ka 
vene ja saksa keelt, paarist sõnast 
sain ikka aru ka. Leedu rahvas oli 
hästi sõbralik ja teised rahvad ka. 
Saime palju uusi sõpru. Parimateks 
sõpradeks olid bulgaarlased, kellega 
sai paljudest asjadest rääkida. Mul-
le meeldis käia Nida poolsaarel, kus 
nägime ühel mäel erinevaid tamme-
puust kujusid. Saime osta ka suvenii-
re. Ühel päeval käisime Birzais suure 
mõisas, kus saime teada mündi val-
mistamise ajaloost, tegime endale ka 
ühe mündi.
 Lõpuks oli väga kahju oma 
sõpradest bulgaarlastest lahku min-
na, meil oli väga lõbus koos olla. Me 
ei näe neid võib olla enam kunagi, aga 
meenutame neid hetki, mil olime koos 
Leedus.

Doris Välis
8.kl.

Kogemused Leedust olid suurepära-
sed. Kuigi aega jäi väheks, saime häid 
sõpru mitte ainult Leedust, vaid ka 
mujalt. Saime kohe esimesel päeval 
inglise keelt praktiseerida, tutvusta-
des end teistele. Minu mulje perekon-
nast, kus elasin, jäi hea, sain teada, 
mis neile meeldib ja millega pereliik-
med tegelevad.
 Järgmisel päeval hakkasime 

suhtlema ka teiste välismaalastega, 
isegi õpetajatega. Õhtul mindi sau-
na, kus sai aurusaunas käia ja õues 
asuvas kuumavee tünnis olla, mis oli 
väga lahe. Samuti tantsisime omaja-
gu.
 Siis viidi meid aerutama, kus 
esines väga ohtlikke olukordi, aga 
hästi kihvt oli. Õhtul oli meil disko, 
kus ei olnud ainult tantsimine, vaid 
tehti ka vahvaid mänge.

 Neil päevil tutvustati üldse 
Leedu kultuuri, koole, räägiti legen-
de. Ostsin endale ka suveniiri. Igal 
juhul on muljed Leedust väga head ja 
kõige tihedamini olen siiani suhelnud 
ühe Läti poisiga, kellega sai Leedus 
suure kõhutäie naerda. Soovitan neid 
reise teistelegi!

Taavi Kliss
8.kl.

15.oktoobril toimus Vana-Vigala Põhi-
koolis (seoses meie oma maja remon-
diga tegelikult sõbraliku Vana-Vigala 
TTK ruumides) Raplamaa Comeniu-
se koolide grupimonitooringu üritus. 
Osalesid Tallinna, Riia ja Vilniuse Bü-
roode esindajad ja lisaks meie koolile 
veel Valgu, Kehtna ja Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumi esindajad. Esitleti üld-
joontes oma koolide käimasolevaid 
projekte, vastati täpsustavatele küsi-
mustele. Üritus toimus inglise keeles.

Arutleti koos koostööpartnerite leid-
mise üle, suhtlusvahendite ja keele-
liste probleemide üle. Jagati kogemu-
si võimalike tööplaani muudatuste ja 
projekti igapäevatööga ühendamise 
üle. Huvitav oli kuulata, kuidas eri 
koolides kujuneb projektiga tegelev 
tuumik nii õpetajate kui õpilaste hul-
gast ja kuidas valitakse kohtumisele 
minevad inimesed. Tõdesime rõõmu-

ga, et meie küllaltki demokraatlik 
loosivõtmine tublide ja ka ise osavõ-
tust huvitavate õpilaste vahel pakkus 
huvi ka teistele. See, et enamus koo-
lis projekti tegevustele kaasa aitab, 
nagu see meie koolis on, pole ilmselt 
suuremates koolides päris võimalik. 
Eri huvigruppide kaasamine, nagu 
vald, naaberkoolid, lapsevanemad jt. 
on vägagi oluline, seetõttu pakume 
veelkord, et meie tegevuste tulemus-
tega on kõik teretulnud tutvuma ja 
meie kogemusi ja tooteid kasutama! 
Comeniuse kooliprojektide üks oluli-
semaid eesmärke ongi laialdane tut-
vustamine kohapeal ja lõpptulemuste 
laialdane kasutamine, kas siis ideede 
arendamiseks teistele või õppevahen-
ditena koolis kasutamiseks.

Probleemid ja takistused on siiski ole-
mas, arutelus jagati kogemusi, kuidas 
neist üle saada. Balti Büroode esinda-

jad julgustasid koolide esindajaid ti-
hemini ja julgemalt neilt nõu küsima, 
samuti oma võimalikke soove ja ette-
panekuid väljendada. Soovitati hoida 
end kursis mitmete õpetajate-juhen-
dajate koolitusvõimalustega, õpilas-
vahetuste võimalustega ja mõelda ka 
juba järgmiste projektide peale - part-
nerite leidmisel on võimalik saada 
büroodepoolset abi. Projektide kirju-
tamisel soovitati väljenduda võimali-
kult selgelt ja läbimõeldult, sel juhul 
on ka loota, et projekt heaks kiidetak-
se ja rahastatakse.

Kokkuvõttes võib öelda, et üritus möö-
dus sõbralikus, toetavas ja nõuandvas 
meeleolus. Et meie õpilastel oleks hu-
vitavam, on võimalik nii mõndagi ette 
võtta - üks võimalus nende maailma-
pilti ja suhtlemist avardada ongi teha 
seda Euroopa Liidu noorteprojektide 
kaudu.
 

Hedi maasikas
vana-vigala PK

Comeniuse koolide 
grupimonitooring Raplamaal
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Hoolimata niiskest-soojast-vihmasest 
ja viirusterohkest sügisest, ei ole Kivi-
Vigala Põhikoolis sagimisest puudu. 
Alustasime novembrit traditsioonili-
selt sportliku isadepäeva hommikuga 
ning kuhu, kuigi tegemist oli puhke-
päevaga, ei pidanud paljuks tulla ko-
hale hulk rõõmsaid lapsi ja täiskas-
vanuid, et ühiselt tervitada saabuvat 
tähtpäeva. Alustasime sportliku ter-
vitustantsuga, siis suundusime juba 
keerulisema ja tähelepanu nõudvama 
teatevõistluse juurde. Seejärel pisut 
vaimutööd ja ürituse lõpetasime hoog-
sa jalgpallimatšiga. Kõik olid rõõmsad 
ja keegi ei viilinud! Kiitus kõikidele 
osalejatele, kes ei pidanud paljuks 
tulla kohale ja lastega lustida!

16. novembril oli koolis tõeline tsirkus 
ja seda mitte oma tegemistes, vaid 
tõeline tsirkus koos klounide ja eri-
nevate loomadega – alates kassidest-
koertest, kuni pesukarude, rebaste ja 
okassigadeni. Lusti ja nalja oli väge-
valt.

19. novembril toimus taas üle mitme 
aasta meie algklassidele helkurikooli-
tus, mis algas õhtul koolimajas teoo-

riaga ja lõppes praktilise tegevusega 
pimedal maanteel.

24. novembril kehastusid meie kooli 
7.klassi õpilased „Kadrideks“ ja õp. 
Eve Kärsna juhendamisel esitasid 
tähtpäevalisi laule, tantse, mõistatusi 
ning soove.

Lõpetuseks tahan soovida kõikidele 
kooli õpilastele, õpetajatele ja töötaja-
tele tugevat tervist ja jaksu veerandi 
lõpuspurdis!

ilona noor
Kivi- vigala PK huvijuht

viiRusEga võidEldEs Kivi-vigala PõHiKOOlis lastevanemate üldkoosolek 
Kivi-vigala Põhikoolis

24. novembri õhtupoolikul toimus 
Kivi-Vigala Põhikoolis lasteva-
nemate üldkoosolek. Seekord oli 
koosolekule kutsutud psühho-
loog Tiia Lister, kes rääkis poiste 
ja tüdrukute arengu erinevatest 
probleemidest. Väga ilmekalt ja 
elulähedaselt tõi ta näiteid lapse 
arengu erinevatest faasidest, jul-
gustas lapsevanemaid vajadusel 
pöörduma ka spetsialistide poole, 
kui peres on ilmnenud juba tõsise-
mad probleemid. Koolijuhina olek-
sin oodanud lapsevanemate poolt 
suuremat huvi ja osalemist. Sel-
line üldkoosolek toimub üks kord 
õppeaasta jooksul ja on üsna mu-
rettekitav, kui ükskõikselt suh-
tutakse oma lapse arengusse või 
kooli tegevusse. Samas mõistan, et 
tuleb ette olukordi, kus aeg ei sobi, 
kuid siis soovitan ühendust võtta 
lapse klassijuhatajaga, et saada 
teavet lapse tegemistest koolis. 

Sellelt koosolekult jäi lektor Tiia 
Listeri poolt kõlama mõte: Elus 
tuleb ette rõõmsamaid ja raske-
maid hetki, kuid me ei saa jätta 
tahaplaanile oma lapsi, vaid neid 
tuleb armastada, mõista ja olla 
neile toeks. Samas rõhutas pr Li-
ster, et ilma kindlate “raamideta” 
(siinkohal pidas lektor silmas, et 
kodus on lapsel teatud kindlad ko-
hustused või erinevateks tegevus-
teks seatud piirid) väljub kodune 
kasvatus lapsevanema jaoks ker-
gesti kontrolli alt. Veel üks üsnagi 
mõtlemapanev väide koolituselt 
– kui lapse neljateistkümnendaks 
elusaastaks puuduvad tal tööhar-
jumused (õpilastel ka õppimine) ja 
ta ei osale huviringides, siis ei ku-
junegi temas välja järjepidevust, 
sihikindlust ja tahtmist teha tööd. 

Kristine niit
Kivi-vigala Põhikooli direktor

Kivi-vigala Põhikoolile valmisid uued rahvarõivad
Käesoleva aasta kevadel otsustasime osaleda Raplamaa Partnerluskogu Le-
ader –meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine projekti-
konkursis, et taotleda raha koolile uute rahvarõivaste soetamiseks. Sihtrüh-
maks valisime II-III astme õpilased eesmärgiga osaleda 2011. a üleriigilisel 
koolinoorte tantsupeol. 
Nüüdseks on projekt lõppenud ning 16 komplekti kauneid Vigala kihelkonna 
rahavariideid ning pastlaid valminud. Tütarlaste komplekti kuulub valgest 
riidest pluus ja linasest riidest seelik. Poiste rõivad koosnevad valgest pluu-
sist, põlvpükstest ja punase-musta värvi siiludega mütsist. Mõlema komplekti 
juurde kuuluvad pastlad.
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Peale nädalapikkust puhkepausi al-
gas novembris kooliperele uus õppe-
veerand. Novembrikuus oleme ikka 
traditsiooniliselt tähistanud poiste-
päeva, nii ka sel aastal. 16. novembri 
pealelõunal sõitsid kõik 5.-9.klasside 
poisid, kes end eelnevalt kummikute-
ga varustanud olid, Põrgupõhjale, et 
uudistada, kuidas aastakümneid ta-
gasi metsavennad punkris oma metsa-
elu elasid. Suur tänu Hillar Aiaotsale, 
kes Põrgupõhjal poistele huvitava 
ajalootunni andis! Lisaks põneva jutu 
kuulamisele said poisid oma käega 
katsuda vanu jooginõusid, padruni-
kesti, söögiriistu ja isegi punkrivare-
meisse peidetud puskaripudelit, mis 
kõik muidugi jälle kenasti oma kohale 
tagasi pandi, et ka järgmistel ajaloo-
huvilistel oleks, mida vaadata. Oma-
ette elamus oli ka Põrgupõhja punkri 
juurde ja tagasi jalutamine, sest tee, 
mis sinna viis, oli nii ekstreemselt 
põhjatu, et uljamatel meestel pori üle 
säärikuserva sisse kippus!
 Novembrikuu on kindlasti 
oodatud kõigi nende laste poolt, kes 
armastavad mardi- ja kadrisandiks 
käia. Santimas käiakse küll õhtuti, 
kui koolipäev juba ammu seljataga, 
aga vastavaid kombeid, lauluviise, 
mõistatusi ja ka tantsusamme õpitak-
se ikka enamasti koolitundides. Kadri-
päeva tähistasime siiski ka koolisein-
te vahel – nimelt toimus 25.novembril 

kadrikarneval. Seekord oli karnevali 
teemaks “Comeniuse muinasjutt”, 
mis tingitud Comeniuse projekti järje-
kordsest koduülesandest. Nimelt pidi-
me otsima, välja valima ja lavastama 
kõigi projektis osalevate riikide ühe 
muinasjutu. Nii esitasid algklassid 
Eesti muinasjutte, suurematele jäid 
Leedu, Läti, Austria, Saksa ja Bul-
gaaria muinasjutud. Laval võis seega 
näha väga kirevat seltskonda – Kaku-
kest, karjakoer Tuksi, kes hirmsasti 
inimeseks saada tahtis, Ussikuningat 
ja –kuningannat, Rehepappi, Okas-
roosikest, printsi, kuningatütart, sii-
li, jänest ja muid karvaseid ja sulelisi 
ning üheskoos saime teada, kuidas 
Riia linn endale nime sai. Kõik lap-
sed ja nende klassijuhatajad olid väga 
tubli töö ära teinud ning projekti ko-
duülesande võis kenasti täidetuks lu-
geda. Peale muinasjuttude esitamist-
vaatamist mängisime veel ringmänge 
ning toimus kadripäeva teemaline 
viktoriin. Karnevali lõpus said kõik 
kadripäevalised suu magusaks.
 Detsembris on tulemas jõu-
lunädal (7.-11.dets.), mil lapsed oma 
koduklasse kaunistavad ning päri-
musmuusikaansambel on lubanud 
oma koolikaaslasi tervitada väikese 
kontserdiga. Jõulupeoga on meil aga 
hoopis pöörased plaanid, jääb vaid 
loota, et talvetaat oma tulekuga liialt 
ei venita! Nimelt on meil mõte pida-

sÜgisEnE maTKaPÄEv
Neljapäeval, 22. oktoobril käisime 
algklassidega matkal. Esimene pea-
tus oli Hiie küüni juures, kus onu Hil-
lar rääkis natuke ajaloost. Hiiepuu 
peale pandi kingitusi, kuna arvati, 
et haldjad võtsid need ära ja aita-
sid neid talupidamisel. Edasi läksi-
me Karja- Mihkli tallu, kus nägime 
erinevaid loomi ja linde (küülikuid, 
kitsi, ponisid, hobust, hanesid, paa-
bulindu). Talu perenaise Ülle käest 
saime teada loomade-lindude kohta 
palju huvitavat. Viimaseks kohaks 
oli tutvumine Põrgupõhjaga. Seal nä-
gime metsavendade punkrit, kus olid 
säilinud müürid ning esemeid, mida 
punkris kasutati. Onu Hillar ja onu 
Koit rääkisid metsavendade elust ja 
relvastatud võitlustest. Päev oli küll 
vihmane, kuid enamustele meeldis 
see väga.

Suur aitäh  Hillar Aiaotsale, Koit Roo-
sile ning Ülle Ülenurmele!

Hanna ja Pille-Riin
vana- vigala PK 

4.klass  

da oma pidu hirvepargi serval kuuse 
(loe: lageda taeva) all ja küünlaval-
gel. Idee pidu õues pidada on tulnud 
tegelikult kaudselt Facio Ehituselt, 
tänu kellele me ikka veel ju sisuliselt 
kuuse all olemegi… Seega – kui ilm 
vähegi talviseks pöörab, siis ootame 
kõiki lapsevanemaid soojade riiete ja 
südametega 22. detsembri õhtul kell 
17.00 Hirvepargi äärde lagendikule 
(see on kohe paremal tee ääres näha, 
kui mõisast jaama poole sõita) ning 
lähemalt tulijatel palume autod koju 
jätta. Kaugemalt tulijad võiks oma 
sõidukid parkida Hirvepargi poolses-
se teeserva, et me oma peoga vähem 
liiklust häiriks. Üks parkimiskoht on 
juba broneeritud Jõulumehele, kes lu-
bas ka kindlasti kohale tulla! Juhul, 
kui ilm meie plaane siiski ei soosi, 
toimub pidu Vana-Vigala TTK aulas, 
kellaaeg ja kuupäev ei muutu. Lõplik 
otsus peo toimumiskoha suhtes sel-
gub 18.detsembri paiku, küsige oma 
laste käest siis järele!

silja Käär,
vana-vigala PK huvijuht

vana-vigala Põhikoolis toimunust

Jõuluaeg toob inimeste ellu elevust, 
sära ja kauneid hetki, kuid mitte ai-
nult. 

Paraku juhtub jõulude ja aastavahe-
tuse perioodil palju traagilisi tuleõn-
netusi,  kuna  põletatakse tavapära-
sest rohkem küünlaid, kasutatakse 
aktiivsemalt elektriseadmeid  ning 
inimeste tähelepanu on peomeeleolus 
hajutatud.

Et selle aasta jõulupühad tooksid vaid 
rõõmu, meenutame mõningaid tuleo-
hutuse kuldreeglid:

• Pärast suitsetamist kustutage hoo-
likalt sigaret tuhatoosi või kaminasse. 
Mitte kunagi ärge suitsetage voodis. 
• Kontrollige elektriseadmete ning 
pistikute korrasolekut. Oluline on 
meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei 
tohi üle koormata. Ka elektriküünal-
de vigased juhtmed võivad põhjusta-

da tulekahju. 
• Toitu valmistades ärge jätke pliiti 
kauaks järelevalveta. 
• Ärge hoidke küttekollete vahetus 
läheduses kergesti süttivaid esemeid. 
• Lahtine tuli ei tohi jääda järeleval-
veta, küünlad tuleb asetada tulekind-
last materjalist alusele ning ohutusse 
kaugusesse kergesti süttivatest ese-
metest. 
• Ärge liialdage kütmisega - kütke 
mõõdukalt ning vastavalt küttekeha 
kuumataluvusele. Siiber sulgege alles 
siis, kui söed ei leegitse enam. 
• Ja lõpetuseks - viimane kustutab 
tule! Küünlad, kaminad ning teised 
lahtise tule allikad tuleb kodunt lah-
kudes või magama minnes alati kus-
tutada. 

Kõige odavam ning lihtsam tulekahju 
avastaja on suitsuandur - tehke oma 
lähedastele elutähtis jõulukink!!!

Tõelist jõulurahu ja tuleohutut uut 
aastat!      

Jõuluajal kodu tuleohutuks
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vigala vallavalitsuses
04.11.2009 istungil otsustati:

- anda kirjalik nõusolek ühe ehitise 
püstitamiseks
- väljastada ehitusluba kahele taotle-
jale
- kiita heaks üks puurkaevuprojekti 
aruanne
- määrata kompensatsioon õigusvas-
taselt võõrandatud vara eest
- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks
- kinnitada Kivi-Vigala Raamatukogu 
personali koosseis
- eraldada sotsiaaltoetusteks 8023 
krooni ja 50 senti

vigala vallavolikogus
10.11.2009 istungil otsustati:

- valida Vigala Vallavolikogu aseesi-
meheks Meelis Välis
- moodustada volikogu 4 alalist ko-
misjoni: revisjonikomisjon, sotsiaal- 
ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja 
hariduskomisjon ning majandus- ja 
eelarvekomisjon 
- valida revisjonikomisjoni esimeheks 
Toivo Averin
- valida sotsiaal- ja tervishoiukomisjo-
ni esimeheks Maret Järv

- valida kultuuri- ja hariduskomisjoni 
esimeheks Liina Kikas
- valida majandus- ja eelarvekomisjo-
ni esimeheks Aivar Jõgiste
- valida Vigala vallavanemaks Priit 
Kärsna

26.11.2009 istungil otsustati:

- kinnitada Vigala Vallavalitsuse liik-
meteks Jaan Kuusik, Heli Lints, Rii-
na Redlich ja Viljo Siimsalu
- kinnitada revisjonikomisjoni liikme-
teks Jaan Viska ja Helbe Kliss
- kinnitada sotsiaal- ja tervishoiuko-
misjoni liikmeteks Ester-Evi Alekand, 
Anne Külaots, Riina Redlich, Riina 
Viibus, Olev Nisumaa, Maie Üürike 
ja Rutt Rasva
- kinnitada kultuuri ja haridusko-
misjoni liikmeteks Krista Tõldmaker, 
Liesel Veskimägi, Margit Liira, Ave 
Lazarev, Kristine Niit, Heli Lints, As-
tra Põlma, Ilona Noor, Marko Kreuz 
ja Pille Meeles
- kinnitada majandus- ja eelarve ko-
misjoni liikmeteks Helbe Kliss, Kris-
tine Niit ja Mirgo Seisonen
- nimetada vallavolikogu esindajaks 
Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täis-
kogusse Enn Roosi ning tema asenda-
jaks Meelis Välis ja Vigala Vallava-
litsuse esindajaks Priit Kärsna ning 
tema asendajaks Riina Redlich.
- nimetada Vigala valla esindajaks SA 
Raplamaa Omavalitsuste Arengufon-
di nõukogusse Riina Redlich.
- nimetada esindajateks Eesti Maa-

vallavaliTsusEs 
Ja vOliKOgus

omavalitsuste Liidu Maapäevale 
Enn Roosi ja Priit Kärsna ning nen-
de asendajateks Meelis Välis ja Riina 
Redlich
- määrata esindajaks Kivi-Vigala Põ-
hikooli hoolekogusse Toivo Averin 
ning Vana-Vigala Põhikooli hooleko-
gusse Ants Ojavee
- määrata Vigala valla 2009.aasta 
majandusaasta aruande auditeerijaks 
Maret Saatuse Audiitorbüroo OÜ
- kehtestada Vigala vallas haritava 
maa ja loodusliku rohumaa ühtseks 
maamaksumääraks 2010.aastal 1,0 
% maa maksustamishinnast aastas 
ning metsamaa ja muu sihtotstarbe-
lise maa ühtseks maamaksumääraks 
2010.aastal 2,0 % maa maksustamis-
hinnast aastas
- anda nõusolek jätta riigi omandisse 
kaheksa maaüksust
- määrata sihtotstarbed kahele ka-
tastriüksusele
- määrata Vigala vallas riiklikku tee-
registrisse kantud 17 kohalikule maa-
nteele ja erateele uued nimed
- määrata kohanimed 7 liikluspinnale 
ja 21 kohalikule maanteele
- kinnitada vabade põllumajandus-
maade kasutusvaldusse taotleja-
te kokkuleppe sõlmimise tähtajaks 
18.detsember 2009.a.
- muuta Kivi-Vigala raamatukogu 
põhimäärust ning lisada teenindus-
piirkonda Araste, Kurevere, Manni, 
Päärdu, Palase ja Vaguja külad
- kinnitada Vigala valla noorte spor-
distipendiumite saajate nimekiri

Vigala valla pensionäridele makstak-
se ka sel aastal nn jõulutoetust (300 
kr). Toetust makstakse kõigile va-
naduspensionäridele, kaasa arvatud 
soodustingimustel ja ennetähtaegset 
vanaduspensioni saajatele. 
 Toetuse saamiseks tuleb taot-
lejal esitada pensionitunnistus ja vor-
mikohane avaldus. Avalduse blankett 
on kättesaadav valla kodulehel http://
www.vigala.ee/ avalik teave.

Toetuse saab lasta kanda ka toetuse 
saaja isiklikule panga kontole. Sel ju-
hul tuleks avaldusel märkida konto 
number. Kui isiklikult kohale tulla ei 
ole võimalik, siis võib avalduse saata 
postiga, aga sellise arvestusega, et 
see jõuaks vallavalitsuse raamatupi-
damisse enne jõulupühi. 

Toetuse maksmine toimub all-
järgnevalt:

9. detsembril:  kell 10:00 – 12:00 
Vana-Vigala TTK 1. korrusel 
kell 12:30 – 13:30 Vana-Vigala Raa-
matukogus

Alates 10. detsembrist kuni 30. det-
sembrini toimub toetuse maksmine 
valla raamatupidamises. Jõulupüha-
de ajal 24. ja 25. detsembril on valla-
valitsus suletud.

NB! Toetuse väljamaksmine lõpeta-
takse 30. detsembril 2009.a. 

Kui toetus jääb 2009. aasta detsemb-
ris välja võtmata, siis 2010. aasta 
jaanuaris ei ole võimalik seda enam 
kätte saada!

ilme Roosi 
sotsiaaltöö spetsialist

Pensionäride jõulutoetuse 
maksmisest

aasta tegu 2009 
aasta inimene 2009
Head vallakodanikud! 2009. aasta on 
kohe läbi. Et tunnustada selle aas-
ta parimaid tegijaid, vajan teie kõigi 
abi. Meenutage üheskoos uuesti 2009. 
aasta tippsündmuseid. Tippsündmu-
seks võib osutuda ka mõni siiani tähe-
lepanuta jäänud tegu, mis ometi võib 
olla paljudele suurt mõju avaldanud. 
Saatke oma arvamus parimate osas 
Vigala Vallavalitsusse kas e-postiga: 
vallavanem@vigala.ee või tavaposti-
ga. Kirja märgusõnaks kirjutage sa-
muti kas “Aasta tegu 2009” või “Aasta 
inimene 2009”. Ootan ettepanekuid 
kuni 31.12.2009 (kaasa arvatud).

Priit Kärsna
vallavanem
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Töötu ravikindlustus
Inimesed, kes on jäänud tööta, pöördu-
vad tihti haigekassasse küsimusega, 
mis saab nende ravikindlustusest.
Töösuhte lõppemisel jätkub ravikind-
lustus veel 2 kuud. Ravikindlustuse 
jätkumiseks tuleks selle aja jooksul 
pöörduda Töötukassasse. Inimestele, 
kes on end arvele võtnud Töötukas-
sas, kehtib ravikindlustus kogu töö-
tuks olemise perioodil. Töötuna arvel-
oleku perioodil maksab riik isiku eest 
sotsiaalmaksu.

Töötukassa kaudu tekib alus õigusele 
saada  ravikindlustust:
• töötuskindlustushüvitise saa-
jatel (hüvitise arvutamise päevast);
•  töötutoetust saavatel inimes-
tel (toetuse arvutamise päevast);
• töötutel, kes ei saa töötutoe-
tust (töötuna arveloleku 31päevast);
• töötutel, kes osalevad tööprak-

tikal, tööharjutuses või vähemalt 80 
tundi kestval tööturukoolitusel ning 
ei saa töötutoetust (osalemise esime-
sest päevast);
• mittetöötavatel isikutel, kes 
on osalenud tuumakatastroofi  taga-
järgede likvideerimisel (avalduse esi-
tamise päevast).

Inimene ei pea ravikindlustuse saa-
miseks haigekassale dokumente esi-
tama. Andmed kindlustuse alusta-
miseks, lõpetamiseks ja peatamiseks 
esitab Töötukassa ja kindlustus tekib 
ravikindlustuse andmekogusse kande 
tegemise päevast.
 Inimesel on ravikindlustus-
kaitse Töötukassa kaudu kuni ta täi-
dab töötuna arveloleku nõudeid: otsib 
aktiivselt tööd (jälgib töökuulutusi 
töötukassas, ajalehtedes ja töövahen-
dusportaalides ning võtab sobivate 
tööpakkumiste korral tööandjatega 
ühendust jms); pöördub määratud 

ajal töötukassasse vastuvõtule; täi-
dab individuaalses tööotsimiskavas 
kokkulepitud tegevusi; võtab vastu 
sobiva töö ja on valmis kohe tööle asu-
ma.
 Kui Töötukassas arveloleku 
periood on lõppenud, kehtib ravikind-
lustus veel 1 kuu. Erandiks on töö-
tuskindlustushüvitist saavad isikud, 
kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu möö-
dumisel.
 Infot töötuks registreerimise 
ja töötutoetuste ning –hüvitiste ning 
avalduste ja vajalike blankettide koh-
ta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt 
või esindustes.
 Ravikindlustuse kehtivust 
saab kontrollida riigiportaalist eesti.
ee või haigekassa infotelefonil 16363.

Pille Tael
Eesti Haigekassa Pärnu osakond

Jurist

KÜ Kivi-Vigala 34 otsib alates 
07.01.2010 raamatupidajat

Info tel. 56 704 889 või 53 326 527 

Kivi-Vigala küla 
Vigala vald 
78001 Raplamaa

PIIRKONDLIKU METSASPETSIALISTI
PEETER PAUNMAA VASTUVÕTT
VIGALA VALLAVALITSUSES

TEISIPÄEVAL 5. JAANUARIL JA
19. JAANUARIL KELL 9.00 – 13.00

TELEFON 5344 8701

Suuremat sorti tuletõrjeline 
kogunemine

Neljapäeval,  17. detsembril 
kell 13.00 Vana-Vigala jaamas

Jagatakse tarkust, näidatakse 
oskusi, aetakse juttu, pakutakse 
teed.

Võimalik osta andureid, tuletek-
ke, tulekustuteid



vigala sõnumid8

I advendil möödus 20 aastat Vigala 
Pühapäevakooli taasavamisest, mille 
toimimine oli nõukogude ajal keela-
tud. 
20 aastat tagasi, 1989. aastal, kui ki-
riku ärkamisaja laine Vigalasse jõudis 
ja leerid täitusid noortest, tegi õpeta-
ja Johannes Preegel noortele ettepa-
neku pühapäevakooli tegema hakata. 
Ja nii I advendil kiriku käärkambris 
ühiselt jõule alustati - Helle Abroi, Ly 
Rumma, Virge (Rahe) Kaldma, Rai-
li (Kalmus) Roosi, Riina (Roonurm) 
Teearu olid need julged pealehakka-
jad. Järgmistel aastatel liitusid Ilona 
(Vallikivi) Pappe, Anne Hunt. Lühe-
mat aega aitasid kaasa (erinevatel ae-
gadel) veel Silja (Siimsalu) Käär, Vii-
vi (Põlma) Hallik, Astrid Burmeister, 
Merike Kütt. 
See oli ärkamisaja suur huvi ja janu 
peidetud teadmiste ning teistsuguste 
eluväärtuste järele. Pühapäevakool 
kasvas kiiresti 70-ne lapseliseks ja 
esimestel aastatel tuli pea igal pool-
aastal ümberkorraldusi teha. Peagi 
koliti kiriku käärkambrist uutesse 
ruumidesse vanasse palvemajja. Kõi-
ge lasterohkemal ajal tegutses Kivi-
Vigalas 3 rühma lastest noorteni ja 
Vana-Vigalas 1 rühm. Ka Velisel oli 
oma pühapäevakooli rühm. Võeti ette 
väljasõite ja iga õppeaasta algas ja 
lõppes lastejumalateenistusega. 

Koguduse õpetajad vahetusid, noortel 
naistel tulid riburada pidi pere tege-
mised ette, nii muutusid ka pühapäe-

vakooli tegijad. Aastatel 1996-2002 
oli pühapäevakooli õpetaja Kaia Maa-
salu ja noorterühm koguduse õpetaja 
Kaido Soomi eestvedamisel. Kogu te-
gevus toimus siis juba uutes ruumides 
endises apteegi majas. 
Kaido Soomi lahkumise järel 2004. 
aastal, tuli koguduse õpetajaks Kris-
tiina Jõgi ja viimastel aastatel on 
tema kõrval pühapäevakoolis õpeta-
nud Juta Jõgi, Jaana Maria Unga, 
Ene Tondi, Luc Saffre ja Riina Asu-
mets. 
Pühapäevakool elab ja tegutseb. Igal 
pühapäeval kella 15.30 kogunevad 

lapsed Kivi- ja Vana-Vigalast kogu-
dusemajja, et koos piiblilugu kuulata 
ja siis midagi vahvat meisterdada. 
Need, kes end enam lapseks ei pea, 
teevad teisi tegemisi Luc Saffre käe 
all. Näiteks lähenevate jõulude ootu-
ses on ees erinevates tehnikates küü-
nalde valmistamine. 

Pühapäevakool on rikastanud Vigala 
hariduseelu paletti oma värviga ja see 
on olnud helge, juhtides ikka tähele-
panu inimese kõrgemaile mõttele, mis 
on armastus. 

ly Rumma 
(kunagine pühapäevakooli õpetaja) 

vigala Pühapäevakooli tähtpäev 

Jõulukuu jumalateenistused 
Pühapäeval, 13.detsembril kell 11.00 
III advendi armulauaga jumalatee-
nistus.
Kaasa teenib Valgu naiskoor ja Viga-
la koguduse naiskoor.

Pühapäeval, 20.detsembril kell 11.00 
IV advendi armulaua jumalateenis-
tus.

Neljapäeval, 24.detsembril kell 17.00 
jõululaupäeva liturgiline jumalatee-
nistus. 
Kaasa teenivad orelil Andres Uibo, 
puhkpilliga Priit Aimla, Vigala Mees-
kvintett, Triin Soonberg ja Vigala lap-
sed.

Reedel, 25.detsembril kell 11.00 Kris-
tuse sündimise püha armulauaga 

jumalateenistus. Kaasa teenib kogu-
duse naiskoor ja ansambel. Pärast ju-
malateenistust on koguduse jõulupuu 
kogudusemajas.

Pühapäeval, 27.detsembril kell 11.00 
armulauaga jumalateenistus. 
Kaasa teenivad pühapäevakooli lap-
sed. Pärast jumalateenistust on püha-
päevakooli jõulupuu kogudusemajas.

Neljapäeval, 31.detsembril kell 17.00 
vana-aastaõhtu armulauaga jumala-
teenistus.

Reedel, 1.jaanuaril kl 11.00 Jeesuse 
nimepäeva ehk uusaasta jumalatee-
nistus.

Kristiina Jõgi
vigala maarja Koguduse õpetaja

14.detsembril 2009 
kl.09.00-16.00 

toimub 
Vana-Vigala Rahvamajas 

JÕULULAAT

Erinevat kaupa 
kauplejatelt üle Eesti!

Jõulukingid meilt!
Tulge kogu perega!

info 58 050 167
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maadlusuudised
7. novembril toimus Kallaveres A. 
Abergi nimeline turniir.

Noorem grupp:
Andreas Välis  40kg 3.koht
Hannes Välis  45kg 1.koht
Vanem grupp:
Hans Veskimägi 47kg 2.koht
Marek Lainela  63kg 2.koht
Raido Liitmäe  76kg 3.koht
Karlis Kaldma  76kg 1.koht

14. novembril toimusid Tartus Eesti 
meistrivõistlused üliõpilastele, kus 
Jüri Nisumaa saavutas (66kg) 2. 
koha.
 21. novembril peeti Põlvas 
Eesti meistrivõistlusi õpilastele (kuni 
15.a.) vabamaadluses, kus Raido Liit-
mäe saavutas (73kg) 3. koha.

Olev nisumaa

võRKPall
Vana-Vigala Põhikooli võrkpalli paa-
risturniirist võtsid osa neli poiste-, 
neli tüdrukute- ja seitse segapaari. 
Poistest võitsid Janis Tõldmaker ja 
Märt Pilman, tüdrukutest Kristel 
Vitsberg ja Tuuli Roosi. Segapaaris 
võitsid esikoha Janis Tõldmaker ja 
Kristel Vitsberg, teine koht kuulus 
Anni Vitsbergile ja Riho Tammise-
le ning kolmas koht Tuuli Roosile ja 
Märt Pilmanile.
 21. novembril toimus sama-
sugune turniir kõikidele võrkpalli-
huvilistele. Osavõtjaid oli nii meilt 
kui mujalt järgmiselt: 3 naispaari, 7 
mees- ja 7 segapaari. Naistest tulid 
võitjaks Mari-Liis Kalmus ja Sille 
Sisas. Meestest tulid ühtegi mängu 
kaotamata võitjaks Ats Vanker ja 
Martin Sisas. Teise ja kolmanda koha 
selgitamiseks tuli välja rehkendada 
punktide vahe. Positiivsema vahega 
tulid teiseks Janis Tõldmaker ja Taavi 
Roosi ning kolmandaks Raido Uesson 
ja Taavi Tulvik. Segapaarismängus 
olid võidukad Sille ja Martin Sisas, 
teine koht kuulus Mari-Liis Kalmu-
sele ja Ats Vankerile ning kolmandad 
olid Kristel Vitsberg ja Taavi Roosi. 
 Sellist turniiri oleme korralda-
nud juba aastaid. Mängijad said päris 
tugeva koormuse ja lubasid järgmine 
aasta jällegi tulla. 

E. Rahnik

Kui Aare Hindremäe fi lmikaamera-
ga tantsusaali jõudis, oli proov juba 
alanud. Naisrühm harjutas juba uues 
rõivais tantsu, kui segarühma omad 
alles üksteiselt uurisid, et kuidas 
neid pastlaid ikka nii siduda, et need 
ka tantsu lõpuni jalas püsiksid. Atmo-
sfäär oli ühtaegu elav ning pidulik ja 
seda põhjendatult, sest kõik tantsijad 
olid uutesse rõivastesse riietunud. 
Valge põhitooni taustal mõjusid puna-
sed kirivööd ja sukad ning tumepruu-
nid pastlad nagu maasikad ja šoko-
laad vahukooretordil. Kõik tantsijad 
olid korraga nii ilusaks muutunud! 

Rahuloluks on igati põhjust, sest läbi 
hakkab saama üks kordaläinud ja te-
gus aasta. Seda nii loomingulises kui 
ka materiaalses mõttes. Sel aastal on 
suureks abiks ja koostööpartneriks 
seltsile olnud MTÜ Raplamaa Part-

nerluskogu. Pärimustraditsioonide 
arendamise ja säilitamise meetme 
kaudu õnnestus meil projektitöö tule-
musena saada raha kahele toetusele. 
Projektiga „Linased riided ja past-
lad“ soetati nii nais- kui segarühmale 
ilusad valged linased rõivad. Naiste 
kostüümid koosnevad varrukate-
ta kleidist ning pidulikest kätistest. 
Õmblustööd teostas kohalik õmblus-
fi rma OÜ“ Liisu Rõivad“ ning Natalja 
Lüllmaa nobedate näppude all val-
mistati igale tantsijale personaalselt 
oma komplekt. Pastelde tellimise võt-
tis omale hingeasjaks Anneli Ülemaa-
nte. Tema valis rühmale kaunid natu-
raalnahast tallutatud pastlad, mis on 
valmistatud Nahakojas.

Linaste rõivaste soetamise idee on 
tantsurühmal kaua meeles mõlku-

nud, sest folkloorsematele üritustele, 
väljasõitudele ning ettevõtmistele so-
bivad linased rõivad paremini. Nüüd 
saame kasutada ja varieerida kos-
tüüme vastavalt tantsude iseloomule. 
Samas võimaldab uus vorm kogu rüh-
mal värskem, kuid siiski äratuntav 
välja näha. 

Teine suurem projekt mida LEADER 
rahastas oli „Vigala Folkloorilaager“. 
Projekti esitajaks oli küll Vigala Val-
lavalitsus aga läbiviijad nagu ikka 
Kiitsharakad. Laager toimus juba 
seitsmendat korda. Seekordne suvi-
ne ettevõtmine oli väga mitmekülgne 
ja huvitav. Käidi Ahovere viburajal, 
osaleti „Lambapäeval“ Carl Robert 
Jakobsoni Talumuuseumis Kurg-
jal, peeti videvikutundi Manni-Miili 
kõrts-muuseumis ning tantsiti Märja-
maa Folgi kontserdil ja festivali klu-

bis. Muidugi õpiti pillimängu ja kuu-
lati lugusid, meisterdati nii paberist, 
savist, vildist, taimedest, puidust, 
traadist ning tehti klaasimaali. Õpe-
tajateks olid enamuses folklooriseltsi 
omad liikmed. Väljastpoolt oli külas 
Olavi Kõrre, kes tutvustas erinevaid 
pille, Illika Lõhmus ja Tiiu Jalakas, 
kaks viimast on folkloorilaagri tege-
mistes ennegi korduvalt kaasa löö-
nud.

Lisaks on Leader toetanud seltsi ka 
kevadise talgupäeva korraldamisel 
ning sügisese õppepäeva korraldami-
sel avanevate taotlusvoorudega tut-
vumiseks. Ei saa salata, et omajagu 
asjaajamist nende projektidega oli aga 
see vaev on tasunud end kuhjaga. 

astra Põlma

Kiitsharakatel uued rõivad
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Vana-Vigala Rahvamaja 

JÕULUKALENDER
KunsTiPaJas
mEisTERdamisE TÖÖTOad
neljapäeviti 17.00-19.00
17. detsember - tiffany tehnikas kuuseehted

   14. detsembril kell 9.00-16.00
   JõululaaT
   Kaupu kingituseks igale eale ja maitsele!
   info: 5805 0167 silvi Pärn

 19. detsembril kell 13.00
 lasTE JõuluPidu
 Pidu kõige väiksematele!
 Kodused lapsed saavad Jõuluvanalt kätte kommipakid

26. detsembril kell 21.00
nÄÄRiPidu
Tantsuks „RmP“ (Raivo ja meelis)
Esinevad: „KiiTsaHaRaKad“ ja „TOPElT-KiiKs“
Kavas ka ÜllaTusi
PilET: 25.-

Vana-Vigala rahvamaja soovib kõigile ilusat 
jõuluaega ja head uut aastat!

Kallis naabrimemm 
Salme Tõnne!

Keegi hõbeniite puistab, 
halliks muutund sinu pea.
Keegi vaikselt palgeid paitab, 
elujooni leiab sealt.
 
Õnnitleme 90. sünnipäeva puhul!
Perekonnad Veimann ja Vitsberg

Kivi-Vigala Rahvamajas
19.12 kell 20.00

JÕULUPIDU

esinevad 
rahvamaja taidlejad

Tantsuks MARCO

Pilet peole 60 EEK

Olgu Sul alati tugevat närvi,

silmades soojust ja rõõmude värvi,

südamel jõudu ja mõtetel lendu

eluteel astudes hoogu ja indu!

Olev Nisumaad õnnitlevad 
50 aastse juubeli puhul Olevi 

maadluspoisid

Novembrikuu sünnipäevalapsed

Salme Tõnne    90

Detsembrikuu sünnipäevalapsed

Elfride Attik    83 
Lilli Reinberg    81 
Aino Konnapere   80 
Helga Deklau    75 
Maimu Aaspere   70 
Saima Allipere   70 
Jaan-Heinar Lemmik   70 
Vello Plek    70 
Aksel Juhkam    65 
Endel Karits   65 
Saima Mägi   65 
Tiia Valter   60

Olgu sõnad lihtsad ja soojad,
sulle tänase õnne toojad.
Olgu sul alati tugevat närvi,
silmade soojust ja rõõmude värvi.
Südamel jõudu ja mõtetel lendu,
eluteel astudes hoogu ja indu!

Palju õnne!

Kivi- Vigala Põhikooli Jõulupidu 
toimub 22. detsembril algusega 

kell 17.00 koolimajas.

veel on vana-vigala ja Kivi-vigala 
postkontoritest võimalik osta ma-
rek Kikase pilapiltidega seinaka-
lendrit.

www.kurimuri.ee/kalender


