
Vigala SõnumidVigala valla ajaleht

NR. 7 (120) Juuli 2011 TASUTA

Fotod: Aavo Käär, Priit Kärsna, Maris Üürike

Vigala vald 



2 VIGALA SÕNUMID

Vaid 411 aastat on möödas ajast, 
kui Giordano Bruno põletati tema 

vaadete pärast elusalt tuleriidal. Bru-
no kuulutas, et Maa tiirleb ümber 
Päikese. 2011.a veebruaris läbi vii-
dud arvamusuuringu kohaselt arvas 
seda, et hoopis Päike tiirleb ümber 
Maa, tervelt 2/3 Venemaa kodanikest 
ja märtsis tehtud uuringu alusel 35% 
lätlastest. Rumalus ei pruugi tingi-
mata kurja teha. Teadmised ilma aru-
saamise ja vastutustundeta võivad 
olla aga hävitavate tagajärgedega.

1. lugu
Me loodust julgelt muudame,
ei oota temalt mingeid ande.
(Mitšuurinlaste marss)

Kui Fukushima Daiichi tuu-
maelektrijaamas toimus 

11.03.2011.a katastroof, oli Eestis 
juba mõnda aega räägitud teemal, et 
valitsuskoalitsioon peaks kiiremas 
korras ära otsustama tuumajaama 
rajamise, millele polevat mingit alter-
natiivi. Fukushima õnnetust iseloo-
mustati ühe lugupeetud akadeemiku 
poolt kui lapsemängu võrreldes Tšer-
nobõliga. Mis on sellest loost tänaseks 
saanud?

Kolm kuud peale hävingut on Jaa-
pani valitsus avalikult tunnistanud, 
et varjati radiatsioonileviku prog-
noose, ei hoiatatud elanikke kõrgest 
radioaktiivse joodi hulgast jaamast 
mõnekümne kilomeetri kaugusel 
ega avaldatud teadmist, et juba esi-
mestel päevadel sulasid reaktorituu-
mad. Rääkides rahast, on Tepco (The 
Tokyo Electric Power Company, Inc.) 
kaotanud BBC andmetel viimase ma-
jandusaastaga 10,5 miljardit eurot, 
katastroofist alates on aktsia väärtus 
langenud 80% ning firma kogukulud 
kompensatsioonideks võivad ulatuda 

100 miljardi euroni. Eesti riigieelarve 
on 6 miljardit eurot... Lisanduvat ra-
dioaktiivset saastet jätkub veel palju-
deks kuudeks kui mitte aastateks.

2.lugu
Ei no mis sa kostad demokraatia on 
nii suur,
et seda imetledes lahti jääbki suu
(J.M.K.E. “Tere Perestroika”)

2008. a juhtus üks väga raske liik-
lusõnnetus. Kolm venda tulid pi-

medal detsembriõhtul kelgutamast, 
kui neile sõitis otsa purjus lubadeta 
autojuht, kel varasemast tingimisi 
karistus varguse eest ja hulgaliselt 
väärtegusid. Õnnetuse tagajärjel üks 
poistest hukkus, teine sai raskelt vi-
gastada ja kolmas sügavad hingehaa-
vad. Kuigi õudseid õnnetusi on ka va-
rem toimunud, paneb hämmastama 
kohtusüsteem, kus peaks ometi tööta-
ma kõrgelt haritud inimesed.

Et kohtulahendid on Eestis avalikud, 
on võimalik kõigil tutvuda ka selle 
loo taustaga (kriminaalasi nr. 1-08-
6817). Lahendis seisab, et Aleksei 
auto kaotas juhitavuse teeoludele ja 
juhtimiskogemusele mittevastava kii-
ruse tõttu (juhtimisõigust ju polnud?!) 
ja ettevaatamatusest põhjustati ühe 
inimese surm ning ühele raske tervi-
sekahjustus. Joovet raskendava as-
jaoluna ei arvestatud ning Alekseile 
määrati kokkuleppemenetluses (?!) 
selle teo eest 3 aastat vangistust... 
Tänavu kevadel vabastati kurjategija 
vanglast aasta enne tähtaega hooli-
mata sellest, et tema kontole vanglas 
jäi 13 distsiplinaarkaristust... 

3. lugu
“Nädalaga sureb 18 inimest kurkide 
söömisest ja kõik lõpetavad kurkide 
söömise. Igal nädalal sureb 100 000 

inimest suitsetamise tõttu ja keegi ei 
lõpeta suitsetamist. Me oleme peast 
põrunud.”
(Daniel Tatarsky, Twitter 03.06.2011)

Eurooplaste meeli on viimastel nä-
dalatel pinevil hoidnud kolibakter. 

Võiks arvata, et inimene, kes suudab 
kuu pealt võtta pinnaseproove, suu-
dab ka nakkusallika kiiresti kindlaks 
teha, aga nii see siiski pole. Pärast 
seda, kui Euroopas hävitati kümneid 
tuhandeid tonne köögivilju ja seejärel 
teatati avalikult, et tegemist oli siiski 
veaga, ei takistanud see Saksamaa va-
litsust soovitamast endiselt tomatite, 
kurkide ja salati söömisest loobumist. 
Ühele nakatunud emale andsid tema 
rinnalapsega ümberkäimiseks kolm 
eri haiglat kolm eri soovitust (BBC, 
06.06.11) - vanem isoleerida lapsest; 
lõpetada rinnaga toitmine; pole vaja 
mingeid ohutusmeetmeid. Mida arva-
ta sellisest kriisireguleerimisest?

Järgnevalt teatati juba kahtlusest, 
et nakkus pärineb idusid tootvast 
farmist. Idude tootmisel kasutatak-
se vaid puhast vett ja seemneid ning 
hoolimata tuhandetest proovidest 
bakterit farmist ega muudest kahtlus-
alustest paikadest ei leitud, rääkima-
ta algpõhjuse avastamisest. Ääretult 
kummaline on, et muteerunud bak-
teritüvi on ülimürgine, väga nakkav 
ja resistentne 8 eri antibiootikumide 
klassile. Oleksin väga imestunud, kui 
selle bakteri väljaarenemisel poleks 
süüdi tahtmatult või tahtlikult ini-
mese enda käsi, sest looduses taoline 
“visa tapja” ei ole inimese abita või-
meline ise tekkima. Toiduainetetöös-
tuses levivad patogeenid põhjustavad 
näiteks USA-s igal aastal hinnanguli-
selt 10 miljardit eurot kahjusid ravi-
kulude ja saamata palga näol.
See, et keskajale iseloomulikud epi-
deemiad on inimkonna poolt võide-
tud, on müüt.

Lugu näitab ka seda, et mistahes ma-
jandusharu tänases globaliseerunud 
maailmas on võimalik ainult ettevaa-
tamatu väljaütlemisega loetud päeva-
dega halvata. Kuigi paljusid tooteid ja 
teenuseid on majanduslikult mõtte-
kas Eestis sisse osta, peame mõtlema 
ka sellele, et kui turg ühel hetkel ei 
toimi, võime lihtsalt nälga või külma 
kätte jääda. Seetõttu tuleb minu ar-
vates olulised hoovad oma riigile alles 
jätta.

Kas pime 
keskaeg 
kestab?
Priit Kärsna
Vallavanem

Artikkel ilmus Nädalises 22.06.11
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VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

08.06.2011 istungil otsustati:

- määrata Vigala vallas Avaste külas 
asuva Vigala vallale kuuluva elamu 
teenindusmaaks 6188 m2;
- jagada kolm kinnistut kõik kaheks 
maaüksuseks;
- väljastada projekteerimistingimused 
kahele ehitisele;
- lubada korraldada laat 19.06.2011;
- väljastada Projekt O2 OÜ-le kiri le-
pingu lõpetamise kohta, kuna Projekt 
O2 OÜ pole nõus täitma volikogu esi-
tatud tingimusi st keeldub tööd vahe-
pealse makseta (mida ei ole lepinguga 
ette nähtud) jätkama ning ei ole nõus 
esitama uut alltöövõtjat kütte- ja ven-
tilatsiooniprojekti projekteerimiseks;
- arutusel oli MTÜ Samsaara avaldus 
väiketuulikute ehitamise koolituse lä-
biviimiseks toetuse saamine 500 euro 
ulatuses. Koolitus toimub Pärna tu-
rismi talus 28. - 31. juulil 2011.Otsus-
tati, et Vigala vald maksab tagasi 50 
eurot igale Vigala vallast pärit kur-
suslasele (rahvastikuregistri andme-
te alusel), kes esitab kuludokumendi 
kursuse eest tasumise kohta, kursuse 
läbiviija välja antud dokumendi kur-
suse läbimise kohta ning tutvustab 
vallalehes artikliga oma kursusel 
saadud kogemust (st mitme kursusest 
osavõtja puhul võivad osavõtjad teha 
tutvustuse koos).

29.06.2011 istungil otsustati:

- kinnitada riigile tasutava võla mää-
ramise akt;
- pikendada projekteerimistingimusi 
ühele taotlejale;
- väljastada kaevetööde luba ühele 
taotlejale tingimusel, et enne kaeve-
tööde alustamist kooskõlastatakse tee 
ehitus Eesti Energia AS-iga ja Elion 
Ettevõtted As-iga;
- väljastada ehitusluba kahele taotle-
jale;

- väljastada kasutusluba ühele taotle-
jale;
- eraldada sotsiaaltoetusteks 443,82 
eurot.

Vigala Vallavolikogus

30.06.2011 istungil otsustati:

- määrata sihtotstarbed kolmele ka-
tastriüksusele;
- nimetada Oese küla külavanemaks 
Kalmer Jeeser;
- nõustuda Eesti Energia Jaotusvõrk 
OÜ-le Vana-Vigala külas Vana-Viga-
la põhikooli kinnistule katastritunnu-
sega 88401:002:0050 tehnorajatise (5 
m madalpinge maakaabelliinile kait-
sevööndiga 1 m mõlemale poole liini 
äärmistest kaablitest) püstitamisega 
ja isikliku kasutusõiguse seadmisega. 
Vallavalitsusel sõlmida Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-ga tähtajatu tasuline 
isikliku kasutusõiguse seadmise le-

Tasuta võlanõustamisteenus
Raplamaal töötab võlanõustajana jurist Ülli Adamson, kes tänu Euroopa 
Sotsiaalfondi rahastusele saab abivajajatele pakkuda võlanõustamistee-
nust tasuta. Nõustamisele pöörduv inimene ei tohi olla töötuna arvel Eesti 
Töötukassas, töötud saavad nõutada teenust Eesti Töötukassa vahendu-
sel.

Võlanõustamisteenusele on oodatud inimesed, kes on sattunud makse-
raskustesse ning ei suuda täita oma rahalisi kohustusi – tasuda igakuiseid 
arveid ning tagastada võetud laene. Võlanõustajaga saab probleemidesse 
sattunud inimene või perekond arutleda erinevate lahendusvariantide üle 
leidmaks parimat võimalikku varianti olukorra lahendamiseks. Praktilist 
abi pakub võlanõustaja võlausaldajatega läbirääkimistel maksetingimuste 
muutmiseks, lepingumuudatuste tegemiseks või kohustuste ümberkujun-
damiseks, suhtlemisel kohtutäituritega ja vajadusel ka suhtlemisel kohtu-
ga.

Võlanõustaja võtab kliente vastu Rapla linnas aadressil Tallinna mnt 14 
Rapla Maavalitsuse hoones, ent tagamaks teenuse kättesaadavust on võ-
lanõustaja valmis osutama teenust ka mujal maakonnas, näiteks vallakes-
kustes.

Oluline on, et nõustamisele tulev inimene võtaks kaasa kõik võlgasid puu-
dutavad dokumendid: kohtulahendid, võlausaldajate teatised ja meeldetu-
letuskirjad, kirjad inkassofirmadelt, laenulepingud koos hilisemate muu-
datustega jms.

Võlanõustamisele pöördumiseks on vajalik eelregistree-
rimine, seda saab teha telefonil 5330 2911 või meili teel 

aadressil volg@juristid.com.

ping 10 m2  pindalaga maa-alale;
- eraldada tegevustoetust EELK Viga-
la Maarja Kogudusele 350 eurot;
- sildfinantseerida MTÜ Vigala Kü-
lade Ümarlaud projekti “Mõisapargi 
maaüksusel asuva laululava ja sel-
le ümbruse korrastamine 12 356,11 
euro ulatuses ja projekti “ATV suve- 
ja talvetööde teostamiseks ning üri-
tuste korraldamiseks soetamine” 17 
293 euro ulatuses ning eraldada MTÜ 
Vigala Külade Ümarlaud projekti 
“Mõisapargi maaüksusel asuva laulu-
lava ja selle ümbruse korrastamine” 
elluviimiseks tegevustoetust 3998,31 
eurot ja projekti “ATV suve- ja talve-
tööde teostamiseks ning ürituste kor-
raldamiseks soetamine” elluviimiseks 
1922,42 eurot. Raha eraldada peale 
projektitoetuse taotluse rahuldamist 
ja määramist ning vallavalitsusel 
sõlmida leping sildfinantseerimise 
kohta. Sildfinantseerimise tagatiseks 
jääb soetatud vara.
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Vigala Vallavalitsuse esitatud projektidest 
ja koostöös Vigala valla aktiivsete MTÜde 

esitatud ja toetatud projektidest

2011 aastal toetati LEADER prog-
rammi toel Vigala vallast järgmisi 
taotlusi:

Meede 4.1 Asulate füüsilise elu-
keskkonna parendamine 

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai 
toetuse “Mõisapargi maaüksusel 
 asuva laululava ja selle ümbruse 
korrastamine”, mille käigus soe-
tatakse Vigala küladele väliürituste 
korraldamiseks ja tegevuste läbi vii-
miseks kahest 3x6 top-up telgist koos 
kokkupandava välimööbliga, mis 
koosneb 6 lauast ja 12 pingist veel 
soetatakse projekti lõikes 10 prügi-
konteinerit 140 l, rekonstrueeritakse 
laululava elektrivarustus ning vahe-
tatakse välja laululava pingid.
Vahendite soetamine on oluline kuna 
kõikidel küladel ei ole oma külamaja/
kooskäimiskohta ja meie muutliku 
ilmastiku korral on oluline ürituste 
läbiviimisel varjualuse kasutamise 
võimalus. Telkide näol on see äär-
miselt mugav ja ülalpidamine odav. 
Kogu varustuse saame kätte juulikuu 
jooksul – kellel soovi laenutada, võib 
võtta ühendust Liina Kikase või Riina 
Redlichiga.

EELK Vigala Maarja Kogudus sai 
toetuse projektile “Vigala kiriku 
välikäimla ehitus”. Vigala kiriku 
juurde ehitatakse uus välikäimla. 
Kasutatakse uut loodussõbraliku Po-
puiett 200-l põhinevat tehnoloogiat. 
Jäätmed on komposteeritavad. Endi-
ne kuivkäimla on amortiseerinud ja ei 

vasta uutele nõuetele. 

Meede 3.1 Pärimustraditsioonide 
säilitamine ja arendamine

Projekti raames toimub traditsioonili-
ne “Folkloorilaager Vigalas 2011”, 
mis saab Leaderi toel teoks juba kol-
mandat korda. Folkloorilaager on 
planeeritud 30 Vigala valla 8-16. a. 
lapsele ning tegevus toimub kuuel 
päeval (25. - 30. juulil). Folkloorilaag-
ri korraldab MTÜ Folklooriselts Kiit-
sharakad, kes on analoogseid üritusi 
korraldanud aastast 2003. Folkloori-
laagri keskmes on kandlemänguõpe-
tus ning pärimustraditsioonide säili-
tamine ja edendamine. Laagri raames 
tegeletakse erinevate folkloorialaste 
tegevustega: rahvalaulude laulmine 
ja –juttude kuulamine, käsitööga te-
gelemine, ringmängude ja rahvatant-
sude tantsimine. Pillidest on võimalik 
õppida 6-keelset kannelt, hiiu-rootsi 
kannelt, plokkflööti, kitarri. Tegevu-
sed on planeeritud erinevates töötu-
bades osalemisena, samuti väljasõi-
tudena (Viljandi Pärimusmuusika 
festivalile, Soontagana maalinna). 
Folkloorilaagri lõpetab pärimuspäev 
„Pärimuse Pärlid“, kus kantakse ette 
päevade jooksul õpitud pilli- ja lau-
lulood, samuti korraldatakse näitus 
valminud käsitöödest ning on avatud 
erinevad töötoad.

MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad 
said toetuse oma projektile “Vigala 
meeste rahvariided folklooriselt-
sile Kiitsharakad”. Projekti ellu-
viimise tulemusena valmivad Vigala 
meeste rahvariide 8 komplekti vest ja 
püksid, mis aitavad segarühma tant-
sijad muuta Vigala valda esindavaks 
korrektselt riietatud rahvatantsu- ja 
folkloorikollektiiviks. Riided valmis-
tab kohalik ettevõte Liisu Rõivad.

Meede 4.2 „Külade omaalgatuse 
ja sotsiaalse aktiivsuse edenda-
mine“

MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala 
projekt “Kodukoht Vigala kauniks 
ja tuntuks“. Projektitegevustena 
korraldati aiandushuvilistele koolitus 

Sügisesed Raplamaa LEADER 
programmi taotlusvoorud ja nende 

esitamise tähtajad:

Mikroettevõtluse areng (investee-
ringutoetus): eelvoor ehk nõustamis-
voor on avatud 03. – 26. september 
2011. Põhivooru ehk hindamisvooru 
saab taotlusi esitada 26. septembrist 
- 03. oktoobrini 2011.
Asulate füüsilise elukeskkonna 
parendamine (investeeringutoetus): 
eelvoor ehk nõustamisvoor on avatud 
03. - 28. oktoobrini 2011. Põhivooru 
ehk hindamisvooru saab taotlusi esi-
tada 31. oktoobrist - 04. novembrini 
2011.
Kohaliku omaalgatuse ning sot-
siaalse aktiivsuse edendamise 
toetusi (nn pehmed projektid) saab 
esitada eel- ehk nõustamisvooru 21. 
novembrist - 05. detsembrini 2011 ja 
põhivooru 5. - 9. detsembrini 2011.
Veel on avatud täiendavad voorud 
meetmetesse Pärimustraditsioo-
nide säilitamine ja arendamine 
(pehmed projektid) tähtaeg eelvooru 
21. november - 05. detsember 2011 
ja põhivooru 05. - 12. detsember 2011 
ning Inimressurssi ja sotsiaalse 
kapitali arendamine (noorsootöö 
projektid) tähtaeg eelvooru 21. no-
vember - 05. detsember 2011 ja põhi-
vooru 05. – 12. detsember 2011.

Eelvooru soovitame projektitaotlused 
esitada tingimata esmakordsetel taot-
lejatel, aga ka teistel, kellel on keeru-
lised projektid.
Raplamaa Partnerluskogu korraldab 
taotlejatele igas meetmes infopäevi. 
Infopäevade toimumisest palun luge-
ge meie kodulehelt kalendri rubriigis.
Projektitoetuse taotlejaid nõustavad 
Raplamaa Partnerluskogu konsul-
tandid Maimu Niitsoo (telefon 484 
1134), Jaak Vitsur (telefon 48 4 1135) 
ja Anne Kalf (telefon 484 139). Küsi-
musi võite saata samuti Raplamaa 
Partnerluskogu e-postile jaak@rapla-
leader.ee .
Külade investeeringute meetmes 
nõustab taotlejaid Raplamaa Aren-
dus- ja Ettevõtluskeskuse konsultant 
Iris Haiba (489 0121) ja mikroettevõt-
luse investeeringute meetmes Rapla-
maa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse 
konsultant Egon Eiche (489 0618).

Rohkem informatsiooni saate Rapla-
maa Partnerluskodu kodulehelt aad-
ressilt www.raplaleader.ee
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„Maakodu aia kujundamise ABC“, kus 
sai põhitõdesid algaja aiakujundaja 
kui ka varem aiandusega tegeleja. 
Koolituse läbiviijaks oli Gardener OÜ 
juhataja - aiakujundaja Mailis Laane-
mäe. Peale koolitust osaleti ühisel õp-
pereisil Lätimaal, kus tutvuti Põhja-
Läti olulisemate aiandusobjektidega: 
Riia botaanikaaed, Babite rodopark, 
Bulduri aianduskooli park, Rundale 
loss ja seda ümbritsev suurejooneli-
ne barokkpark, kuurortlinna Jurma-
la haljastus. Õppereisilt oli võimalus 
osta kaasa istikuid, tutvuda Lätimaa 
aianduskultuuriga. Koolitusreis sai 
teoks koostöös ASTELLARIA REISI-
BÜROO-ga, kus reisikava koostajaks 
oli Virve Poom. Projekti jätkusuutlik-
kuse tegevusena toimuvad koduae-
dade korrastamine, kodude suvised 
remonttööd ja ümbruskonna heakor-
rastus.

Regionaalsete investeeringutoe-
tuste andmise programmist sai 
toetuse projekt “Vigala Tervisekes-
kuse ruumide väljaehitamine”
Vigala Tervisekeskus asub Vigala 
Hooldekoduga ühes majas. 1995. a 
tervisekeskusele väljaehitatud ruu-
mid ei vasta täna perearsti tegevus-

kohana töötamiseks ettenähtud nõue-
tele ja teisalt ei vasta hooldekodu 
köögiplokk ettenähtud nõuetele. Va-
jalik on välja ehitada tervisekeskuse 
nõuetele vastavad ruumid, milleks 
sobib Kivi-Vigala lasteaias olev vaba 
pind. Nii saab tagatud tervisekesku-
se kui ka hooldekodu normaalne ja 
nõuetele vastav töökorraldus.
Projekti elluviimisega pareneb Viga-
la vallas kvaliteetne perearstiteenus. 
Praegused perearsti ruumid asuvad 
ca1,5 km kaugusel bussipeatusest, 
mis valmistab suuri raskusi liiku-
misraskustes ja haigetele inimestele. 
Uute ruumide väljaehitamisega taga-
takse teenuse kättesaadavuse liiku-
misraskustega ja ratastoolis olevatele 
inimestele. Töid teostab meile juba 

tuntud ehitusfirma Lalande Mati Pal-
mi eestvedamisel, kelle tegemistega 
oleme alati väga rahule jäänud. Pe-
rearsti ruumid peaksid valmis saama 
septembrikuu lõpus.

Kohaliku Omaalgatuse prog-
rammist sai MTÜ Vigala Külade 
Ümarlaud toetust kahel korral ja 
valminud on 10 infotahvlit külades-
se. Infotahvlite tellimine on oluline 
valla elanike ja külade elanike ühis-
tegevuse aktiviseerimiseks ning info 
vahendamiseks valla ja kodanike va-
hel. Tihti käivad turistid või suvitajad 
oma suvekodudes ning neil puudub 
külade tegemistest ülevaade. Vigala 
vallas on hoogustunud külaliikumine 
ning külad korraldavad ise jaaniõh-
tuid, vastlapäevi, külade kokkutule-
kuid. Kuna valla ajaleht ilmub ainult 
korra kuus on just infotahvlid nende 
ürituste reklaamimiseks üliolulised. 
Selle suve lõpuks peab olema paigal-
datud Tiduvere,Vängla, Sääla, Päär-
du, Jädivere, Vanamõisa, Kurevere, 
Vana-Vigala, Läti ja Kivi-Vigala küla-
desse infotahvlid. Infotahvlid valmis-
tas meie oma valla ettevõte S.S Vigala 
Puu.

Kõik, kes on projekte kirjutanud ja 
toetust saanud, suured tänud teile! 
See on suur töö ja tänu teile saame 
koduvallas elu paremaks muuta.

Riina Redlich 
Abivallavanem-arendusspetsialist



6 VIGALA SÕNUMID

Suvine pööripäev meie 
tegemistes

Esivanemad on kutsunud seda aega 
suurteks päevadeks, sest päike on 

pesas. Arvatakse, et pesas istuv päike 
täidab inimesed erilise väega ja paneb 
inimesed lustima. Suvel on vaja kogu-
da jõudu ja elurõõmu järgnevateks 
päevadeks. Pööripäevaaegsed päevad 
on parim aeg saunavihtade tegemi-
seks, kosutava heina ja turgutavate 
ravimtaimede varumiseks.

Vängla küla jaanitulele andis olu-
lise panuse Mati Pihelgas, kes niitis 
lõkkeplatsi ümbruse ja tõi kohale 
lõkkepuuks vajalikud kuusejumbid, 
mida ta ei pidanud õigeks oma ahjus 
põletada puude praksumise tõttu. Ilus 
algus oli tehtud ning see andis põhju-
se jaanilaupäeval kõigil kokku tulla. 
Igal aastal tunneme vajadust tule 
järele - see on usk tule puhastavasse 
toimesse. Suvine loodus aitab vabane-
da kõigest halvast ja kurjast.

Traditsiooniliselt toimus mälu-
mäng-pakkumismäng kohalikest olu-
dest, ütlemistest ja kindlasti ilmast. 
Nt kõige külmem on 24-nda juuni 
hommikul olnud Kuusikul 1992 aastal 
ja täpselt null kraadi; nelja aastaaja 
kõige populaarsem perekonnanimi on 
Suvi 353 korral ja talv käändes (Tali) 
701 korral; saime teada, et Velise jõgi 
voolab läbi 13 küla; hinnatav on Vi-
gala Sassi järeldus oma 70-nda sün-
nipäeva paiku, et 72 eluaastat on nii 
tähtis, et alles siis võib teisi õpetama 
hakata (väärikas kultuur saabki toe-
tuda elutarkusele) ja loomulikult on 
jäänud enamikule sõnajalaõie otsimi-
ne kaugeks unelmaks, kuid võiksime 
teada sõnajalaõie legendi.

Küla jaanitulel leidis võimaluse 
olla Milvi ja Vello Nööbi tütar Malle 
Nööp, kellest sai koolinoorte laulu- ja 
tantsupeo edukaim kollektiivide juht 
nelja kooriga ja kuue tantsurühmaga. 
Milline pühendumine ja töö varaval-
gest hilisõhtuni, nii nagu seda tegid 
meie esivanemad. Aitäh!

Õhtu kogus oma tuure, andis või-
maluse kogeda toredat kokkusaamist 
ja olla kohal suvisel reisil Saaremaa-
le. Loomulikult tänusõnad Vigala kü-
lade ümarlauale, kes toetas jaaniõh-
tut. Ilusat tegusat suve, kus on ruumi 
puhkusel kui ka tööl. Kohtumiseni Vi-
gala Külade päeval Vana-Vigalas!

Õhtut meenutas 
Jaan Viska

Külastusmäng unustatud mõisad 
on alanud. Kolmkümmend kolm 

mõisat, milles asuvad koolid, on küla-
listele avatud sel suvel kuuel päeval. 
Miinimumprogrammina toimub igal 
täistunnil mõisates giidiga tutvumis-
käik, avatud on näitused ja kohvik. 
Lisaks korraldatakse kontserte ja esi-
nemisi. Kohvikus oli võimalik süüa 
tädi Salme kohupiima-rabarberi koo-
ki, saada kaasa retsept koogi valmis-
tamiseks ning muretseda koju mõi-
sahärra hommikuteed ja mõisaproua 
õhtuteed, et ükskord hiljem tuttava-
te ringis meenutada Vana-Vigalas 
nähtut ja kuuldut. Külastusmängust 
osavõtjad saavad esimesest külasta-
tavast mõisast osalejaraamatu, kuhu 
kogutakse templeid mõisatest ning 
külastusmängu lõpus osaleda aktiiv-
semate külastajate vahel loosimises.

Kohapeal nähtu viib meid ajaloos 
sajandeid tagasi ja annab võimaluse 
veenduda suurepärases 
ajakohases mõisakoolis 
õppimise ja töötamise 
kohas. On hea, et Vana-
Vigalas peetakse lisaks 
hariduskesksusele ka 
lugu kultuurikesksu-
sest. Suvel peetakse õpi-
laagreid pärimusmuusi-
ka vallas, korraldatakse 
küladepäev. 

11. juuni külastuspäe-
va pärastlõunal Vana-
Vigalas jõudis äikesepil-
ve all keeristorm murda 

Torm, mis lõpetas palava kevade ja avas 
mõisate külastushooaja

maha sajandeid vana põlistamme 
tiigi kaldal ning rebida hõberemmel-
ga ja lennutada selle liinitraatidesse. 
Liini all on mõnikord seisnud mõisat 
külastavate inimeste autod. Hea, et 
niigi läks ja suuremat õnnetust ei 
juhtunud. Külastuspäeva lõpus käis 
liiniremont kutsekoolimeeste eestvõt-
tel ja õhtuks said pered voolu tagasi. 

Peale tormi pilku mõisale heites 
võis juba eemalt näha lagunevat ka-
tust, kahjuks ei saa öelda „kaua teh-
tud kaunikene“ (mõisaremont läks üle 
mitmete tähtaegade), ikka ja jälle ker-
kib üles küsimus, miks ei tehta oma 
tööd korralikult. Kui me ei saa tormi 
vastu, siis paremini ehitada küll.

Lehelugejaile head mõisate külas-
tusmängus osalemist!

Mõisakooli fänn
Jaan Viska 
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Enne suvepuhkusele minekut toi-
mus ESF rahastatava meetme 

„Õppijakeskse ja uuendusmeelse kut-
sehariduse arendamine ning elukestva 
õppe võimaluste laiendamine“ projek-
ti „Hariduslike erivajadustega (HEV) 
õppurite õpi- ja sotsiaalnõustamise 
teenuse integreeritud mudel kutseha-
riduses„ aktiivsed tegevused. Viisime 
läbi kaks laagrikoolitust, ühe laagri 
kodumajanduse eriala noortele, kes on 
omandanud põhihariduse riikliku toi-
metuleku õppekava (TÕK) järgi ja tei-
se laagri noortele, kes on omandanud 
põhihariduse lihtsustatud õppekava 
alusel ning õpetajate ehk tugiisikute 
baaskoolituse õppepäevad. Laagrikoo-
lituste eesmärgiks on õpi- ja sotsiaal-
sete elamisoskuste kujundamine läbi 
praktiliste tegevuste. 

Lihtsustatud õppekava alusel III 
kursuse õppivate noorte laagrikoo-
litus toimus 07.06. - 09.06. k.a Hiie-
kivi puhkekeskuses Kurgja lähistel 
Vändra vallas. Koolituse programm 
oli tihe, kolme laagripäeva jooksul 
toimusid erinevad praktilise tegevu-
sega õpitoad. Looduse õpitoas õpetas 
Tiina Kalda looduse tundmist. Õpi-
lased valmistasid olemaolevatest tai-
medest ja põllulilledest lilleseadeid. 
Meeskonnatöö õpituba juhendas Liina 
Kikas, koostöös valmisid laagrilipp ja 

-maskott. Õpetaja Liina juhendas ka 
meisterdamise õpituba, kus õpilastele 
meeldis valmistada taaskasutusva-
henditest erinevaid esemeid (küünla-
alused, kaunistused jms). Karjääri-
nõustaja Liia Ründal Sa Raplamaa 
Info- ja Nõustamiskeskusest õpetas 
töökoha valikut, karjääri planeeri-
mist, astumist tööellu, valmistumist 
esimeseks tööintervjuuks. Rollimän-
gu käigus said õpilased osaleda nii 
tööotsijana (töötuna) kui ettevõtte 
personalijuhina. Tööpakkumised olid 
erinevate ettevõtete poolt, kes vajasid 

oskustöölisi. Firmade juhtideks olid 
klassijuhatajad. Iga õpilane valmistus 
osalema tööintervjuul, tuues esile oma 
tugevad küljed ja erialased oskused 
ning soovikirjelduse töötada antud et-
tevõttes  ja  ametikohal. Pärast ana-
lüüsiti tööintervjuu teostust ning anti 
hinnang, kes osutusid valituks töötu-
rul, kellel jäi veel midagi vajaka.

Huvi pakkus noortele kolman-
dal päeval päästeameti õpituba, kus 
päästeameti meeskond tutvustas iga-
päevast tegevust, päästeautot. Prog-
rammis oli veel tervise õpituba, kus 
tegevusteks sportlikud mängud, uju-
mine Pärnu jões, telgi lahtivõtmine ja 
kokkupanek jne. Eneseväljenduse õpi-
toas valmistasid rühmad laagrilehed 
ning tutvustasid oma rühmakaaslasi, 
samas valmistusid õpilased end ette 
ettevõttepraktika kaitsmiseks. Ette-
võttepraktika kaitsmine toimus vii-
masel laagripäeval, milleks oli kohale 
tulnud kooli juhtkond ja erialade juh-
tivõpetajad. Klassijuhatajad andsid 
viimaseid näpunäiteid kaitsmiseks, 
kuidas iseloomustada praktikaettevõ-
tet, oma tööd. Praktika kaitsmine läks 
edukalt, osalejad said head ja väga 
head hinded. Enne laagrikoolituse 
lõpetamist toimusid veel mõttetalgud 
ning lustlik mäng „Sõnasõda“ õpilaste 
ja kooli juhtkonna vahel.

Teine laagrikoolitus oli ko-
dumajanduse toimetuleku 
õppekava (TÕK) alusel 
õppivatele noortele Toosi-
kannul Käru vallas 14.06. 
- 16.06.11. Programm 
oli ülesehitatud samuti 
õpitubadele. Tegevused 
toimusid järgnevates õpi-
tubades: eneseväljendus, 
meisterdamine, tervise 
edendamine, esinemis-
oskus, muusikateraapia, 
karjäärinõustamine ja 
korrakaitse. Esimene päev 
algas eneseväljenduse 
õpitoas Eesti Ringhäälin-
gumuuseumis Türil, kus 
vanemõpetaja Ene Raua 

juhtimisel lindistati H. Jõgisalu jutu 
järgi lühikuuldemäng. Õpilased said 
oma ülesandega väga hästi hakkama. 
Laagrikoolituse tegevusena valmis sa-
mal päeval ka laagrilipp ja -maskott. 
Teine laagripäev algas praktika kaits-
misega. Õpilased iseloomustasid oma 
praktikakohta, milliseid töid tegid, 
mis neile meeldis. Peale lõunat jät-
kus tegevus muusikateraapia õpitoas 
Juta Tulevi juhendamisel. Muusika 
on vahend, mis pakub mittesõnalisi 
väljendumisvõimalusi ka neile, kelle 
jaoks sõnaline väljendusoskus on ras-

kendatud väga erinevatel põhjustel. 
Viimasele laagripäevale oli kutsutud  
õpilaste vanemad, valdade sotsiaal-
ametnikud, praktikaettevõtete juhid 
ja juhendajad, et ümarlaus kohtuda 
tugivõrgustiku liikmetega silmast sil-
ma (õpilane-kool-kodu-omavalitsus-
tööandja). Karjäärinõustamise õpitoas 
osales õpilane koos vanemaga. Liia 
Ründali nõuannete kohaselt valmista-
sid õpilased koos vanemaga osalemaks 
tööintervjuul. Täiendavat abi tööotsin-
gul oli võimalus saada ka sotsiaaltöö-
tajatelt ning ettevõtete esindajatelt. 
Praktilise tegevusena osalesid vane-
mad koos lastega erinevate ettevõtete 
tööotsingute intervjuul. Koolitaja Liia 
Ründal jäi rahule vanemate aktiivsu-
sega laste abistamisel tööturule pää-
semiseks ning õpilaste tahtest leida 
tööd. Korrakaitse õpitoas noored po-
litseinikud tutvustasid uut liiklussea-
dust, igapäevatööd ning politseiautot. 
Huvilistel võimaldasid politseinikud 
ka sõrmejälje andmist.

Päev lõppes ühises ümarlauas, kus 
tehti kokkuvõte tugivõrgustiku tege-
vusest, tänati partnereid koostöö eest 
ning tutvustati projekti jätkutegevusi. 
Päev lõppes muusikalise tervitusega  
Mai Einamaa poolt.

Mõlemast laagrist osavõtjad jäid ra-
hule koolituse programmiga. Lapseva-
nemad kui ka õpilased hindasid väga 
ettevalmistust tööintervjuuks, tege-
vusi meisterdamise õpitoas, kus liht-
satest asjadest võis valmistada  oma 
kätega uusi asju.

Enne suvepuhkusele minekut alus-
tasime veel õpetajate-tugiisikute baas-
koolituse sissejuhatav osaga, mis on 
mõeldud hariduslike erivajadustega 
tegelevate õpilaste klassijuhatajatele, 
õpilaskodu juhtidele jt. Baaskoolituse 
mahuks on 120 tundi, koolituse viib 
läbi MTÜ „Ellu“, lektoriteks T. Lis-
ter, J.-K. Vasama Soomest. Koolituse 
läbivateks teemadeks: tugipersonali 
roll, koostöömudelid, erivajadustega 
õppur, keerulised situatsioonid jms. 
Koolituse kaudu soovime parendada 
ja täiendada õpetajate teadmisi ja os-
kusi õpilaste nõustamisel, õpivalmi-
duse kujundamisel ning praktiliste 
tegevuste juhendamisel.

Uuel õppeaastal projektitegevused 
jätkuvad.

Maie Üürike
projektijuht

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli projektitegevused
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VIGALA VALLA 
SPORDIPÄEV
KIVI-VIGALAS 13. augustil 2011 

AJAKAVA

9.00 Võrkpall (2N + 4M). Järgmist 
mängu vilistab võitja võistkonna 
mängija
10.00 Korvpall (3 + 1 varu):

7 - 12 a
13 - 15 a
16 a ja vanemad

10.00 - 11.00 Kettaheide (hiljem 
heita ei saa!)
10.30 Jalgratta kross

7 - 15 a ja vanemad
11.00 Petanque
11.00 Eelkooliealistele: 

30 m jooks
kaugushüpe
pallivise
jalgrattasõit

12.00 AVAMINE, eelkooliealiste au-
tasustamine
12.30 „Suur jõukatsumine“ (võist-
kondlik šõuala 2M + 2N)
13.00 Perevõistlus (M + N +2 last 
vanuses kuni 12)
13.00 Jätkuvad korv- ja võrkpall
13.00 KERGEJÕUSTIK:
60m jooks - noored 7 - 10 a (T, P); 11 
- 15 a (T, P)
100m jooks – 16 a ja vanemad (N, M)
Kaugushüpe - noored 7 - 10 a (T, P); 
11 - 15 a (T, P); 16 a ja vanemad (N, 
M), veteranid 35.- 45 a. N, 40 - 54 a M; 
46 - … N, 55 - … M
Kuulitõuge - 16 a ja vanemad (N, M); 
veteranid 35 - 45 a N, 40 - 54 a M; 46 
- … N, 55 - … M
Luuavise - noored 7 - 10 a (T, P); 11 
- 15 a (T, P); naised 16 - … ; mehed 
16 - …
14.00- 15.00 Sangpommi rebimine:

noored kuni 16 a 16 kg 1 min;
6 - 45 a 24 kg 1 min;
veteranid 45 - 24 kg 1 min.

15.00 Pendelteatejooks (4N + 4M)
15.15 Köievedu 5-liikmelistele võist-
kondadele (N, M)
16.00 AUTASUSTAMINE, loterii
21.00 DISCO Kivi-Vigala Rahvamajas. 
Sissepääs 2€ ja spordipäevast osavõt-
jatele 1€

MAADLUSUUDISED
11. - 12. juunil peeti Soomes Veikko 
Rantaneni turniiri. Võistlustel tegi 
kaasa kaks Vigala noormeest. Kadet-
tide hulgas maadles Raido Liitmäe, 
kes saavutas kehakaalus 85kg 3. 
koha. Juunioride vanuseklassis tegi 
kaasa Karlis Kaldma, kes saavutas 
kaalukategoorias 74kg 1. koha. Karlis 
pidas maha kolm kohtumist, ta võitis 
oma vastased kindlalt. 

23. - 27. juuni toimus Serbias juunio-
rite Euroopa meistrivõistlused. Eesti 
kreeka-rooma maadlejatest pääses 
neile võistlustele vaid üks sportla-
ne, kelleks oli Karlis Kaldma. Karlis 
maadles kehakaalus 74kg ja pidi lep-
pima 25. kohaga 29 sportlase hulgas. 
Ta kohtus avaringis aserbaidžaan-
lasega, kellele kaotas seisuga 0:2 
(poolajad 0:1 ja 0:3). Kuna vastane 

ülejärgmises ringis kaotas, siis lõppes 
ka Karlise võimalus edasi maadelda. 
Arvestades, et tegu oli Karlise esime-
se tiitlivõistlusega, peab tulemusega 
rahule jääma. Karlis oli üldse kahek-
sas Vigala maadleja, kes on tiitlivõist-
lustele pääsenud. Järgmisena avaneb 
võimalus Raido Liitmäel, juba augus-
tis leiavad aset kadettide EM ja MM. 

1.-3. juuli - Ruissalopaini maadlus-
võistlus, Soomes. Esimese välisvõist-
luse kogemuse said ka Andreas ja 
Hannes Välis. Võistlus kujunes neile 
väga edukaks. Andreas maadles ke-
hakaalus 43kg ja Hannes kehakaalus 
49kg, mõlemad tulid oma kaalukate-
goorias võitjateks. Lisaks tunnustati 
Andreast eriauhinnaga hea maadluse 
eest.

Jüri Nisumaa

Kullamaa
vallavalitsuse juures 
kell 9.00–10.00
Vana-Vigala
Tehnika- ja 
teeninduskooli juures
kell 11.00–12.00
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil
kell 14.00–15.00

III kvartalis
25. juuli
22. august
19. september

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseauto-
maadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmi-
da hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega 
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.
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Kui me oma peoga alustasime, ei 
osanud ma midagi sissejuhatu-

seks öelda. Aga nüüd, tagantjärele, 
hüüan küll. 

Südame tegi soojaks, et rahvast oli 
kokku tulnud palju, igast perest ikka 
kohe mitu ja mõnest isegi kõik pere-
liikmed. Peo alguses võtsid koha sisse 
tublid grillmeistrid: Rooland, Rita ja 
Rain, kes on üks väga ühtehoidev ja 
sõbralik tiim.

Hästi nutikas oli Rebase pere rah-
vas, kes mõtles välja erilise jaanitule 
süütamise viisi. Perepoeg Indrek sõi-
tis ATV-ga jaanitule platsile, tagaist-
mel peremees Jaan põleva tõrvikuga. 
Tõrvikuks oli aga kummik, mida põl-
lumehel ikka leidub ja pidevalt vaja 
läheb. Kummik oli seest täis topitud, 
naftaga ära immutatud ja põlema 
pandud. Väga vahva ja originaalne 
süütamisviis!

Olga ja Elvi organiseerisid meile 
võistlusmänge ja köievedu. Mängus, 
kus kaks naabrit pidid kumbki ühe 
jala ühte kotti panema ja jooksma, 
oli Pare keskgeneratsioon sama väle 

Õpiring 
„JÄLG AJALUKKU“

MTÜ Jätkusuutlik Vana-
Vigala osales MTÜ 

Eesti Külaliikumine KODUKANT 
poolt korraldatud õpiringi tegevus-
toetuse konkursil „Õpiring: Ise teh-
tud, hästi tehtud“. Kahekümne nel-
jale õpiringile eraldati ühekordne 
tegevustoetus, sealhulgas ka meie 
õpiringile „Vana-Vigala külakroo-
nika koostamine - jälg ajalukku“. 
Õpiring on vabast ajast ja tahtest 
kokku tulnud täiskasvanute ini-
mestest koosnev enesearendajate 
rühm, keda ühendab ühine huvi, 
mis on seotud kindla teemaga. Meie 
õpiringi tegevuse eesmärgiks on 
läbi kroonika koostamise koduküla 
ajaloo tundmaõppimine, selle väär-
tustamine ning teavitamine küla-
elanikele. Koostöö tulemusena peab 
valmima esmane Vana-Vigala kü-
lakroonika trükis. Käsitletavad tee-
mad on: haridus ja kultuur, arstiabi 
ja tervishoid, kaubandus, raudtee-
jaam, ettevõtlus ja töökohad, tuntud 
inimesed, side, metskond, loodus, 
vaatamisväärsused jms. Õpirin-
gi töömeeskonnas osalevad: Ester 
Alekand, Aili Averin, Anne Lannes, 
Helbe Kliss, Mare Ülemaante, Mar-
git Liira, Maret Järv, Astra Põlma. 
Esimesel töökoosolekul vaatasime 
läbi oma tegevuskava, täpsustasi-
me teemavaldkonnad, valdkonna 
juhid ning otsustasime, et järgmise-
na toimub õppepäev kroonika koos-
tamisest.

Töörühmale on suureks toeks, kui 
leidub vabatahtlikke abilisi osale-
maks meie tegevustes, kellel on ku-
nagiste sündmuste kohta vanu foto-
sid, kirjalikke materjale, rääkimata 
lugusid jne., et üheskoos koostada 
Vana-Vigala külakroonika. Huvilis-
tel palun võtta kontakti  õpiringi ju-
higa telefonil 5693 9081 või maie@
vigalattk.ee.

Maie Üürike
Õpiringi juht 

Küla jaanitule süütas kummik
kui nende noorem generatsioon Ando 
ja Ardi. Köieveoga on meie külapidu-
del alati kõige rohkem nalja saanud. 
Koguaeg alustab üks pool köie siku-
tamist enne kui teised selleks valmis 
on. Maanda keskvanad ja väimees-
poisid olid kõik köieveos kohal ning 
Anne rõkkav naer nakatas kõiki hea 
tujuga.

Et kõik see sai toimuda nii ilusal ja 
kenal platsil, kuuluvad suured tänud 
Kilvaku perele. Nemad tegid selle 
maa-ala korda. Tõnu valmistas ette 
jaanituleplatsi, ehitas laua ja pingid 
külapidude tarvis, Maaris organi-
seeris šašlõki. Ka ilus amplite hoid-
ja, mille valmistas Janek, kaunistas 
peokohta. Piduliste tuju hoidis üleval 
CD-mängija ja Tõnu huumorimeel 
ning Arvi, kes lõi meiega hoogsal sam-
mul tantsu.

Suured tänud kõigile! Pidutseme 
järgmine aasta jälle. Meil on vahva 
külarahvas! 

Vanamõisa ja Tõnumaa külavanem
Malle Kivi

1989. aasta taluseadusega pandi 
alus esimestele õiguslikul alusel 

loodud taludele. 1991. a maareformi-
seadusega tagastati maa õigusjärg-
setele omanikele ja võimaldati maad 
erastada piirkondliku ostueesõiguse-
ga või ka üldistel alustel. 1992. a põl-
lumajandusreformi seadusega alusta-
ti endiste kollektiiv- ja riigimajandite 
likvideerimist ning nende vara ja maa 
baasil uute talude ja põllumajandus-
ettevõtete loomist.

Kutsume Teid meenutama, mida 
arvasite põllumajandusreformist, kui-
das see toimus ja kuidas mõjutas see 
Teie elu. Osa majandeist suutis oma 
tegevuse turumajanduse nõudmiste-
le vastavalt ümber korraldada ja on 
praegugi elujõulised, teised aga mit-
te; osa talunikest rajas jätkusuutliku 
tootmis- või turismitalu, teised ei too-
da enam endagi tarbekski; mõnel pool 
on ka maal küllaga töökohti, teisal 
jälle elu kiratseb. Kuidas ja miks see 
nii läks?

Meenutuste kirjapanekul ei ole tar-
vis karta, kui isiklikud seisukohad ja 
mälestused ei lange kokku nn ametli-
ke käsitlustega. Juurde võib lisada fo-

tosid, dokumente jne, mille vormista-
misjuhiseid saab muuseumitöötajalt. 
Kui soovite, saate lisad pärast muu-
seumis kopeerimist tagasi, tavalised 
valguskoopiad kahjuks muuseumile 
ei sobi.

Muuseum loodab, et ka need inime-
sed, kes praegu on hõivatud reformi 
käigus asutatud talu või ettevõtte te-
gevusega, leiavad mahti oma mäles-
tused kirja panna.

Kogutud materjal säilitatakse Ees-
ti Põllumajandusmuuseumis. Palume 
tööde alla märkida oma nimi, sünni-
aasta ja kontaktandmed. Meenutu-
sed palume saata või tuua võimalusel 
21. detsembriks 2011. aastal Eesti 
Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 
4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. 
Materjali kasutatakse 2012. a märt-
sis avatava näituse ja konverentsi et-
tekannete koostamisel.

Täiendavat infot ja abistavaid 
küsimusi mälestuste üles tähen-
damiseks saab:
Ell Vahtramäelt tel 738 3821 või e-
post: ell.vahtramae@epm.ee ja 
Anne Grišanilt tel 738 3818 või e-post: 
anne.grisan@epm.ee

Pane kirja oma mälestused ja kogemused seoses 
põllumajandusreformiga
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HARD ROCK LAAGER 2011 PILTIDES
Fotod: Joosep Altm

ets
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Taaskohtumine Sillaotsa 
talumuuseumis

Sellel suvel täitub juba kümme 
aastat Vana-Vigala näitetrupi 

„Topelt-Kiiks“ menuka suvelavastuse 
„Seitse tähte taevasõelas“ esmasest 
etendamisest Sillaotsal. Antud näi-
temängu võib pidada läbimurdela-
vastuseks, mis tõi muuseumisse iga 
aastaselt rahva näitemänge vaatama 
ning kuulsust ja au meie trupile. Ar-
vestades neid asjaolusid ei saanud me 
käest lasta võimalust seda sündmust 
tähistada. Kuigi veeretasime paar 
aastat tagasi oma õlult kohustuse su-
viti Sillaotsal esineda, ei suuda meie 
trupp koha võlule ja sealsele toredale 
muuseumirahvale ning soojale pub-
likule vastu panna ja miski kutsub 
meid sinna tagasi ikka ja taas. Nii siis 
ka sellel aastal.

Lühidalt ka lavastusest, mis sellel 
suvel taasesitamisele tuleb. Näite-
mäng on kokku pandud Madde Kalda 
samanimelise romaani ainetel. Kuna 
tükki mängitakse Sillaotsal ja osa-
de tegelaste prototüübid on siin ka 
reaalselt elanud, siis sai raamatust 
valitud välja just Velise karjamõisa 
lugu. Velise oli Annele juba kolman-
daks teenistuskohaks. Just siin kogeb 
Ann esimest korda tärkavat armas-
tust aga ka oma elu suurimat häbi ja 
alandust. Siin kujuneb välja tema tu-
gev isiksus. Etendus toob vaatajateni 
kireva pildi elust mõisas 19. sajandi 
lõpul. Võrreldes kümne aasta taguse 
lavastusega on näidendit natukene 
kohendatud, osad osalised on uued 
aga võib kohata ka endisi osatäitjaid. 
Etendusse on kaastaud kogu trupp ja 
juurde on kaubeldud veel näitlejaid ja 
pillimehi mujalt.

Etendused Sillaotsal toimuvad 31. 
juulil kell 19.00 ja 20. augustil kell 
18.00.

Pileteid on 3€ täiskasvanutele, 2€ õpi-
lastele, tudengitele ja pensionäridele 
ja eelkooliealised saavad etendusele 
tasuta. 

Olete kõik lahkesti palutud etendust 
vaatama!

Astra Põlma
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Juulikuu sünnipäevalapsed

Evsimia Laanemets  91
Asta Alt   89
Leida Üürike   87
Agnes Jalakas   86
Linda Rist   84
Harri-Heinrich Hiibus  83
Helju Kuldma   82
Linda Roosi   80
Helgi-Kristi Valge  80
Asta Lints   75
Enno Lints   70
Mare Veiand   65
Endel Villemson  65
Elve Sumberg   60
Elviira Hatto   60

Augustikuu sünnipäevalapsed

Aliide Pütsepp  88
Harald Bergmann  82
Elviira Viibus   75
Leonid Andrejev  70
Jaan Õun   65
Jaan Leht   65
Taimi Sondberg  65
Malle Õun   60

Et päevade lennus
jääks püsima kevad,

et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist

oleks veelgi enam –
rõõm ootaks sind koduväraval!

Palju õnne!

Uus ilmakodanik

Laura Isabella Rukki

Meie hulgast lahkunud

Heinu Teedla

10. september VANA-VIGALA TTK staadionilkell 10.00 - 15.00

VIGALA POTILAAT
- Lonkava Hundi Koja laagris saab näha keskaegseid rõivaid, käsitööd ja 
sõjavarustust
- Oma oskusi näitavad treenitud viikingisõdalased
- Kell 12.00 - Vigala Rammumehe valimine
- Loterii
- Jaan Tatika konkurss - tule näita oma valmistatud masinaid. Kui masin on 
transpordiks liiga suur, tuleme pildistame üles enne laata

TULE MÜÜMA, OSTMA, KAUPLEMA!
INFO tel. 514 7444

MTÜ-l „Vigala Külade Ümarlaud“ on hea meel teile teatada, et

VIGALA KÜLADEPÄEV
toimub 30. JUULIL Vana-Vigalas Mõisas

Päevakava:
12.00 AVAMINE - külavanemate jõukatsumine mõisa ees
12.15 VIKTORIIN
12.15 AVATUD TÖÖ/ÕPITOAD: 

- 12.15 Jaapani köide (võta kaasa papiribasid, tapeedijääke, vana tühi vihik - kui pole 
ei jää köide tegemata)
- 13.00 Talusildi valmistamine - esitlus ideedeks, tutvumine tähtede freesimisega
- Lisaks huvitavad õpitoad „Unustatud mõisad„ raames
- 15.00 Pärimuskontsert koos külalistega ning külade päeva lõpetamine.

Tule külast välja ja võta naaber ka kaasa! 

RABA ALGKOOLI (1854-1972)
VILISTLASTE KOKKUTULEK

23. juulil 2011 algusega kell 12.00
Kokkutulek on pühendatud Vigala Õiguse väljakuulutamise 222. aastapäevale:
•	 algus	kell	12.00,	lõpp	teadmata
•	 pruukost	ise	kaasa	võtta
•	 maja	tänast	päeva	tutvustab	omanik
•	 eeskava	avalikustatakse	kohapeal
•	 Raba	kooli	vilistlase	ettekanne	Vigala	Õigusest
•	 Raba	kooli	kokkutuleku	tuli	süüdatakse	Vabadussõjas	(1918-	1920)	hukkunud	
5000 mehe ja koolipoisi mälestuseks

Info tel. 5367 0248

Järgmine	Vigala	Sõnumid	ilmub	
septembri	alguses.	

Kaastöid ootame 26. augustiks. 
Ilusat suve!


