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Vigala valla suvepidu toimus see-
kord lastekaitsepäeval, mis oli 

üllatav aeg paljudele. Kuid üllatusi 
jagus veelgi. Loodetud tavapärane 
laululavakontsert tuli ilmastiku tõttu 
kiirelt Vana-Vigala Rahvamajja üle 
tuua. Vabandan nende ees, kes suve-
pidu hoolimata ilmast tavalisse kohta 
vaatama tulid. 

Juba proov rahvamajas läks tempo-
kalt käima ja ümberorienteerumine 
kulges üllatavalt kiiresti - sigimist-
sagimist jätkus kõikjale. Ja siis see 
algas - kontsert.

Laulud olid põimitud luuleridade-
ga, tantsuplokis tuldi välja väga eri-
nevate stiilidega ning lõpus oli midagi 
käredamat ka noortele – esines noor-
tebänd „Feattone“. Usun, et vaatamist 

PIdu PEETud VIHMA KIuSTE
ja kuulamist jagus kõigile. 

Olen uhke, et Vigalas harrastatak-
se tantsu, laulu, võimlemist, showd ja 
pillimängu. Meil kõigil on võimalus 
aasta jooksul õpitut suvepeol teistele 
näidata. Kirevamaks on muutunud 
ka tänu projektidele kostüümid. Tun-
dub, tegemislusti ja indu hoitakse 
hinges east hoolimata. 

Tänan kõiki juhendajaid, kes oma 
põhitöö kõrvalt leiavad aega tegeleda 
kultuuri edendamisega. Kuna laste 
päralt on maailm, siis sära nende sil-
mis ja nende esinemist nautides, puu-
dutab see südamest meid kõiki.

Liina Kikas
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Kivi-Vigala Põhikooli 
tublid õpilased
Lõppenud on 2011/12 õa õppepe-
riood. Kooli õppenõukogu otsusega 
anti välja kiituskirjad väga heade 
tulemuste eest õppetöös järgmistele 
1. - 8. klassi õpilastele:

1. kl – Aron Aun, Berit Kristin
2. kl – Heily Tiitus
3. kl - Merili Burmeister, 
Silver Haljas
4. kl - Jürgen Kõllo
6. kl - Robert Haljas, 
Kadri Kärsna
6. kl - Grete Kärsna
8. kl - Pille Siimar

Väga heade ja heade õpitulemuste-
ga lõpetasid klassi järgmised 1. - 8. 
klassi õpilased:

1. kl – Marleen Mölder, Kalju Torri
2. kl - Iiris Djatšok, Gerlin Sildoja, 
Anti Tuula, Ankeelika Viimne
3. kl – Triin Djatšok, Relika Kullap, 
Kristina Ollo, Liisbeth Naarits
4. kl – Henry Tiitus, 
5. kl – Raido Liiv, Anete Vahl, Ran-
nes Rukki
7. kl – Gerli Kullap, Andra Veiand, 
Kristi Viimne
8. kl - Keitlin Niit, Kärolin Lints, 
Keily Moks, Annabel Vaarma.

Soovin kaunist suve ning meeldi-
vaid puhkuse elamusi kõigile!

Kristine Niit
Kivi-Vigala Põhikooli direktor

VANA-VIGALA PÕhIKooLI tUbLID ÕPILASeD
2011/2012 õppeaasta on 1. - 8. klassi õpilaste jaoks läbi saanud. Kõige tubli-
mad õppijad olid ja lõpetasid klassi kiituskirjaga järgmised õpilased:

1. kl – Kärolin Kikas
2. kl – Emily-Melissa Pilv, Sirle Külaots
4. kl – Anti Asumets, Fred Kikas
5. kl – Raido Rehepapp
6. kl – Hanna Hatto
7. kl – Adeele Zagurski

Tublid õppijad olid ka kõik need õpilased, kes lõpetasid klassi hinnetega „4“ 
ja „5“: 
1. kl – Joonas Asumets
2. kl – Kristen Kanarbik, Riia Orgmets, Rando Vanikov
3. kl – Alis-Angela Kuusk, Kristo Lebin, Liisa Nazarov, Mari Saffre
4. kl – Kert Moorbach
5. kl – Lisett-Mariin Maasikas, Markus Rudak, Andreas Välis
6. kl – Jarko-Jael Jõessar, Urmis Veimann, Andreas Viibus, Tanel Ülemaan-
te
7. kl – Katri Alesmaa, Evely Lebin, Tiina Põlma
8. kl – Kersti Einling, Arnold Zagurski, Mery-Liis Välis.

1. klassi õpilased Kärolin Kikas ja Joonas Asumets osalesid Läti Vabariigis 
Valkas tantsuturniiril „Ziemevalsis 2012“, kus nad saavutasid LI A2 võist-
lusklassis I koha, ning Pärnu Kuursaalis toimunud tantsuturniiril saavu-
tasid nad oma vanuserühmas II koha. Märjamaal toimunud Raplamaa ker-
gejõustiku võistlustel said auhinnalisi kohti järgmised algklasside õpilased: 
Kärolin Kikas (kaugushüpe II, 60m jooks III ja 300m jooks III koht), Fred 
Kikas (60m jooks III), Liisa Nazarov (60m jooks III), Kristjan Vodolaztšenko 
(60m jooks III koht).

9. klassi õpilastel on enne põhikooli lõputunnistuse saamist vaja sooritada 
lõpueksamid, seega veel viimased jõupingutused enne suurt suve.
Soovin 9ndikele edu eksamitel ning kogu kooliperele kosutavat suvepuh-
kust! 

Marje Orav
Vana-Vigala Põhikooli

õppealajuhataja

�

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

�����������	�����������������	������

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

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

������������������������ �!!�������"�������������������������������� �!!�������"��������
#������$�����������$���������������������������	%������������"�������&������	�������&���������'������#������$�����������$���������������������������	%������������"�������&������	�������&���������'������

(��	������%����%����	����	�������	�����	�'��������%��������	�����%���������������	�����	�����	��������(��	������%����%����	����	�������	�����	�'��������%��������	�����%���������������	�����	�����	��������

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

)�*���+,,- ��,���'������ .�� � �/��"�������&������	��������������������)�*���+,,- ��,���'������ .�� � �/��"�������&������	��������������������

Kivi-Vigala Põhikooli 
40. lennu lõpuaktus 
toimub pühapäeval 
17. juunil kell 16.00

Vana-Vigala 
Põhikooli 
lõpuaktus 
on 16.06 kell 16.00 
ja eelkutseklasside 
lõpuaktus 17.06 
kell 12.00



3VIGALA SÕNUMID

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Vigala Vallavalitsuses

02.05.2012 istungil otsustati:
- anda kirjalik nõusolek kahe puur-
kaevu rajamiseks
- määrata Kurevere külas Puurkaevu 
maaüksusel asuva Vigala vallale kuu-
luva ehitise teenindusmaa suuruseks 
757 m2 ja Kurevere külas korterela-
mu ja kuuri teenindamiseks vajaliku 
maa suuruseks 3618 m2
- eraldada sotsiaaltoetusteks 217.32 
eurot
- eraldada investeeringute reservist 
kuni 3400 eurot vastavalt arvele Kivi-
Vigala Põhikooli tuletõkkeuste soeta-
miseks
- eraldada reservfondist Kivi-Vigala 
Lasteaia elektri mõõdistamiseks 197 
eurot, mõõdistused vajalikud teha 
seoses päästeameti ettekirjutuse täit-
misega.

16.05.2012 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingimused 
ühele objektile
- väljastada ehitusload kolmele ehiti-
sele

- lubada jagada üks kinnistu kaheks 
maaüksuseks
- kinnitada ametnike loetelu, kes on 
pädevad osalema väärteomenetluses 
kohtuvälise menetlejana (abivallava-
nem-arendusspetsialist, majandus-
spetsialist, ehitusnõunik, maakorral-
daja ja registripidaja)
- eraldada sotsiaaltoetusteks 33.30 
eurot
- paigaldada kiriku poolt vaadates Ki-
riku tee vasakpoolsele küljele märk 
“Parkimine keelatud”.

Vigala Vallavolikogus

31.05.2012 istungil otsustati:
- võõrandada otsustuskorras Viga-
la vallale kuuluv küttehoidla OÜ-le 
Exclusive Stone
- kinnitada õpilasstipendiumi saajate 
nimekiri: Pille Siimar, Keitlin Niit, 
Annabel Vaarma, Kristina Muhu, 
Triinu Ülemaante, Marvin Üürike, 
Gretelis Liländer, Reelika Otti, Kairit 
Veimann, Hendrikko Juhkam, Anni-
ka Lusti
- määrata sihtotstarbed kolmele maa-
üksusele
- anda nõusolek kolmekümne ühe 
maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
- võtta arvele peremeheta varaks Tol-
liste-Jaani elamu Sääla külas Vigala 
vallas, mille viimane teadaolev oma-
nik oli Endel Mikk
- volitada Maa-ametit teostama aad-
ressandmete süsteemis koha-aadres-
side muutmisi
- kinnitati Kivi-Vigala Põhikooli aren-
gukava
- arutusel oli Vigala kalmistu hal-
damise üle andmine kirikule alates 
2013. aastast.

Selle aasta ohtlike jäätmete tasuta ko-
gumisring toimub Ragn-Sells AS kaas-
abil 16. juunil 2012. 

Kogumisringi ajagraafik:
9.00 - 9.15 Päärdu bussipeatus
9.20 - 9.30 Jädivere endine kauplus
9.35 - 9.50 Kivi-Vigala Vallavalitsus
9.55 - 10.10 Kesk-Vigala bussipeatus
10.15 - 10.30 Vängla Vängla veski
10.35 - 10.50 Vana-Vigala (Jaam)
10.55 - 11.10 Vana-Vigala (TTK tööko-
jad).

Mis on ohtlikud jäätMed?

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis isegi 
väikestes kogustes on tervisele, varale 
ja keskkonnale kahjulikud. 
Sellel kogumisringil kogutavad jäätme-
liigid on:
• õlifiltrid ja õlijäätmed (vedelad ja 
tahked)
• reostunud materjalid
• päevavalguslambid
• elavhõbedat sisaldavad materjalid
• süstlad ja ravimid
• värvi-, laki- ja lahustijäätmed
• reostunud pakend
• pliiakud ja Ni-Cd akud
• patareid ja väikeakud
• kemikaalid

Kes soovivad ohtlikke jäätmeid ära 
anda, teatage telefonil 489 4774 Ain 
Kärsnale, et saaksime ülevaate jäätme-
te kogustest. Ohtlikke jäätmeid kogu-
me ainult eraisikutelt. Olmeelektrooni-
kat sel ringil ei koguta.

ohtlike jäätMete 
tasuta koguMisring

MTÜ Vigala Külade Ümarlaud sai toetust Kohaliku omaalgatus program-
mist projektile “Vigala külade keskuse lava eesriide soetamine”, mille 

raames OÜ Liisu Rõivad valmistab lava eesriide ja ülakardina. See võimaldab 
Vigala valla näitegruppidel kui ka välisesinejatel edukalt harjutada ja elamus-
terohket näitemängu rahvale pakkuda. Näitemäng ja teised huvitegevused on 
hea võimalus igasuguseks mõttearenduseks, väljenduseks ja eneseteostuseks 
kogukonnas. 

2009. aastast praeguse ajani on tehtud külade keskusele annetusi ja seda just 
eesriide soetamiseks. Sellega on lahendatud ka kaasfinantseeringu osa ning 
inimeste annetused leiavad õige koha. Kardinad on tegevuste läbiviimiseks 
väga oluline investeering. Täname kõiki annetajaid oma panuse eest! 

Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Merje Voog

Külade keskuse lava saab peagi uue kuue

Kivi-Vigala lasteaed on laste 
jaoks avatud kuni 29.06.12 
(kaasa arvatud) ja alates 
21.08.2012.

Vana-Vigala lasteaed on laste 
jaoks avatud kuni 22.06.12 
(kaasa arvatud) ja alates 
27.08.2012.

lasteaedade inFo
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terVISeLeheKüLG

Jooksmisse, nagu ka terviseeden-
dusse, suhtutakse tihtipeale eel-

arvamusega ja pealiskaudselt. Nõnda 
arvatakse tavaliselt, et kui ennast va-
hel natuke liigutada, on see tervislik. 
Ka jooksmist peetakse tervislikuks, 
kuigi paljud inimesed võivad vale va-
rustuse või halva ettevalmistuse tõt-
tu joostes endale liiga teha. Üldiselt 
ei tunta huvi jooksmise erinevate tah-
kude vastu, vaid hakatakse lihtsalt 
jooksma ja nõnda võib tervise edenda-
misest kujuneda tervise lõhkumine. 

Mida on vaja teada, et jooksmisest 
kujuneks tervise edendaja, mitte selle 
lõhkuja? Kõigepealt tuleks veelkord 
meelde tuletada, et tervis ei ole mit-
te häda, valu või haiguse puudumine, 
vaid inimeseks olemise kõikvõimalike 
aspektide tasakaalustatud koostoimi-
mine, seejuures mitte üksnes keha, 
vaid ka hinge ja vaimu ning laiema 
– perekondliku, kogukondliku ja kul-
tuurilise harmoonia loomine. Et elu 
toob meile pidevalt uusi sündmusi, 
mis viivad absoluutsest tasakaalusei-
sundist välja, tuleb mõista anda, et 
tasakaalust väljas olemine ei ole alati 
haigus või tervisele kahjulik asjade 
seis, vaid on samuti väljakutse ning 
arengut ja kasvamist võimaldav näh-
tus. Järelikult pole tervis mitte üks-
nes tasakaal, vaid ka selle tasakaalu 
saavutamise potentsiaal, mis seisneb 
inimese valmisolekus ja tahtes pide-
valt muutuda, kohaneda, kasvada, õp-
pida ja luua. Seesuguste tervise mää-
ratlustega võime juba palju targemalt 
vastu astuda jooksmisele kui ühele 
võimalusele tervise edendamises. 

Nimelt tuleks mõelda, kuidas on 
võimalik jooksmisest luua selline te-
gevus, mis vastaks eespool esitatud 
mõtisklustele ning ei jääks üksnes 
kehalise seisundi kompenseerivaks 
mehhanismiks. Vastus on lihtne: ka 
jooksmist tuleks käsitleda tervikli-
kult ning anda talle laiem perspek-
tiiv ja rakendus. Loetlen alljärgnevalt 
mõned viisid, kuidas jooksukogemust 
laiendada terviseedendusega kooskõ-
las: 

1. Tee kindlaks, milline on sinu üldine 
füüsiline seisund (millised on hädad, 
pingestunud kohad, valud, sportlik 
vorm jne). Vastavalt seisundile vali 
endale sobiv spordiala, millega tege-

Pidage silmas!
Spordiseltsi Sparta toitumisspetsia-
listi Margus Silbaumi soovitused:

1. Kas sööte päevas iga kolme-nelja 
tunni järel?
2. Treeningu ajal ja pärast treenin-
gut jooge piisavalt vedelikku, mis 
sisaldavad mineraalaineid, kiireid 
ja aeglasi süsivesikuid ning amino-
happeid.
3. Jätke toiduvalikul meelde: 50-
60% päevas vajaminevast energiast 
võiks tulla süsivesikutest, 15-25% 
rasvadest ja 20-30% valkudest.
4. Igapäevases menüüs peaks kind-
lasti sisalduma Omega 3 rasvhap-
peid ja piisavas koguses tähtsa-
maid mineraalaineid (kaltsium, 
magneesium).
5. Pikema perioodi vältel tasakaa-
lustamatult toitudes tekivad tõsi-
sed terviseriskid (kurnatus, liigeste 
ja kõõluste hädad).
6. Arvamus, et keha koostises olev 
rasv muutub menüü või treeningu 
tulemusel lihaseks, on sama ab-
surdne kui paekivist liha tegemine.

Rutt soovitab: 
LÕHE KOOREKASTMES 4-le

600 g lõhefileed
1 porrulauk
4 tomatit
1dl 10% rõõska koort
4dl hapukoort
1 küüslauguküüs
¼ tl valget pipart
1 tl soola
1 sl võid

Valmistamine:
- pane lõhefilee võiga määritud ah-
juvormi, nahk allapoole
- sega rõõskkoor ja hapukoor mait-
seainetega
- viiluta tomatid ja porru ning pane 
viilud kalafileele
- vala üle koorekastmega
- küpseta 200º C juures 30 minutit
- serveeri keedetud kartulite või rii-
siga.

Jooksmine ja terviseedendus
leda (teatud vigastuste korral ei tasu 
minna kohe jooksma, vaid tuleks te-
geleda muude liikumisvormidega, fü-
sioteraapiaga). 

2. Kui leiad, et jooksmine on sulle 
sobiv, vaata üle, milliste motiividega 
sa jooksurajale lähed või oma tervist 
edendavaid eesmärke sead (kas motii-
vid on ikka sinu enda omad või hoo-
pis välise surve tulemus; kas nad on 
seotud üksnes füüsilise heaoluga või 
saab neid rakendada ka emotsionaal-
se, intellektuaalse või sotsiaalse har-
moonia loomisel). 

3. Mõtle läbi, mida on vaja teha sel-
leks, et sinu jooksukogemusest saaks 
tervist edendav nähtus. Tee plaan, 
millises tempos, kui tihti ja kui kaua 
sa jooksed. Lisa plaani erinevad jook-
supaigad, kaaslased, et jooks saaks 
olla ka sotsiaalne või emotsionaalne 
tasakaalustaja. Anna igale jooksule 
mõte või tähendus ning häälestu sel-
lele enne jooksu. 

4. Ära pinguta, vaid lõdvestu joos-
tes. Joosta on võimalik nõnda, et mit-
te ei väsita ennast, vaid saad ümbru-
sest energiat juurde. Jooksmine ei pea 
olema ka kiire põgenemine argipäeva 
ja rutiini eest, vaid võib osutuda või-
maluseks oma sügavamate tasandite-
ga kontakti saamiseks. Seega kuula 
ennast. 

5. Kui oled jõudnud pingevabasse 
faasi, kus jooksmine muutub kergeks, 
vabadust tekitavaks, joovastavaks 
rõõmukogemuseks, rakenda endas 
tekkiv loovus oma elu korda seadmi-
seks või uute väljakutsete vastuvõt-
miseks. Ole loov ja luba endal oma 
tervist edendada.

Kristjan Puusild
Estonian Adventure Run

www.elujooks.net
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Jutustan Vigala rahvale loo oma va-
naisast, Karl Illimarist, õpihimulisest 
ja edumeelsest perepojast, Vigala Põl-
lutöökooli asutajast ja esimesest koo-
lijuhist.

Karl Illimar sündis 29. jaanuaril 
1886. aastal Harjumaal Kosel. 

Peres oli kaks tütart ja kaks poega. 
Karl oli poegadest vanim. Tuli teha 
valik talupidamise või õppimise va-
hel. Ta valis viimase ja asus õppima 
Kurgijõe Kõrgemasse Põllumajandus-
kooli Soomes. Lõpetas kooli edukalt 
1910. aastal agronoomia erialal. Pea-
le kooli lõpetamist asus ta ellu viima 
oma ideid ja tema jooniste järgi val-
mis hoone projekt ja masinate paigu-
tus Äksi Piimatööstuses. Tööle asus 
ta Eesti Põllumeeste Keskseltsi ja 
abiellus ning 1912. aastal sündis poeg 
Ants-Arne Illimar.

1913. aastal avanes võimalus jät-
kata haridusteed Leipzigi Ülikoolis 
Saksamaal. Õpingud katkesid seo-
ses Esimese Maailmasõja algusega. 
Tuli kodumaale tagasi siirduda, kuid 
eestlasest üliõpilast ei lastud laevale. 
Pangast oma viimast õppetoetust väl-
ja võttes oli pangaametnik kogemata 
saadud summale nulli juurde lisanud. 
Õpingukaaslane oli soovitanud raha 
mitte tagasi viia, kuid tookordne au-
sus tuli kasuks. Tänulik pangaamet-
nik oli tuttav Leipzigi Ülikoolist ühe 
professoriga, kes pakkus talle mõisa-
valitseja kohta. Veel aastakümneid 
hiljem jutustas vanaisa kodus seda 
lugu, kuidas ausus päästis ta raskus-
test ja tõstis härra seisusesse.

1919. aastal Saksamaalt koju pää-

senuna asus ta uuesti tööle põllu-
meeste keskseltsi ja abiellus Selma 
Mihkelsoniga, kuna eelmine abielu oli 
purunenud. 1921. aastal sündis perre 
tütar Saima, minu ema. Ka poeg Arne 
kasvas üles Vigalas oma isa juures.

1. mail 1920. aastal avati Vigalas Põl-
lutöökool ja esimeseks koolijuhiks sai 
Karl Illimar. Kooli kursus oli kahe 
aastane. Õpetati loomakasvatust ja 
käsitööd. Teooria vaheldus praktika-
ga ja suvist praktikat teostati ka tol 
ajal sageli Soomes. 1932. aasta keva-
del lisandus õppekavasse aianduse 
eriklass ja kool nimetati ümber Viga-
la Põllundus ja Aianduskooliks.

Hea agronoomina oli ta lugupeetud 
mees mitte ainult koolis vaid ka Vi-
gala talunike hulgas. Eriti hinnatud 
olid tema nõuanded maaparanduse 
ja piimajahutuse osas. Tema projek-
ti järgi valminud drenaaž kutsekooli 
staadioni all töötab siiani. Vana Illi-
mari projekti järgi ehitati Vana-Vi-
galasse Eesti esimene silotorn, selle 
müürid on endise aiandi territooriu-
mil siiani näha. Lisaks kooli juhtimi-
sele õpetas ta ka mitmeid õppeaineid, 
nagu füüsika, keemia, meteoroloogia, 
mineraloogia, põllumajanduse tehno-
loogia, botaanika, kultuurtehnika jt. 
Ta oli kirglik piibu- ja jahimees. Sel-
lest tulenevalt sai ta endale muheda 
hüüdnime „Piip“ ja seda nime kasutas 
kogu Vigala rahvas. Oma pensionipõl-
ve sisukaks veetmiseks ostis ta Läti 
külla Tammikule talumaad ja alustas 
hoonete ehitusega.

Karl Illimari ja tema pere töödele ja 
unistustele tõmmati kriips 14. juunil 
1941. aastal. Hommikul kell kuus olid 
püssimehed köögis ja loeti ette küü-
ditamise otsus. Algul valitses täielik 
teadmatus, mis toimub, kuid tänu 
vanaisa ja vanaema väga heale vene 
keele oskusele saadi püssimeestega 
jutule. Jutust selgus, et vaja on kaasa 
võtta sooje riideid, kuid raha kõrval-
toast tuua ei lubatud. Õnneks poeg 
Arnet kodus ei olnud, kuna oli õpin-
gutel Tartus. Tütar Saima oli eelmisel 
õhtul koju tulnud oma gümnaasiumi 
lõputunnistust näitama. Ja nii algas-
ki meie perest kolme inimese teekond 
Venemaale. Tallinnas Karl Illimar 
lahutati perekonnast ja saadeti 15 
aastaks vangilaagrisse. Minu ema ja 
vanaema saadeti asumisele Kirovi ob-
lastisse. Juba teisel aastal suri minu 
vanaema Selma tüüfusesse. Kirovi 
oblastis oli suur väljasaadetute ko-
gukond eestlasi ja neid naisi päästis 
töökus ning käsitöö oskus. Sõja ajal 

töötati turbarabas ja kolhoosipõllul, 
peale sõda aga ümberkaudsetes artel-
lides.

Vangilaagris, kuhu vanaisa saade-
ti, kandsid karistust nii eestlastest 
poliitvangid kui ka vene kriminaal-
kurjategijad. Ka nüüd tuli talle ka-
suks hea inimeste tundmine ja mit-
mete võõrkeelte valdamine. Sellega 
võitis ta isegi kriminaalide ja laagri 
ohvitseride lugupidamise ja austuse. 
Esimestel aastatel oli ta vangilaagri 
agronoom ja neli viimast aastat vang-
la söökla ja kaupluse raamatupidaja. 
1951. aastal 14. juunil, täpselt küm-
me aastat peale saatusliku teekonna 
algust kodusest Vigalast, anti Karl Il-
limarile seoses tervise halvenemisega 
amnestiat. Mõne aja möödudes oli tal 
võimalus elama asuda oma tütre Sai-
ma pere juurde. Noore naisena minu 
ema armus Vladimirisse ja 1949. aas-
tal sündisin mina, Lia. Vanaisa saa-
budes olin mina tema tervitajate seas 
ja sain kohe tema lemmikuks. Mõni 
kuu peale vanaisa saabumist sündis 
perre poeg Pavel. Laagrist vabanedes 
vanaisa tervis paranes jõudsalt ja ta 
töötas mõned aastad muusikariista-
de- ja kellade parandajana.

1956. aastal anti vanaisale luba koju 
tagasi pöörduda. Pere jõudis Eestisse 
juulikuus ja elamiseks anti vanaisa 
endisest talust Tammikul üks tuba. 
Seoses vanaisa optimismiga suutsime 
selle raske aja üle elada ja hiljem oma 
elamistingimusi parandada. Eestisse 
saabudes oli vanaisa see, kes jagas 
meile õpetust eesti keele, kommete ja 
tavade kohta. Ta õpetas minule eesti 
keele selgeks mõne kuuga. Tänu koos 
vanaisaga elatud aastatele olen saa-
nud pisiku aianduse ja maatöö vastu. 
Meelde on jäänud ka see, et vanaisa 
külastasid väga tihti tema endised 
õpilased ja sõbrad-tuttavad. Kooli vi-
listlaste poolt organiseeriti vanaisale 
uhke pidu 75. juubeliks. Vangilaag-
rist saadud tervisehädad lõid välja 
uuesti ja kaks viimast eluaastat väga 
haigena suutis ta ikkagi säilitada 
erksat meelt ning suhtles meeleldi 
inimestega.

Karl Illimari värvikas elu lõppes 5. 
septembril 1963. aastal. Vaatamata 
õigeksmõistmisele ei lubatud teda vii-
masele teekonnale saata kooli aulast. 
Karl Illimar puhkab Vigala kalmis-
tul.

Lia Veskimägi (Illimar)
eluaegne Vigala kutsekooli töötaja

KARL ILLIMAR
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Vana-Vigala Rahvamaja on kohtu-
mispaik Sinu kodu lähedal, mis 

on alati avatud uutele ideedele, vana-
dele traditsioonidele ja vahvatele ette-
võtmistele. Teeme kõik Sinu vaba aja 
meeldivaks ja kasulikuks veetmiseks!

Vana-Vigala Rahvamaja on võimalus-
te piires üritanud lisaks rahva mee-
lelahutamisele ka harivaid kursusi ja 
koolitusi korraldada. Tegevuse sisuks 
on pigem vähem aga kvaliteetselt, iga 
korraldatud üritus peaks lisaks õdu-
salt veedetud ajale ka midagi õpeta-
ma. Oluline on, et majast lahkudes ol-
lakse mingi teadmise või oskuse võrra 
targemad. Rahvamajad ei ole koolid, 
kus õpetusi jagatakse tundides ja kor-
raldatakse teadmiste kontrolli. Meie 
tegevuse ülimaks sisuks peaks olema 
hingehariduse andmine ja väärtuste 
jagamine – kas see alati õnnestub, ei 
ole teada. Aga oleme teel sinnapoole. 
Per aspera ad astra!

Ajalugu
Vana-Vigala Rahvamaja hoone (avati 
Vigala Maakultuurimajana) sai val-
mis 1989. aastal ning sügisest alustati 
värske hooga toimetamist. Tegelikult 
võiks mainitud asutust pidada Kesk-
Vigala Kultuurimaja järeltulijaks, 
kuna peale uue hoone valmimist, 
sealne tegevus lõpetati ning Kesk-Vi-
gala kultuurimaja oli aastaid Vana-
Vigala rahvamaja allüksusena arvel. 
Kui haarata kinni selle fakti sabast, 
siis oleks kultuuritaust muidugi palju 
kopsakam ja värvilisem. On teada, et 
„Vigala Muusikaselts“, mille põhikiri 
kinnitati 1893. a sai omale seltsimaja 
Kesk-Vigalasse juba 1915. aastal. Aga 

kuna vastav uurimustöö on tänaseks 
tegemata, peame siiski pöörduma ta-
gasi aastasse 1988.
Kultuurimaja esimene tööpäevik on 
alustatud 1.07.1988, millest järeldub, 
et kultuuritegevus toimis enne maja 
valmimist. Rahvamaja esimeseks 
juhatajaks oli energiline ja muusi-
kalembeline Helju Lüllmaa. Üritusi 
korraldati Kesk-Vigala kultuurima-
jas, sööklas, metskonna ruumides ja 
kutsekeskkoolis. Palju toimus välja-
sõiduüritusi teatritesse ja kontserti-
dele. Prooviruumidena kasutati ka 
lastetaia saali.
Rahvamaja ehitati kolhoos “Vabadus” 
eestvedamisel kolhoosikeskusesse 
kontorihoone (endine jaamahoone) 
juurdeehitisena. Projekt oli suure-
jooneline ja mahukas, algselt hoopis 
spordikeskuseks planeeritud. Peale 
pikki vaidlusi ja läbirääkimisi valmis 
1989. aastaks siiski Raplamaa suuri-
ma saaliga klubi, mis alustas tööd Vi-
gala Maakultuurimaja nime all. Maja 
haldajaks oli Vigala Külanõukogu. Li-
saks klubile olid hoonesse paigutatud 
söökla, baar, juuksuri- ja pagaritööko-
jad. Kõige kauem tegutses neist söök-
la. Söökla osas ja hiljem ka juuksuri 
ruumides paiknesid taasiseseisvus 
perioodi algaastatel kauplused. Kahel 
korral on alustanud tegevust baar. Tä-
naseks on kogu hoone rahvamaja ka-
sutuses, allüksusena tegutseb siin ka 
Vana-Vigala Avatud Noortekeskus.
Esimene pidu Rahvamajas peeti 19. 
oktoobril 1989. a. 1990. aastast kan-
nab asutus Vana-Vigala Rahvamaja 
nimetust. 1991. jaanuaris loodi rah-
vamaja juurde kunstilise juhi ameti-
koht ja sinna asus värskelt Viljandi 

Kultuurikooli lõpetanud Astra Põlma, 
kes juba varem siin praktikal olles 
näiteringi juhendas. 1994. a on rahva-
maja juhatajaks Astra Põlma ja Hel-
ju Lüllmaa jätkas kunstilise juhina. 
1997. a oktoobrist kuni 2000. a juulini 
oli Rahvamaja juhataja kohusetäit-
jaks Arvo Roosi. 1998. aastal kaotati 
kunstilise juhi ametikoht.

V-Vigala rahvamaja eeliseks, mis on 
samas ka tema suurimaks miinuseks, 
on maja suurus. Majas on suur saal 
340,9 m2, mis mahutab kuni 250 is-
tekohta. Saalis asub lava laiusega 8,5 
m ning sügavusega 5,5 m. Sellepärast 
toimuvadki suuremad ülevallalised 
siseüritused (Vabariigi aastapäeva-
pidu, tantsupäev, Vigala lahtine matt 
jne) just siin. Ka on kino näitamise 
võimalus olemas vaid Vana-Vigala 
rahvamajas. Maja ees on suur parki-
misplats, kiigeplats ja lõkke tegemise 
võimalus, mis võimaldab korraldada 
vabaõhuüritusi ning suuremaid kogu-
nemisi. Majal on traditsioonid ja esin-
duskollektiivid. On olemas materiaal-
ne baas keraamika ja klaasitöödega 
tegelemiseks.
Rahvamaja miinuseks on hetkel 
maja ebaesteetiline väljanägemine ja 
ebapraktilisus kultuuritegevuseks. 
Kuna maja hakati ehitama algselt 
spordisaalina, siis puudub korralik 
lava ja ringide tegevuseks vajalikud 
ruumid. Hetkel jääb vaid loota, et 
maja läheb ümber projekteerimisele 
ja seejärel ka kapitaalremonti.

Esimesed ringid:
• Pereklubi (Mare Ülemaante) 1987
• Pensionäride klubi 1987 tegutseb 
vahelduva eduga tänaseni, nüüd küll 
raamatukogu külje all
• Naisansambel (juhendaja Helju 
Lüllmaa) 1988
• Võimlemisring (juhendaja Kersti 
Ruus) 1988
• Käsitöö (juhendaja Hille Reppo) 
1988
• Aeroobika (juhendaja Karin Tõld-
maker)
• Rahvamuusikud (juhendaja Helju 
Lüllmaa) 1987
• Naisrahvatantsurühm 1985 (ju-
hendaja Merike Hints, Helmi Hiibus 
(1989-91), Loide Enni (1991-1994) ja 
Krista Tõldmaker(1994 - … )

Folklooriselts “Kiitsharakad”
Tänaseks on tantsurühmast võrsu-
nud folklooriselts “Kiitsharakad” 
(24.02.2002). Folklooriselts koondab 
endas tantsu ja laulu ning pillimängu-

VANA-VIGALA RAHVAMAJA - 
on töö ja pidu koos!
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huvilisi inimesi mudilastest täiskas-
vanuteni. Lisaks naistele on tantsima 
pandud ka mehed ning moodustatud 
segarühm. Folklooriselts on osalenud 
erinevatel folkloorifestivalidel, tant-
supidudel, korraldanud õppepäevi ja 
Vigala laste folkloorilaagrit. Rahva-
tantsuga on käidud esinemas ka vä-
lismaal (Saksamaal, Soomes, Ungaris 
ja Austrias).

Ansambel “POLIC” 
VIA "POLIC" oli valdavalt Vigala 
noormeestest koosnev punt, kes alg-
selt tegutses hoopis Sipas. Peale uue 
maja valmimist hakkas ansambel oma 
proove tegema juba Vana-Vigalas. 
"POLIC" põhikoosesisus mängisid:
• Raivo Kalso - kitarr ja vokaal
• Valdo Nööp - kitarr
• Veljo Nööp (Andres Tõldmaker) - 
trummid
• Andrus Kanter - süntesaator
• Vello Teern (Ahti Hints) – basski-
tarr
• Aare Põlma - helitehnik
Vigalas tegutseb muusikuna ansamb-
list ainult Raivo Kalso, kes käib oma 
lugusid esitamas koos Meelis Pappega 
ansambel “RMP” nime all. Raivo Kal-
so on ansambli repertuaari parimad 
palad andnud välja sooloplaadina 
"Poolel teel" ja koostöös Valdo Nööbi ja 
Maret Ermiga CD-l "Üksik muusik".

Kino 
1989. aasta detsembrist sai Vana-Vi-
gala rahvas võimaluse vaadata kino 
ka rahvamajas. Varem näidati kino 
vaid Vigala Maakutsekooli juures ole-
vas kinosaalis. Rahvamajas hakati 
kino näitama kahel päeval nädalas, 
eraldi näidati ka videofilme. Kino-
mehhaanikuks oli Arvo Roosi. 
1994. aastal lõpetati regulaarne kino 

näitamine ja kinomehaaniku töökoht 
kadus. Aastatel 2000 - 2009 toimuvad 
kinoõhtud algselt kaks korda näda-
las, hiljem korra ning lõpuks valiku-
liselt (Eesti ja kassafilmid). Kino käis 
näitamas Hans Veimann Märjamaa 
kinost “Helk”. Kino näitamine hääbus 
seoses kinotehnika aparaatide aegu-
mise ning publiku huvi languse tõttu.

Vana-Vigala näitetrupp “Topelt-
Kiiks”
Näitetrupi esimene ülesastumine pub-
liku ees toimus 23.02.1990. Esitati A. 
Kitzbergi külakomöödiat "Kosjasõit". 
Sellest ajast alates on trupp järjepide-
valt tegutsenud, tuues lavale 1-2 näite-
mängu aastas. Tänaseks on publikuni 
jõudnud 28 lavastust. Trupi tegevusest 
on osa võtnud üle saja inimese.
Alates 1998. a on esitatud suviti kü-
latükke Sillaotsa Talumuuseumis, 
viimastel aastatel on suvelavastus-
tes olnud tegev ka Valgu näitering 
“M.O.T.T.”. Trupp on osalenud Rap-
lamaa Teatripäevadel, Külateatrite 
festivalil, Lääne-Eesti näitemängu 
päevadel ja kahel korral rahvusvahe-
lisel teatrifestivalil "Braižas" Leedus. 
Trupp on toonud koju mitmeid pree-
miaid. Menukamateks lavastusteks 
on olnud: A. Kitzbergi “Kosjasõit” 
(1995, 2007), “Kiiksuga peiud” (1995), 
P. King “Farss pastoraadis” (1997), 
A. Aykborn “Kallid külalised” (1998), 
M. Kalda “Seitse tähte taevasõelas” 
(2001, 2011), H. Lumet “Rummu Jüri” 
(2004), M. Raud “Kirves ja kuu” (2005), 
A. Kivirähk “Kalevipoeg” (2008) ja H. 
Raudsepp “Mikumärdi” (2008).
Alates aastast 2000 tuntakse näite-
ringi "Toplet-Kiiks" nime all. Trupi 
tuumiku moodustavad hetkel Anu 
Otti, Riina Asumets, Andres Kikas, 
Roland Saar, Jaan Kuusik, Hannes 
Sassi ja Ants Pütsepp.
2011. aastal oli trupi külalislavasta-
jaks Anne Andrejev, kelle käe all val-
mis A. Tšehhovi lavastus “Abieluette-
panek”. Sellel suvel jõuab vaatajateni 
H. Raudsepa etendus “Vedelvorst”.
Lisaks täiskasvanutele on majas regu-
laarselt tegutsenud ka laste ja noorte 
näiteringid, tuntuim neist “Hyppav 
Konn”, kes on osa võtnud maakonna 
kooliteatrite festivalist ning kahel 
korral Vigalas Raplamaa kooliteatri-
te festivali korraldanud. Paljud kooli-
teatrist välja kasvanud noored on esi-
nenud ka “Topelt-Kiiksu“ lavastustes. 

Mängukool (2000-2004) ja noorte-
keskus (2002-… )
2000. aastal kolis Vana-Vigala TTK 

ruumidest rahvamajja Mängukool, 
mis tegutses 2004. aastani, korralda-
des korra nädalas väiklastele mängu-
lisi õppepäevi. Eriti vahvad olid män-
gukooli jõulu- ja kevadpeod. Kahjuks 
lõppes kooli tegevus seoses väikelaste 
vähenemisega kogukonnas. Mängu-
kooli õpetajateks on olnud Maiga Lints, 
Virge Kaldma, Ilona Pappe, Raili Roo-
si, Liina Kikas ja Jaanika Kuusik.
Mängukooli juhendajate ja lapseva-
nemate tuumikust kasvas välja idee 
laste- ja noorte huvikeskuse loomi-
seks. Vanemad moodustasid seltsin-
gu "Oma Soodu" ning koostöös Vigala 
Vallavalitsusega avati 5. veebruaril 
2002 Vigala Noortekeskus. 2004. aas-
tast kannab keskus Vana-Vigala Ava-
tud Noortekeskuse nime ning on osa-
letud mitmetes projektides.
Noortekeskuses on loodud tänu pro-
jektitegevusele võimalused tegeleda 
keraamika ja klaasitööga, on käidud 
õppimas kunsti Rapla Kunstiseltsis ja 
isegi KUMU keraamikaklassis. Kuns-
tiringi juhendajaks Astra Põlma.
On soetatud pille ja tegutsenud ka an-
samblid. 2007. alustas siin proovidega 
ansambel “Hotel of Royals” eestveda-
jateks Toomas ja Veljo Lasn. 2010. 
alustas pillimänguga Taavi Kliss ning 
algselt koos Arnold Žagurski ja Urmis 
Veimanniga esineti pidudelgi. 2011. 
alustas kooskäimist ansambel “Vana-
Kooli Noored” Hendrikko Juhkami ju-
hatusel. Ansamblis löövad kaasa veel 
Taavi Kliss, Janis Tõldmaker ja Meeli 
Pappe.

Seltsing “Vigala Kunstipada”
Tegutseb alates 2009. aastast. Selt-
sing koondab enda ümber kunstihu-
vilisi täiskasvanuid ning korraldab 
erinevaid koolitusi ja õppereise. Õp-
pereiside eesmärgiks on kohtumine 
keraamikutega ja uute oskuste oman-
damine. Meid on koolitanud keraa-
mikud Merike Hallik, Margit Mald, 
Marget Taffel ja Piret Marks. Kunsti-
paja eestvedamisel on toimunud kol-
mel korral üritus “Vigala savipäev”. 
Kunstipaja aktiivsemateks liikme-
teks on Astra Põlma, Mare Kivi, Ly 
Rumma, Ilona Pappe, Ene Raud, Ene 
Tikerpalu ja Lia Veskimägi.

Meie koduleht: https://sites.google.
com/site/vvigalarahvamaja/Home 
Facebooki fännilehekülg: http://www.
facebook.com/pages/Vana-Vigala 
Rahvamaja/218459078220616 

Ülevaate koostas
Astra Põlma
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Jaanus Kanguri artikleid "Kui pü-
hadest saab prazdnik" ja "Vangla 

kui vabaduse sümbol" lugesin Eesti 
Päevalehest 2006. aastal, need olid 
huvitavad ning mul tekkis küsimus 
- ega see ometi meie, s.o Vigala Jaa-
nus Kangur pole? Ühenimelisi on ju 
omajagu. Kahtlema pani mind just 
see, et noor mees tunneb huvi niisu-
guste küsimuste vastu. Esimesena 
kuulis mu küsimust muidugi mu abi-
kaasa. Tema reageering oli - no mis 
sa imestad, on ju ka targa mehe poeg! 
Eks mehed ajavad ikka omavahel 
rohkem juttu ning nii oli Jaanuse isa 
Ants sageli kiitnud oma lastest just 
Jaanust, et on alles targa peaga poiss. 
Kasutasin siiski ka teisi allikaid oma 
uudishimu rahuldamiseks ning tõsi, 
mis tõsi - oligi tegemist "meie" Jaanus 
Kanguriga. Seetõttu püüdsin ka edas-
pidi lugeda tema artikleid, need häm-
mastasid oma laia teemade valikuga 
ja vaieldamatult autori suure silma-
ringiga. Mõne aasta eest otsustasin, 
et pean oma Vigala väljapaistvama-
te inimeste hulka arvama ka Jaanus 
Kanguri. Et ma oskan ennast oma 
hobide ja mitmesuguste uurimustega 
sageli üle koormata, siis jäi Jaanuse 
kohta kogutud materjal pikaks ajaks 
napiks. Nüüd, Vigala hariduselu 325. 
aastapäeva tähistamise eel, hakka-
sin aga Jaanuse vastu rohkem huvi 
tundma. Peab tunnistama, et oli päris 
raske ettevõtmine - paar päeva luge-
sin internetist tema kohta väga palju 
materjali, kõike ei jõudnudki.

Jaanus oli nii lahke ning saatis oma 
elulookirjelduse - kui peaksin siia kir-
jatükki panema tema elukäigu, tema 
tegevusalad ja hobid, siis olen kindel, 
et vallalehe maht jääks sellest vähe-
seks. Piirdugem siis olulisemate fak-
tidega.

Milliseid kiidusõnu jätkub Jaanuse 
kuulajatel oma lektori jaoks, võib as-
jahuviline lugeda ka internetist, need 
on kõik ülivõrdes. Minul õnnestus ka 
mõnda isiklikult ära kuulata: näiteks 
jõudis Vana-Vigala raamatukogu 
juhataja Mare Ülemaantee vaevalt 
kuulda, kellest jutt, sattus ta lausa 
vaimustusse - tema on kuulanud kaht 
Jaanuse koolitust, need olevat olnud 
nii huvitavad, kaasakiskuvad, lektor 
hoidvat kuulajate huvi kõrgel oma 
teadmiste, sujuva üleminekuga ühelt 
teemalt teisele, viskab sekka naljagi. 
Üks mu lähisugulane õppis Sisekait-
seakadeemias, kuulasin temagi üle - 
ainult kiidusõnad.

Jaanuse artiklitest olen lugenud pal-
jusid ja sama palju kordi üllatunud - 
milline lai haare ja teemade tundmi-
ne, nende lahtikirjutamine! Õpetada 
naisjuhte, õpetada kogelejaid, sõna 
võtta abordi teemal ("Elada on ebaee-
tiline" EPL 04.01.2008.) jne.

Jaanus on koostanud kaks taastavat 
õigust käsitlevat raamatut - "Turva-
lise Eesti eest" ning "Turvaline linn", 
teinud kaastööd kahele Tartu Ülikooli 
ja International University Audentes 
väljaantud raamatule.

Jaanus on Kuriteoohvrite Toetamise 
Ühingu "Ohvriabi", Balti Kriminaal-
preventsooni Instituudi ja Amnesty 
International Eesti liige, Eesti Juris-
tide Liidu noorliige.

Jaanus on käinud õppereisidel kõiki-
des taastavat õigust praktiseerivates 
juhtivates maades, nagu Austraalia, 
Inglismaa, Kanada, Lõuna-Aafrika 
Vabariik ja Uus-Meremaa, ta on üks 
taastava õiguse peamisi asjatundjaid 
Eestis ja tunnustatud ka välisriikides 

- nii kutsuti teda möödunud aastal 
Kieli Ülikooli, käesoleval aastal Ox-
fordi läbi viima õpikoda taastava õi-
guse rakendamisest.

Peale selle jääb Jaanusel aega oma 
muude huvialade vastu - Jaapani, 
Hiina, Inglismaa ja Venemaa teekul-
tuur, ikoonimaali ajalugu ja tehnika, 
mütoloogia ja pärimus (eriti Euroopa 
ja Ameerika hundimüüdid ja nende 
mõju inimkäitumisele), muusika (ki-
tarrimäng ja komponeerimine ).

See on Jaanuse tegemistest väga üle-
vaatlikult, seda on väga palju. Uudis-
himu viis mind Jaanuse ema Urve 
jutule, tahtsin teada, kuidas seal Jä-
divere küla taganurgas kasvas ja are-
nes niisugune poiss, kas tema anded 
ja huvid olid aimatavad juba lapsepõl-
ves. Seda ma juba teadsin, et isa tema 
väljapaistvasse tulevikku uskus, 
kahjuks ei jõudnud ta seda ära näha. 
Ema oli aga tagasihoidlik - Jaanus õp-
pis koolis tõesti hästi, kuid isegi kesk-
kooli lõpetamisel polnud tal kindlat 
kutsevalikut, kõigepealt tõmbas teda 
muusika ja teater, muusika puhul jäi 
lõpuks kitarri juurde, kuid kindlasti 
on huvi näitlemise vastu aidanud tal 
süvendada esinemisoskust lektorina. 
Jah, võõrkeeltest valdab hästi inglise 
keelt, vene keelt ka. Ja oma kolmele 
lapsele leiab ka aega.

Kui avastasin, et Jaanus oma CV-s 
kontaktandmetes annab elukohaks 
Vigala vald, Aasa tee, siis olin kindel, 
et ta on tõesti meie oma Jaanus.

Kaie Bergmann

Mitmekülgne 
koolitaja –

 Jaanus Kangur

Jaanus Kangur sündis 19. aprillil 1975. a.
Haridustee algas nagu enamikul Vigala noortest Vigala 9. klassilise kooliga, jätkus Märjamaa Keskkooli 
lõpetamisega 1993.a. Edasi:
2002. a sai diplomi teoloogias Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisest Seminarist, järgnevalt õppis Tartu 
Ülikooli Avatud Ülikooli religiooni antropoloogia magistrantuuris.
2007. a Kanadas Queensi Ülikoolis (International Diploma in Restorative Justice). 
2010. a Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia õigusteaduse magistrantuuris.
Lisaks on ta läbinud tosinajagu täienduskoolitusi peamiselt Eestis, kuid ka Inglismaal, Hispaanias, Sak-
samaal.
Omandatud teadmised tuli ellu rakendada. Alustas noorte ja laste huvitegevuse juhtimisega MTÜ Loovkes-
kuses, järgnes mitmekülgne töö kinnipeetavatega, oli 2002 - 2007 Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku 
vaimulik, (kena oli lugeda, kuidas isa Jaanus viis läbi laulatust), töötas lektorina Tallinna Ülikooli Sotsiaal-
töö Instituudis, Sisekaitseakadeemias. Aastatel 2003 - 2010 oli Stern Koolituse OÜ täiskasvanukooli-
taja. Muuseas, kui leidsin tema tööülesannete hulgast sel perioodil "Valetamise avastamise psühholoogia", 
siis tundsin suurt kergendust, et ma ei tööta enam oma viimasel töökohal - Jaanuse valvsa pilgu all oleksid 
meie aruanded ja protokollid mõnevõrra mannetud välja näinud.
2010. aastast on Jaanus Kangur Koolitus OÜ juhatuse esimees.
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Vana-Vigala raamatukogu asub 
ühes kompleksis rahvamaja ja 

noortekeskusega. Teenindatakse nii 
lapsi kui ka täiskasvanuid. Raamatu-
kogus on üle 10 000 trükise, vähesel 
määral ka audiovisuaalseid infokand-
jaid – CD, videod, DVD. Koju laenu-
tatakse raamatutele lisaks ajakirju ja 
ajalehti, kuid nende tagastamistäht-
aeg on võrreldes raamatutega lühem. 
Raamatukogu igapäevase töö ja kü-
lastuste kohta annab pildi kõrvalolev 
tabel viimase viie aasta kohta. 

Lisandunud on viimasel aastal vir-
tuaalkülastused – see on blogi luge-
mine. 2011 aasta põhjal saab raama-
tukogu külastajate seas välja tuua, 
et meie raamatukogu külastavad 
inimeste osakaalu: kuni 16-aastased 
14%, 16-30 23%, 30-50 29% ja 50-80 
34%. Kõige enam raamatulaenutajaid 
on vanuses 50 - 80 eluaastat (34%) 
ning kõige vähem vanuses kuni 16.a. 
Seda näitajat mõjutab kindlasti ka 
see, et nii Vana-Vigala Põhikooli kui 
ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teenin-
duskooli juures asuvad raamatuko-
gud, kust on võimalik noortel raama-
tuid laenutada. 

Samas kohapeal asuvat AIP avali-
ku interneti punkti on viimase aasta 
jooksul kasutanud noored 89% ulatu-
ses ja täiskasvanud 11% ulatuses. See 
näitab elavalt, et raamatukogu roll on 
muutunud ning kui ei soovita raama-
tut, siis tullakse hoopis internetti või 
ajalehti-ajakirju lugema-vaatama. 

Kirjanik Kärt Hellerma on öelnud 
(Õpetajate leht, 2.03.2012), et ilukir-
janduse lugemus on laste ja noorte 
seas ohtlikult kahanenud. Ta leiab, et 
ilmselt internet, erinevad sotsiaalvõr-
gustikud, blogid on kaasahaaravamad 
ning kõige selle kõrval ei ole noortel 
enam huvi ega aega raamatusse süve-
nemiseks, kuigi erinevaid raamatuid 
on väga palju igale maitsele.

Maarja Lõhmuse, Marju Lauristini ja 
Rauno Salupere uurimus „Inimesed 
kultuuriväljal: aktiivsus ja eelistu-
sed“ näitab, et inimestel on vähene-
nud võimalused raamatute ostmiseks, 
nii on uurimuses osalenuist 25% pida-
nud loobuma sellest. Samas inimesed 
on harjunud lugema ning seetõttu 
näitab uurimus, et vanuse kasvades 
vajaduse rahuldamatus kasvab ning 

Vana-Vigala raamatukogu tegemised ja mõtted raamatukogu rollist tänapäeval

Aasta Vana-Vigala 
raamatukogu 
piirkonna 
elanike arv

Registreeri-
tud lugejate 
arv

Külastused Laenutuste 
arv

2007 761 368 5534 10609
2008 754 341 6961 11097
2009 768 424 8175 12417
2010 756 399 6349 11196
2011 745 388 5710 11893

Vana-Vigala Raamatukogu külastamine 2007 – 2011. a. 

nõnda on 65-74-aastaste vastanute 
rühmas raamatuostmisest loobunuid 
lausa 41%. 

Seetõttu ongi raamatukogusid vaja, 
et inimesed ei jõua raamatuid ise 
osta, pigem tullakse raamatukogu-
desse. Kui kohapeal raamatut ei ole, 
saab selle RVL ehk raamatukogude 
vahelise laenutuse kaudu tellida sealt 
raamatukogust, kus teos on olemas 
ning nõnda jõuab vajalik trükis luge-
jani. Nii võib ka neist artiklitest leida 
põhjendused, miks ühes või teises va-
nuserühmas rohkem või vähem raa-
matukogu huvilisi on.

Vana-Vigala raamatukogu igapäe-
vastesse tegemistesse mahub lisaks 
erinevate raamatute laenutamisele 
veel erinevaid tegevusi ja sündmusi: 
kohtumised kirjanikega, arutelud, 
uudiskirjanduse tutvustused, lasteaia 
ja põhikooli laste külaskäigud, lugeja-
tele Urrami otsingusüsteemi tutvus-
tamine (kuidas leida erinevaid raa-
matuid interneti programmi kaudu) 
ning erinevate näituste korraldami-
ne. Lisaks on raamatukogus igapäe-
vase laenutamise kõrval veel mitmeid 
muid tegemisi – raamatute paranda-
mine, fondi korrastamine, erinevate 
sündmuste ettevalmistamine, näitus-
te ja väljapanekute ülesseadmine. Nii 
on võimalik läbi aasta leida uudiskir-
janduse tutvustusi kui ka erinevate 
tähtpäevade puhul kirjanike raama-
tute ja loomingu väljapanekuid. 

Väga tore on, et raamatukokku jõua-
vad näituste korras ülesse nii laste-
aialaste kui ka Vana-Vigala Avatud 
Noortekeskuse noorte tööd kui ka eri-
nevate käsitööhuviliste ja harrastus-
kunstnike tööd.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et raamatu-
kogu roll on tänapäeval oluliselt muu-
tunud ja laienenud. Raamatukogu on 
lisaks raamatute laenutamisele veel 
kui õppekeskus (õpiringid, töötoad, 
meisterdamine), kultuuri- ja suht-
lemiskeskus, e-raamatukogu (meie 
ei ole jõudnud veel nii kaugele, sest 
see nõuab rahalisi vahendeid ja kok-
kuvõtteks tuleb kallim kui paberraa-
mat). Kuid kõige olulisemaks on siis-
ki jäänud roll pakkuda võimalikult 
täiuslikke materjale ning olla info 
ja erinevate materjalide, kirjanduse 
vahendajaks lugejatele (Lõhmus, M; 
Lauristin, M; Salupere, R. uurimus 
„Inimesed kultuuriväljal: aktiivsus ja 
eelistused“).

Vana-Vigala Raamatukogu nimel tä-
nan kõiki abistajaid, koostööpartne-
reid, külastajaid ja lugejaid. Soovin 
tunnustada aktiivseid lugejaid tuues 
välja igast külast tublima lugeja, mis 
ei pruugi olla võrdne nendega, kes on 
lähemal ja külastavad raamatuko-
gu tihedamini - Malle ja Ärni Lang, 
Marja Puumann, Maire Kuusik, Helle 
Künnapas, Liili Maasikas, Elbe Berg-
mann, Milvi ja Vello Nööp, Lia Ber-
ting, Ene Jeeser ja Maret Käär.

Raamatukogul on tänapäeva ühiskon-
nas oluline roll, olla kättesaadav igale 
inimesele ja võimaldades tutvuda eri-
neva info, kirjandusega ning meedia-
väljaannetega. 

Head lugemist soovides!

Mare Ülemaante
Vana-Vigala raamatukogu 

juhataja
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Tere Kai! Sain sinuga tuttavaks Va-
na-Vigala Rahvamajas, mäletan väga 
hästi kui sa meile noorsootöötajana 
tööle asusid. Olid selline asjalik ja 
hakkamist täis ning noortele sa ka 
meeldisid. Kuidas sai sinust noorsoo-
töötaja ja kas kutsevalikul oli ka Va-
na-Vigala noortekeskusel mingi osa?
Noorsootöö eriala ei olnud minu esi-
mene valik. Eelkõige soovisin saksa 
keele filoloogiat õppima minna, kuid 
Pedasse ma sisse ei saanud. Siis tehti 
mulle ettepanek asuda tööle Vana–
Vigala noortekeskusesse (kui õigesti 
mäletan oli soovitajaks Virge Kald-
ma). Algul tundus see kõik veidi hir-
mutav - asuda tegelema noortega, kes 
tegelikult olid minu jaoks täiesti võõ-
rad, kuid see hirm möödus kiiresti. Ja 
seda suuresti tänu noortele, kes mind 
välja kannatasid, sest ise olin ma ikka 
suhteliselt arg ja äpu.
(Siinkohal tahaksin küll vastu vaiel-
da. Minu meelest said sa väga hästi 
hakkama ning osadele noortele (k.a 
minu oma tütar) kujunesid sa lausa 
iidoliks. A.P.)
Oma mäletamist mööda töötasin Va-
na-Vigala noortekeskuses vist um-
bes pool aastat, kui saabus suvi ning 
uued sisseastumiskatsed ülikoolides-
se. Minu kolleegid rahvamajast soovi-

tasid mul astuda noorsootöö erialale 
Tallinna Pedagoogilisse Seminari. Te-
gemist oli tasuta õppega ning sisseas-
tumiseks polnud palju vaja: keskkooli 
lõpukirjand ning vestlus. Endalegi ül-
latuslikult sain vestlusel maksimum 
punktid ning nii minust saigi „Pisi 
Peda“ tudeng. Kooli kaudu tehtud 
laagri ja noortekeskuste praktikad 
andsid mõnes mõttes hea eelvaate tu-
levaseks tööks kui ka kinnitasid seda, 
et teatud asjad, mida koolis õpid, ei 
ole ikka reaalses elus üldse nii.

Nagu ülikooli aegu ikka, oli vaja lei-
da kooli kõrvalt töö, et hinges püsida. 
Kolme aasta vältel töötasin klien-
diteenindajana kahes kõrtsus (ühes 
neist töötan nädalavahetustel täna-
seni) ning koristajana ühes kontoris. 
Lasnamäe noortekeskusesse asusin 
tööle 2007. aastal ja töötan praegu-
seni. Noorsootöö pole küll just kõige 
paremini tasustatud töö, kuid see-
eest annab see palju võimalusi osa-
leda väga huvitavates ja põnevates 
projektides, koolitustel ning noorsoo-
vahetustel. Igal aastal olen olnud mõ-
nel koolitusel välisriigis, näiteks: Iiri-
maal, Hispaanias, Hollandis, Soomes. 
Sellel suvel lähen noorsoovahetuse 
noortejuhiks Norra.
Tulevikus olen mõelnud teha ka vaba-
tahtlikku teenistust kuskil Euroopas, 
hetkel on silmapiiril Austria.

Oled noorsootöötajana, vaatamata ta-
gasihoidlikule sissetulekule, töötanud 
juba mõnda aega ja end ka selles vald-
konnas agaralt täiendanud, siis on see 
sulle järelikult oluline. Miks on noor-
sootöö oluline?
Noorsootöö vajalikkuses ei tohiks 
keegi kahelda. Lapse ja noorena ko-
getust ja tegemistest oleneb palju, et 
kujuneda inimeseks täiskasvanuna. 
Loomulikult saab noor palju koolist ja 
eelkõige kodust, kuid ka sinna vahele 
jääb palju aega, mida tänapäeval pole 
paljudel noortel võimalik millegagi si-
sustada. Tallinnas töötades näen seda 
palju, kuid tean ka, et maapiirkonda-
des on noorsootöö vajalikkuse tähtsus 
väga suur.

Lõpetasid eelmisel aastal ESF pro-
jekti „Noorte konkurentsivõime suu-
rendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamiseks ühiskonnale pakuta-
va noorsootöö teenuse osutamine läbi 
noortekeskuste„ raames MoNo raken-
dajate koolituse. Tutvusta õpitut lähe-
malt.
MoNo põhimõte on teha noorsootööd 

noorte endi keskkonnas ehk mitte 
noored ei tule noortekeskusesse, vaid 
noorsootöötaja kohtub ja suhtleb nen-
dega tänavatel, kaubanduskeskustes 
ja muudes noorte kogunemispaika-
des.
MoNo eesmärk on parandada noorte 
elu ja soodustada arengut ning kasu-
tada noorte eesmärkide püstitamiseks 
neis peituvaid ressursse. Tänaval lii-
kudes on minu partneriks tihtipeale 
ka kolleeg Lastekaitsest, kelle jaoks 
paljud noored tuttavad tema töö tõt-
tu.
Olles sellega tegelnud nüüd juba üle 
aasta, tunnen, et see on põnev ning 
teatud piirkondades vägagi vajalik, 
sest mitte kõik noored ei ole aktiivsed 
ega teadlikud noortekeskustest või 
muudest analoogsetest asutustest. 
Kõige põnevamad ja täis huvitavaid 
seiku on olnud õhtused ringkäigud 
näiteks Kopli tänavatel.

Kas sa näeksid ennast ka kunagi tule-
vikus Vigalas tegutsemas?
Kui nüüd ausalt vastata, siis olen sel-
lele mõelnud. Eriti just nüüd, kui olen 
vastava eriala omandanud ning sellel 
alal töötanud 5 aastat. Tagantjärele 
on veidi naljakas meenutada, mida te-
gin omal ajal Vana-Vigala noortekes-
kuses, kuid tänu sellele on tulnud ka 
mitmeid ideid, mida ehk nüüd saaksin 
Vigala noorte heaks ehk teha. (Selle 
lause jätan ma meelde! A.P.)

Linnainimesena vaadates, mida võiks 
teha väikevaldade elus teisiti, et siia 
tekiks elu ja asuksid elama noored.
Olen siiani rakendanud õpitut ena-
masti vaid Tallinnas Lasnamäe noor-
tekeskuses aga arvan et see toimib 
ka Vigalas. Elukorralduses tuleb lä-
heneda vastavalt vajadustele ja neid 
vajadusi on tegelikult lihtsam välja 
uurida just väiksemates maakohta-
des nagu Vigala seda on.
Siin on noortega lihtsam leida kontak-
ti, teada nende tausta ning saada tea-
da nende soovid ning huvid. Selle info 
põhjal saab ka rajada vastavaid asju, 
mis on just neile atraktiivne - olgu siis 
selleks korralik spordiväljak, skate-
park, bändiruum või midagi muud.

Suured tänud intervjuu eest! Kohtu-
mine sinuga oli värskendav. Looda-
me, et meil õnnestub sidet säilitada 
ja koos midagi ette võtta. Seniks edu 
sulle ning ikka sära ja särtsu tegemis-
tesse!

Usutles Astra Põlma

Pesapuu 
lood

KAI 
PAAt

Sündinud: 5.September 1983 
Kivi-Vigalas 
Lõpetanud: 1999 Kivi-Vigala 
Põhikooli 
2002 Pärnu Hansagümnaasiumi 
2006 Tallinna Pedagoogilise 
Seminari noorsootöö eriala 
Käesolev töökoht: 2007 - Las-
namäe noortekeskuses 
Täiendkoolitused: Pea igal aastal 
mõni oma valdkonna koolituse 
välisriigis, näiteks Iirimaal, 
Hispaanias, Hollandis, Soomes. 
Sellel suvel noorsoovahetuse 
noortejuht Norras. 
2011. a mobiilse noorsootöö 
(MoNo) ehk tänavatöö baaskooli-
tus nn esimene ametlik lend.
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7. juuli kell 19.00 Rapla kirik    (7€ / pensionär ja õpilane 5€) 
MINU LAULUD 
Siiri Sisask (vokaal) 
 
8. juuli kell 20.00 Juuru kirik   (Sissepääs kontsertidele tasuta, annetused Juuru Mihkli koguduse 

pastoraadi restaureerimise toetuseks.) 
Ville Urponen (orel, Soome) 
(koostöös VI Juuru Orelisuvega) 
Kavas: J.S. Bach, D. Buxtehude jt. 
 
10. juuli 19.00 Järvakandi Pauluse kirik   (5€ / pensionär ja õpilane 3€) 
KAMMERKONTSERT 
Pealkiri - Puhtad helid / Clear sounds 
Sigrid Kuulmann (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Andreas Lend (tšello) 
Kavas: Z. Kodaly, J. Sibelius, J. Halvorsen jt 
 
11. juuli kell 19.00 Rapla kirik   (7€ / pensionär ja õpilane 5€) 
EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR 
dir. Mikk Üleoja 
Kavas: C. Kreek, A. Pärt, R. Tobias, G. Grigorjeva 
 
13. juuli kell 19.00 Vahastu kirik      (7€ / pensionär ja õpilane 5€) 
MÄLESTUSTE JÕGI 
Jaak Lutsoja (akordion), Taavo Remmel (kontrabass), 
Oleg Pissarenko (kitarr), Guido Kangur (luule) 
 
15. juuli kell 19.00 Rapla kirik                (7€ / pensionär ja õpilane 5€) 
Rapla Kirikumuusika festivali 20. aastapäevale pühendatud 
FESTIVALI GALAKONTSERT 
Helen Lokuta (metsosopran), Henry-David Varema (tšello) 
FESTIVALI KAMMERORKESTER 
Kavas: J. Haydn, A. Vivaldi 
 
19. juuli kell 19.00 Velise Õigeusu kirik           (5€ / pensionär ja õpilane 3€) 
Sakraalmuusika ansambel "HEINAVANKER" 
Eve Kopli, Kadri Hunt, Taniel Kirikal, Vambola Krigul, Anto Õnnis, Margo Kõlar 
 
22. juuli RAPLA KIHELKONNAPÄEV “Evald Saag 100” TASUTA 
kell 10-19 Rapla kalmistu, kirik ja pastoraat 
kell 18.00 Rapla kirik ORELIKONTSERT   
................................................................................................. 
RAPLA FESTIVALI SUVEKOOL 7.-16. juuli 2012 
 
11. juuli           Valtu seltsimaja    SUVEAKADEEMIA KONTSERT  TASUTA 
12. juuli 19.00 Käru kirik KEELPILLIMÄNGIJATE KURSUSE LÕPPKONTSERT (3€) 
16. juuli 19.00 Rapla Kultuurikeskus LAULJATE KURSUSE LÕPPKONTSERT     (3€) 

Kultuurikeskused, kust saab eelmüügis  30.juunini pileteid osta: Rapla Kultuurikeskus, Kuimetsa rahvamaja, 
Järvakandi Kultuurihall, Valtu Seltsimaja, Valgu rahvamaja, Märjamaa rahvamaja, Käru vallavalitsus. Samuti on 
piletid müügil piletilevi.ee  Eelkooliealistele sissepääs tasuta. 

Kirjandus, mis on saabunud Vana-
Vigala  raamatukogusse mais

Luule
Kangro, M. Ahvid ja solidaarsus
Ehin, A. Pilvest ja varesest: luulet 
2010-2011

Eesti ilukirjandus 
Harrik, A. Iseenda laps
Merusk, M. Minu Sitsiilia: maffia 
kohta mitte
Mutt, M. Mälestused. I -VI osa
Tammsaare, A. H. Naine ja mees. 
Inimene ja tahtmine: mõtteid …
Aleksejev, T. Palveränd: lugu Esi-
mesest ristisõjast
Karm, H. Taevas ja maa
Leis, J.L. Vihmasaatjad

Lastele
Vahtre, L. Meie suured tegijad: 
Eesti lapse raamat
Reinus, R. Nahka kriipivad näda-
lad
Raud, P. Natuke napakad lood
Kass, K. Nõianeiu Nöbinina
Rosinad: lood lastekirjanike lapse-
põlvest
Jancis, K. Seiklus Salamandril ehk 
Morten Viksi uskumatud juhtumi-
sed lollide laevas

Väliskirjandus
Westerfeld, S. Erilised
Westerfeld, S. Inetud
Musso, G. Ingli kutse
Dante Alighieri Jumalik komöödia. 
Põrgu
Swietlicki, M. Üksteist
Swietlicki, M. Kaksteist
Swietlicki, M. Kolmteist
Atwood, M. Maitsev naine
Plichota, A. Oksa Pollok.[1]
Strandberg, M. Ring
Vargas Llosa, M. Tädi Julia ja 
kirjamees
Sapkowski, A. Viimane soov

Kevad on kiire aeg oma tööde ja 
tegemistega, aga õhtuti on vaja 
vaheldust televiisorile. Head luge-
mist!

raaMatute suVelaat
Kodudes on suvi panipaikade ja riiulite korrastamise aeg, mille käigus 

tuleb ilmsiks ka raamatuid, mida te enam ei vaja, millised võivad aga huvi 
pakkuda paljudele teistele. 

Ka sellel suvel korraldab Kivi-Vigala raamatukogu
KOLMAPÄEVAL, 27. JUUNIL 

kiVi-Vigala kÜlakeskuses raaMatulaada

Alustame laadapäeva kell 11.00 ja võimalus sealolevate raamatutega tut-
vuda on kuni kella 16.00-ni

Kell 13.00 võimalus tutvuda slaidiprogrammiga - ülevaade meie valla 
allasutustest.

Ootame aktiivset osavõttu. Tulge raamatuid tooma ja 
endile uusi leidma!!
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Meeldetuletus jalgratturitele

Suur suvi on juba ukse taga ja see-
pärast tahaks üle korrata põhitõed 

jalgrataste kasutamisest liikluses, 
nende komplektsusest ning varus-
tusest. Lisaks toome välja põhilised 
muudatused, mis 2011. aasta 1. juu-
list liiklusseadusega jõustusid ja võib-
olla veidi arusaamatuks on jäänud.

Mis on jalgratas?
Jalgratas on vähemalt kaherattaline 
sõiduk, mis liigub sellega sõitva ini-
mese või inimeste lihasjõul pedaalide 
või käsiväntade-hoobade abil. 

Komplektsus
Jalgrattal peab olema töökorras pi-
dur, signaalkell ning ees valge ja taga 
punane ning vähemalt ühe ratta mõ-
lemal küljel kollane või valge helkur. 
Lisaks peab jalgrattal põlema pimeda 
ajal või halva nähtavuse korral sõites 
ees valge ja taga punane tuli. 

Vanus ja varustus
Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel 
juhtida vähemalt 10-aastane laps, kes 
on omandanud jalgratturi kvalifikat-
siooni. 10–15-aastasel isikul peab sõi-
duteel sõitmisel olema kaasas jalgrat-
turi juhiluba. Seadusliku esindaja või 
viimase nõusolekul muu täiskasva-
nud isiku vahetu järelevalve all võib 
sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 
8-aastane laps. 
Jalgrattaga sõitmisel peab alla 16-
aastane juht kandma kinnirihmatud 
jalgratturikiivrit. 

Sõidutee ületamine ja teeandmise ko-
hustus
Kõige rohkem tekitab segadust jalg-
ratturile üks olulisemaid liiklusreeg-
listiku muudatusi, mis lubab jalgrat-
tal sõidutee ületamist ülekäigurajal. 
Lapsed arvavad, et sõites jalgrattaga 
ülekäigurajale võivad nad kohe üle 
sõita, veendumata, kas autojuht on 
neid märganud. Tõsi on, et liiklussea-
dust on täiendatud sättega, mis lubab 
jalgratturil sõiduteed ületada ülekäi-
gurajal sõites, kuid ei anna jalgrattu-
rile teiste sõidukijuhtide suhtes ees-
õigust. Seda tingimust on jalgratturil 
väga oluline teada, et mitte sattuda 
sõiduteed ületades liiklusõnnetusse. 
Küll on autojuht kohustatud andma 
teed jalgratturile, kes ületab sõidu-
teed, millele autojuht pöörab. Üle-
käigurajal sõiduteed ületades ei tohi 
jalgrattur ohustada sõiduteed ületa-

vat jalakäijat, vaid peab ületama sõi-
duteed jalakäija tavakiirusega. See 
nõue on otseses seoses liiklusohutuse 
suurendamise taotlusega, tagamaks, 
et autojuht jõuaks teede lõikumisko-
hale lähenevat kaherattalist sõidukit 
õigeaegselt märgata ning kui liiklus-
kord seda ette näeb - talle teed anda. 
Paremini on tagatud ka samaaegselt 
sõiduteed ületavate jalakäijate ohu-
tus.
Sõiduteega lõikumise kohale mööda 
jalgratta- ja jalgteed lähenedes peab 
vähendama kiirust, et olla kindel sel-
les, et autojuht on neid märganud ja 
annab neile teed. Kõnniteel ja kerg-
liiklusteel sõites ei tohi jalgrattur 
ohustada jalakäijat. 

Soovitame kõigil, kes suviseks liiku-
misvahendiks ratta on valinud, tut-
vuda veelkord eelmise aasta 1. juulist 
jõustunud liiklusseadusega. See ei to-
hiks kellelegi olla tüütu kohustus või 

ajaraiskamine. Pigem on see enda ja 
ka teiste liiklejate turvalisuse tagami-
ne. Oleme ju kõik aktiivsed liiklejad 
ning soovime, et nii meie ise kui ka 
meie lapsed tervetena koju jõuaksid!

Jalgratta enda turvalisus
Peale teie enda turvalisuse on oluline 
ka teie kaherattalisi sõbra turvalisus! 
Ärge jätke neid lukustamata, kui ise 
kooli, poodi, tööle lähete. Kahjuks on 
pikanäpumeestel väga pikad ja kiired 
näpud! Ärge tehke ise nende elu nii 
lihtsaks! Kurb on iga päev kuulda, et 
jälle on kolm-neli ratast nende saa-
giks saanud. 

Turvalist sõitu nii suurtele kui väi-
kestele ratturitele!

Margit Härm
piirkonnapolitseinik

Rapla politseijaoskond 
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Lastekaitsepäeval toimus pidulik 
vastuvõtt noorimatele vallakoda-

nikele. 
Kivi-Vigala lasteaeda Pääsulind olid 
kutsutud Vigala vallas 2011-2012 
aastal sündinud lapsed, keda sel aas-
tal oli kokku kaksteist, sealhulgas 
kaksikvennad Paul ja Andre. Laste-
aialapsed tervitasid kohaletulnuid to-
reda nukunäidendiga „Punamütsike“. 
Kingikotis oli seekord igale pisikesele 
Vigala põnnile nimeline tass. Ja mui-
dugi ei puudunud ka maitsvad suu-
pisted ning tort. Armsaid pilte sellest 
päevast võib vaadata valla kodulehe-
küljelt.

Ilme Roosi

President Lennart Meri soovitus: „Armsad 
emad (isad), vanaemad (vanaisad), leidke päevas 
veerand tundi lastele õhtujuttude vestmiseks 
voodiveerel. Nad on tänulikud vastuste eest 
oma sadadele küsimustele. Ärge kaotage väär-
tuslikku aega, kui tuleb külvata usku, lootust 
ja armastust. Lapsepõlv on lapse põld. Külvake 
raamatuid! Ärge vahetage ema häält elektroo-
nika ja televiisori külma hääle vastu. Lugege üks 
lehekülg õhtul omal häälel ette. Niiviisi te õpetate 
last sõna abil kujutlema maastikke, mida ta ei ole 
iial näinud, kuulama loomade ja lindude mõtteid, 
mida ta ei ole kunagi kuulnud, ning mõistma ja ise 
kujundama piiri hea ja kurja vahel – eluks ajaks.“

Vigala Vallavalitsuse töötajate
2012. aasta puhkuste ajakava 

Töötaja nimi puhkuse 
algus 

puhkuse 
lõpp

Priit Kärsna 25.06.2012 
16.07.2012 

01.07.2012 
15.08.2012 

Merje Voog 11.06.2012 
02.07.2012 
21.08.2012 

17.06.2012 
15.07.2012 
04.09.2012 

Helja Kaarits 02.08.2012 
03.09.2012 
15.10.2012 
03.12.2012 

15.08.2012 
12.09.2012 
21.10.2012 
09.12.2012 

Anette Kuusik 16.07.2012 
13.08.2012 
17.09.2012 

30.07.2012 
19.08.2012 
23.09.2012 

Helvi Tondi 09.07.2012 
21.08.2012 
10.09.2012 
08.10.2012 

22.07.2012 
26.08.2012 
16.09.2012 
11.10.2012 

Ilme Roosi 25.06.2012 
06.08.2012 
10.09.2012 
08.10.2012 

15.07.2012 
12.08.2012 
16.09.2012 
09.10.2012 

Jaak Vapper 02.07.2012 06.08.2012 
Katrin Kalmus 16.07.2012 

21.08.2012 
05.11.2012 

29.07.2012 
02.09.2012 
15.11.2012 

Maris Üürike 18.06.2012 
23.07.2012 
01.10.2012 
22.10.2012 
12.11.2012 
17.12.2012 

27.06.2012 
29.07.2012 
14.10.2012 
24.10.2012 
18.11.2012 
23.12.2012 

Arvo Roosi 12.11.2012 25.11.2012 

KESKHARIDUSE BAASIL
Autodiagnostik (1a.6k.)
Sepatöö (2a.)
Metalli sepistöötlemine (1a.) 

Automaaler (1a.)
Kivitöö (2a.)

PÕHIHARIDUSE BAASIL
Kokk (3a.)
Sepatöö (3a.)
Autotehnik (3a.6k.) 

Automaaler (3a.)
Tisler (3a.)
Autoplekksepp (3a.)

LIHTSUSTATUD PÕHIHARIDUSE BAASIL

Kokk (3a.)
Ehitusviimistlus (3a.)

Automaaler (3a.)
Kodumajandus (3a.)

TOIMETULEKU TASEMEL PÕHIHARIDUSE BAASIL
Kodumajandus (3a.)

KOOLITUS ILMA PÕHIHARIDUSETA
Põhihariduseta,  üle 17- aastased, võimalik kutseõpe koos põhiharidusõpin-
gutega (8. või 9. klass), järgmistel erialadel:
 8. klass - auto keredetailide ühendaja või abikoka eriala
 9. klass - tisler
Õpiraskustega, alla 17- aastased, võimalik jätkata põhihariduse õpinguid 7., 8. 
või 9. klassis koos kutsealase eelkoolitusega,
 ehituspuusepa erialal

Vana-Vigala 78003 Raplamaa 
Tel: 482 4545 Mob: 505 2766 Faks: 482 4450

kool@vigalattk.ee  www.vigalattk.ee
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Maadlusuudised

28. aprillil toimus Tartus Eesti 
Maaülikooli lahtised meist-

rivõistlused naistemaadluses:
Gerlin Sildoja 36kg 2. koht
Jaanika Lepla 48kg 3. koht

5. mail peeti Kehtna Liud:
Marleen Mölder 26kg 3. koht
Aron Aun 32kg 2. koht
Kalju Torri 32kg 3. koht

12. mai toimunud Juhan Kalde mä-
lestusvõistlustel Märjamaal tuli Vi-
galasse päris palju häid tulemusi:

Toimunud on Eesti Meistrivõistlu-
sed Kriteeriumi sõidus, mis koos-

nes neljast etapist: Kuressaare, Pär-
nu, Viljandi, Elva.
Vigala valla noorratturid said oma 
esimesed katsumused maanteevõist-
lustelt. Stardis oli kogu Eesti pare-
mik, mis tegi võistlused pingeliseks ja 
huvitavaks. Kõik kogusid hulgaliselt 
uusi kogemusi ja teadmisi jalgratta-
sõidust. Tulemused esimese hooaja 
kohta igati tublid, mis andsid kinni-
tust ja teadmisi edaspidiseks tegevu-
seks.

N16 vanuserühma kokkuvõttes EMV 
arvestuses:
Kärolin Lints 9. koht
Annabel Vaarma 10. koht
Keitlin Niit 13. koht.

Noorte poiste seas, kes sõidavad M12 
vanuserühmas, ei peeta veel EMV, 
kuid nemadki saavad iga etapp jõudu 
omavanustega proovida. Nii ka viima-
sel etapil Elvas sai Andreas Liitmäe 
5. ja Eger Nei 6. koha. Seega näitasid 
nad oma võimekust peagi kolme hul-
ka jõudmiseks.

Samuti on alanud Rapla Maakonna 
Meistrivõistluste sari, kus tänaseks 
peetud kaks etappi. Rapla maakon-
na MV pikal distantsil M10 vanu-
serühmas:
Silver Haljas 1. koht
M12 vanuserühmas:
Egert Nei 7. koht
N14 vanuserühmas:
Gerli Kullap 1. koht
Kadri Kärsna 3. koht
N16 vanuserühmas:
Kärolin Lints 2. koht
Annabel Vaarma 3. koht
Keitlin Niit 4. koht

Rapla maakonna MV sprindis M10 
vanuserühmas:
Silver Haljas 2. koht
M12 vanuserühmas:
Egert Nei 2. koht
N14 vanuserühmas:
Gerli Kullap 1. koht
N16 vanuserühmas:
Kärolin Lints 1. koht
Annabel Vaarma 2. koht
Keitlin Niit 3. koht

Kärolin Lints

Toeta Ardo Arusaare 
olümpiaette valmistust!

Kuigi juba 22. aprillil lunastas Viga-
la maadleja Ardo Arusaar Londoni 
olümpiapileti, on uskumatu, et tä-
naseks (02.06.2012) on ettevalmis-
tuse rahastamine endiselt ebakin-
del.

Siin on meil, kõigil Vigala inimestel, 
võimalus osaleda ise ajaloo kujun-
damisel. Me saame anda oma pa-
nuse, et järele jäänud 2 kuu jooksul 
saaks Ardo keskenduda põhite-
gevusele, st teha omalt poolt kõik 
selleks, et Londonis ajalugu teha. 
Olgem suuremad oma riigist. Pole 
vahet, kas Sinu annetus on 1 või 
100 eurot, iga panus on täna oluli-
ne.

anneta olümpia 
ettevalmistuse heaks:

Ardo Arusaar, pangakonto Swed-
pangas 221025729080, makse 

selgitus: “annetus London 2012”

NB! Eraisikute annetused ja kin-
gitused ei kuulu maksustamisele. 
Firmade annetustelt ja kingitustelt 
tuleb aga makse tegija (st firma 
enda) poolt tulumaks deklareerida 
ja kinni pidada.

Priit Kärsna
vallavanem 

rAttAVÕIStLUSeD hooAJA ALGUSeS 

Kalju Torri 35kg 2. koht
Urmis Veimann 47kg 2. koht
Hannes Välis 53kg 2. koht
Andreas Välis 59kg 2. koht
Ismail Meshoul 66kg 1. koht
Marvin Winden +73kg 3. koht
Marek Lainela 74kg 2. koht
Raido Liitmäe 84kg 1. koht
Heily Tiitus 30kg 1. koht
Jaanika Lepla 48kg 1. koht

19. mail saavutas Eesti meistri-
võistlustel kadettidele(-17a) nais-
temaadluses Jaanika Lepla 46kg 2. 
koha.

Jüri Nisumaa
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Tutvume taimedega värvimise 
imelise maailmaga. Vajalikud 
lõngad ja kemikaalid on muu-

seumi poolt. Tulemuseks saadud 
kordumatut värvitooni lõnga   vihid 

saavad osalejad koju kaasa.

Kohv ja pirukas hinna sees.
Grupi suurus kuni 15 inimest. 

Palume registreeruda: 
sillaotsa@velise.ee

Pilet: 3 EUR

http://www.velise.ee/saurus/
index.php?id=222316

Unustatud mõisad 
2012

Ka sel suvel osaleb Vana-Vigala mõis 
külastusmängus Unustatud mõisad. Lisaks 

Vana-Vigalale on veel 27 mõisat, milles 
asuvad koolid, kuuel päeval  suvel külalis-
tele avatud. Miinimumprogrammina toimub 
igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, 

avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks 
korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate 

eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja 
muud huvitavat.

Vana-Vigala mõisas toimuvad järgmised kontserdid 
(kellaajad täpsustamisel):

 30. juunil esinevad Sipa country-line tantsijad
 1. juulil esinevad Kiitsaharakad lavatantsudega
 3. augustil esinevad Kiitsharakad folkoorikavaga
 4. augustil esineb Tallinna Keelpillikvartett

Külastuspäevad: 16. juuni, 30. juuni, 1. juuli, 19. juuli, 
3. ja 4. august
Mõisad avatud 10.00 kuni 18.40
Külastustasud: pered 3.20 EUR, täiskasvanud 1.60 EUR, 
õpilased, pensionärid 0.90 EUR

Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõi-
sast osalejaraamatu, millesse koguvad külastuspäevadel mõisatest 
templeid. Vähemalt 10 mõisat külastanute vahel loositakse välja 
kutseid sügisel ühes Eestimaa mõisas toimuvale teatrietendusele. 
Loositakse välja 25 üksikkutset ja 10 kolmele inimesele mõeldud 
perekutset. Lisaküsimusele õigesti vastanute vahel läheb loosimi-
sele 10 ajalugu ja Eesti mõisaid tutvustavat raamatut. Loosimisel 
osalemiseks saatke külastusraamatu viimane leht täidetuna hilje-
malt 24. augustiks 2012 Viljandimaa Arenduskeskusesse. Aadres-
sil: Vabaduse pl 6 Viljandi 71020.

Kohtume Vana-Vigala mõisas!

heinaMaarjaPäeVa 
tähistaMine sillaotsa 

taluMuuseuMis

30. juunil 
algusega kell 11.00

VELISE Ap. Õigeusu Kirikus

16. juuni 2012
kell 14.00

FLORA
kammerkoori kontsert

kavas vaimulik koorilaul Pärt, 
Mishkinis, Meister
ning gruusia ja eesti rahvalaulud
dirigendid: Erki Meister ja Kaie 
Juurma

Kontserdile prii sissepääs
Annetused kirikuhoone toetuseks
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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

Juunikuu sünnipäevalapsed

Regina Pedosk   93
Linda Illimar   93
Alma Vitsberg   86
Hilja Jürisalu   85
Asta Koorep   80
Malle Pärnala   65
Urmas Veskimägi  60
Ärni Lang   60
Anne-Ly Johanson  60
Aili Kolesova   60

Mis sest, et argipäev on kiire,
mis sest, et töö ei tunne piire.

Üks ainus päev Sa aastas tunne,
et elus on ka vaja õnne.

Palju õnne!

Meie hulgast lahkunud

Salme Riivel

Vigala Sõnumid
Ootame järgmise vallalehe materjale  
6. juuliks e-postile: elle@vigala.ee

PAKUN HEINAMAADE 
HOOLDUSNIITMISE 

TEENUST

ERKI PLAMUS
5666 6986

Uued ilmakodanikud

Mia Marleen Kokk
Ketriin Kerner

Leiname aktiivset, energilist, selts-
kondlikku ja vanimat külaelanikku 

SALME RIIVEL´IT

ja avaldame kaastunnet omastele

Vängla küla rahvas

{PARIM RAHVAS, RASKEIM MUUSIKA}


