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laval” ju. Väike staaritsemine 
sinna juurde ning oma fännklubi 
võttis suu mõnusalt muigele. 
Andke aga minna, noormehed, 
peaasi, et vaid viitsimist jaguks! 
Teisedki esinejad üllatasid oma 
oskustega. Lavalt kiirgas 
esinemisrõõmu ning oli näha, et 
seljataha on jäänud pikk 
harjutamisperiood. 
Valla suvepäeval anti üle vabariigi 
peaministri tänukiri ja “Kaunis 
kodu” mastivimplid, mille seekord 
pälvisid Mati ja Hilja Kokka 
Naravere külast, Lille ja Jaan 
Viska Vängla külast, Mati ja Piret 
Rukki Vana-Vigalast ning Pille 
Roosi Kausi külast.  

Elle Altmets

Paremal: Kivi-Vigala  algklasside 
rahvatantsurühm

Teatriaastale pühendatud traditsioonilist  tamme istutavad Ilona Noor, 
Astra Põlma, Eve Kärsna, Mai-Triin Viirsalu, Hannes Sassi ja Heli Lints

Valla Suvepidu 
 
Enne jaanipäeva kogunesid valla 
töökad kultuurikollektiivid ja 
huviringid Vana-Vigala Laulul-
avale, et Vigala valla suvepäeva 
raames hooaeg lõpetada. Kohal 
olid ja laulsid-tantsisid nii 
lasteaiad kui koolid, memmed ja 
noored, tüdrukud kui poisid. 
Uuema ideega oli välja tulnud 
Krista Tõldmakeri juhendamisel 
Vana-Vigala põhikooli võimlemis-
rühm, kus sini-punases kostüü-
mides tütarlapsed usinalt 
koolikotte õhku pildusid. Samuti 
jäi silma, et tänavune teatriaasta 
on positiivselt mõjutanud etlejaid. 
Kavad olid mitmekülgsed ning 
kohata võis omapäraseid 
karaktereid nagu sõnnikuste 
saabastega “ravitseja”, banaani-
koorest Aafrika kuningas, urgu 
kinni jäänud Puhh. Päris 
värskendav oli vaadata Vana-
Vigala koolipoiste bändi esinemist 
-  esimesed sammud “suurel  

SUVI – minge perega puhkama! 
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Näiteringide suvekool 
Tarsi talus Raplamaal 
 
Kivi – Vigala põhikooli näiteringi 
noorte suvepuhkus algas sel 
aastal väga töiselt. Saanud vaid 
napi nädalavahetuse pikast 
kooliaastast puhata, tuli kotid –
telgid pakkida ja vaim valmis 
panna, sest 6.- 9.juunini toimus 
Raplast paarikümne kilomeetri 
kaugusel imeilusas Keava rabas 
Tarsi talus kooliteatrite suve-
laager. Laager ootas teatri-
huvilisi noori nii Rapla maa-
konnast kui ka mujalt Eestist.
Meie koolist osales suvekoolis 
kuus tütarlast: Geitlin, Sille, 
Eerika, Viiu, Piia ja Marin. 
2006.aasta on välja kuulutatud 
Eesti Teatri Aastana. Suvekooli I 
vahetuses oli planeeritud 
grupitööde tulemusena valmiv 
väikelavastus. Grupitöid viisid 
läbi Viljandi kultuuriakadeemia 
teatritudengid harrastusteatrite 
liidu presidendi Kristiina Oomeri 
juhendamisel.  Kogu üritust 
hoidis ohjes aga Tarsi talu väga 
energiline ja rõõmsameelne 
perenaine Krista Olesk. 

Kõrghariduse omandamise eest 
tänati selle aasta lõpetajaid: 
Ave Lazarev, Kaja Vallimaa, Heli 
Laan, Anne-Ly Viimne. 
 
Vastuvõtule oli kutsutud veel 
põhikoolide parimad õpilased, kes   
sel aastal olid saavutanud häid 
tulemusi olümpiaadidel, 
võistlustel, konkurssidel. 
Vana-Vigala põhikoolist: 
Evely Lebin, Teet Roosi, Signe-
Renate Saar, Kristel Vitsberg, 
Grete Kupp, Tanel Paavel, 
Gretelis Liländer, Meeli Pappe, 
Taavi Roosi. 
Kivi-Vigala põhikoolist:  
Margus Liiva, Jüri Torri, Vahur 
Viimne, Jander Klimenko, Mari-
Liis Kalmus, Sander Säkk, Viiu 
Roosi, Marin Laan, Sandra 
Soosaar, Karolin Niit. 

Heli Lints  

Piia ja Marin kirjutavad: “Meid 
jagati viide rühma, eraldi 
rühmadesse läksid Geitlin ja 
Piia, Eerika ja Viiu ning Marin ja 
Sille. Viljandi noored lavastajad 
olid sõbralikud, rõõmsad ja 
kindlasti ka meie arvamusega 
arvestavad. Toredaks üllatuseks 
oli see, et üks lavastajatest 
osutus neiuks, kes on ise ühes 
eesti lastefilmis mänginud. 
Nimelt on tegemist Aino Perviku 
lasteraamatu “Kallis härra Q” 
järgi vändatud filmiga, kus 
Viljandi tudeng Gabriele mängis 
vahvat väikest tüdrukut Saarat.  
Põnev oli kuulata tema muljeid.  
Laagripäevade jooksul õppis iga 
rühm ühe näidendi. Näidendite 
teemaks oli valitud  eesti 
muistendid. Muistenditeks olid 
"Emajõe sünd", "Kuidas 
Vanemuine laulu kinkis", 
"Kuidas kollid pulmalistele 
natuke nalja tegid", "Kuidas 
jänesed lõhkised mokad said" ja 
"Vaeslaps".“ 
Rühmatöödest kokkupandud 
väikelavastus esitati 9.juunil 
Kehtna valla teatripäeval. Tore 
oli tõdeda, et väikeste näitlejate  

tegemisi oli tulnud vaatama päris 
palju inimesi. Eks näita see, et 
rahvas oma valla ja maakonna 
teatriga  tegelejatest ja noortest 
teatritegijatest lugu peab. 
Piia ja Marin: “Kõige toredam oli 
laagris see, et õhtul sai karaoket 
laulda ning näidendite vaheajal 
batuutidel hüpata. Loodus oli 
seal kena, sai laukas ujuda, kuigi 
vesi oli natuke jahe. Neljapäeval 
oli matkapäev: laagrilistel oli 
valida kas  kahe või kuue 
kilomeetri pikkuse rabamatka 
vahel. Pikema matka valisid 
need, kel olid kindlamad jalanõud 
kaasas, sest raba oli päris märg.  
Neli päeva laagris: näitlemine, 
uued kogemused, karaoke ja 
uued sõbrad, kellega suhtleme ka 
pärast laagrit - see on kõige 
toredam.”   
Ainus, mis ei meeldinud, oli pisut 
liiga jahe ilm ühe suvelaagri 
jaoks. Siiski ei suutnud see 
heidutada noori teatritegijaid ja 
Tarsist saadud elamused olid 
vaid positiivsed. 
Piia, Marini, Sille ja Viiu mõtete 
ja muljete põhjal pani loo kokku 

näiteringi juhendaja Eve Kärsna

Õpilasstipendium 
 
19. juunil toimus volikogu 
esimehe ja vallavanema 
vastuvõtt, kus tänati heade ja 
väga heade õpitulemustega 
õpilasi, edukamaid pedagooge 
ning sel aastal kõrghariduse 
omandanud haridustöötajaid. 
Väga heade õpitulemuste eest 
pälvisid Vigala valla õpilas-
stipendiumi rahalise preemia 
1) põhikooli osas: 
Rain Kalda – Vana-Vigala 
põhikool 8. klass 
Mare Paavel – Vana-Vigala 
põhikool 8. klass 
Rauno Liländer – Vana-Vigala 
põhikool 9. klass 
Mari-Liis Veimann – Vana-
Vigala põhikool 9. klass 
Siim Jaagant – Kivi-Vigala
põhikool 9. klass 
Sille Sisas – Kivi-Vigala põhikool 
9. klass 

2) gümnaasiumi osas: 
Mariliis Lazarev – Noarootsi 
Gümnaasium 12. kl 
Terje Aiaots – Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium 12. kl 
Aet Jaakson – Pärnu Ühis-
gümnaasium 11. klass 
 
3) kutsehariduse osas: 
Enely Moks – Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskool 
kokanduse eriala viimane kursus 
 
Lisaks pälvisid tänukirja heade 
pedagoogiliste tulemuste eest 
õpetajad: 
Eve Kärsna, Loide Enni, 
Kristiine Niit, Leili Jaagant Kivi-
Vigala põhikoolist  
ning Olga Vunukainen, Alide 
Ljubomirova, Silja Käär Vana-
Vigala põhikoolist. 
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Kommentaar: “Kuidas me 
meeste tantsupeole ei jõudnud” 
Kui lehetoimetaja oma perele viis 
päeva enne tantsupidu 
Rakveresse pileteid ostma 
hakkas, olid need kõik juba otsa 
saanud! Ja nii jäigi meil see 
suursugune meestepidu 
nägemata. 
Tundub, et tantsivad mehed-
poisid on ausse tõusnud. Võib vist 
loota, et üha enam julgevad 
noored poisid end tantsule 
pühendada, ka rahvatantsule. Ja 
vast leiavad tulevased meeste 
tantsupeo korraldajad järgmisel 
korral sama atraktiivse 
esinemiskoha, aga siis juba 
rohkemate istekohtadega. 

Elle Altmets

Kuidas me meeste 
tantsupeol käisime 
 
Rakveres toimus 11. juunil 
esimene meeste tantsupidu,  aga 
meie pidime olema kohal 
10. juunil, et proovis olla. Me 
hakkasime hommikul minema 
kell 8,30. Sõit oli pikk. Me 
ööbisime Rakvere Gümnaasiumis. 
Proovid toimusid spordiväljakul 
ja ka sõime spordiväljaku juures. 
Proov oli algul väga raske, sest 
esimest korda spordiväljakul pole 
harjunud. Kui tuli peaproov, oli 
asi palju lihtsam. 
Pidu oli lõbus. Meie tantsisime 
neli tantsu, neist ühe tantsu 
tantsisime koos suurte meestega. 
See oli ”Koerad poisid”. Minule 

meeldis aga kõige rohkem 
”Karumäng”, see oli nii lahe. 
Peale pidu läksime tagasi sinna, 
kus me ööbisime ja pakkisime 
asjad kokku ning hakkasime 
tagasi Vigala poole sõitma. 
Vigalasse jõudsime hilja öösel. 
Mulle meeldis see tantsupidu 
väga ja ma tahaksin ka järgmisel 
meeste tantsupeol tantsida. 
 

Taavi Kliss

Tantsupeol osalesid Taavi Kliss, 
Rauno Liitmäe, Margus Põlma, 
Sander Liitmäe, Rain Viirsalu, 
Rene Vodolaztšenko ja Karmo 
Vitsberg. Rahaliselt toetas poisse 
vald ning moraalselt Krista 
Tõldmaker ja  Margit Liira. 

Thüringeri liidumaa vahel NATO ja 
Varssavi Pakti sõdurid silm silma 
vastu. Endistes USA sõdurite 
barakkides on väljapandud erinevad 
näitused.  
Juubeli auks valmis kunstnik 
Herbert Mehleri poolt üle kolme 
meetri kõrgune ja 300 kg kaaluv 
terasest taies nimega “Värtenpuu”.  
Sümpoosiumi tegemistega saab 
tutvuda kodulehel 
www.bildhauersymposium.de. 
 

Maie Üürike, projektijuht

X Kunsti sümpoosium 
 

Esmakordselt osalesid Vana-
Vigala TTK kiviraie- ja 
sepatööeriala II kursuse 
õpilased ajavahemikul 
08.06.- 17.06.06. X 
Kunstisümpoosiumil 
Behringer/OT Hütscherodas, 
mis asub Thüringeri 
liidumaal.  
Meie kooli esindasid 
õpilased: Raul Mirt, Karl 
Kesküla, Johannes Tann, 
Raul Oberschneider, Jaan 
Malt, direktor Enn Roosi ja 
projektijuht Maie Üürike. 
Osalemiskutse saatis meile 
Behringeri Euroopa Kom-
munikatsiooni Akadeemia 
koostöös Bad Salzungeni 
kutseharidus-keskusega, kus 
üheks lisaerialaks on puidu 
kunstiline käsitlemine. 
Sümpoosiumi peateemaks oli 
“Piiriületamine”. Seekordsel 
sümpoosiumil oli võimalus 
kasutada kõiki looduslikke 
materjale nagu kivi ja metall 
ning  siduda need puu ja 
ümbritseva loodusega. Peale 
sakslaste oli osalejaid 
Eestist, Lätist, Leedust ja 
Rumeeniast. Õpilased jaotati 
loosi teel gruppidesse, 
õpetajad töötasid aga 
moderaatoritena. 

moderaatoritena. Töörühmad 
valmistasid koos ideekavandid, 
mille järgi alustati kuni 2,50 m 
suurustest puupakkudest 
skulptuuride tegemist. Pingeliste 
tööpäevade tulemusel valmis noorte 
kunstnike poolt seitse huvitavat 
kunstitööd. Kahel korral toimus 
osalejatele ekskursioonid. 
Külastasime Hainichi rahvusparki 
ja endist ida-lääne Saksamaa 
piirijoont Point Alpha, mis oli kuum 
koht külma sõja poliitikas, kus üle 
neljakümne aasta seisid Hesseni ja 
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Avaldame August Hatto loo Vigalas elanud 
Seiklejast Madisest, mille on üles tähendanud ja 
meile saatnud Viio Aitsam. 
 
Seikleja Madis Vigalast 
 
Raske on sellest mehest jutustada. Ehk on selgem, 
kui kõik kirja panen. Seda enam, et minu teada pole 
temast kusagilgi varem juttu olnud. 
Sündinud oli ta 1880. aasta sees Vigala vallas, kus ta 
ema rändas mööda talusid. Aitas mõnda tööd teha, 
saades selle eest ande, enamasti toitu. Tarvitas seda 
kusagil tuttavas talus ja kui toit otsa lõppes, algas 
uus ring. Tema pojal Madisel oli sama eluviis, kuid 
palju seiklusrikkam. 

Kõndis külast külasse 
Madis oli väikest kasvu kõhn mehike. Kuna ta ei 
olnud kellelegi ohtlik, lasti tal vabalt liikuda mööda 
külasid. Valla poolt sai ta 10 krooni kuus. Selline 
summa oli ette nähtud kõikidele valla abisaajatele ja 
sellest jätkus siis kuu toiduks. Kui abisaaja hankis 
veel kõrvalt midagi lisaks, tuli omadega ilusasti 
toime. 
Madis käis ringi nagu ta emagi. Talle anti hea 
meelega, mida ta tahtis. Vahel aitas ta siis ka mõnda 
tööd teha. 
Minu mälestused Madisest pärinevad eelmise sajandi 
20ndate lõpust ja 30ndatest. Pean teda Eesti 
suurimaks naljameheks. Ta oli naljategemisega nõus, 
aga teda tuli ka veidi juhendada. Siis hakkas tema 
piiratud mõistus naljadele kaasa aitama. Kui 
temasse sõbralikult ei suhtutud või oldi lausa üleolev, 
läks Madis lihtsalt minema. 
Lugeda ta ei osanud ja tähti ei tundnud. Kui ajalehte 
vaatas ja leheküljel pilti ei juhtunud olema, võis lehe 
ka tagurpidi kätte võtta. 
Samas oli ta suur suitsumees. Tol ajal kõik 
suitsumehed kasvatasid kodus tubakat. Ja Madisel 
oli ka alalõpmata tasku tubakast punnis. Keeras 
ajalehest vilkasid, nii et tuleleek põles kaua, enne kui 
tubakani jõudis. 
Seisusi ta ei tunnistanud. Käis vabalt ringi Vana-
Vigala parunite hulgas, kes muidugi ta kohe kööki 
juhatasid.  

Kalapüük ja kino 
Madis tegi parunile ka tööd, püüdis konni ja seadis 
neid vähipüügiks natale. On teada, et ükskord jälle 
rohi liikus ja Madis rabas konna, aga seal oli 
tegelikult uss, kes teda nõelas. Mees tuli seepeale 
suure nutuga külasse. Üks külapoiss mattis Madise 
kättpidi maasse. See pidi olema ussi nõelamise vastu 
hea. Kui hommikul mindi vaatama, kuidas Madisel 
läheb, oli mees kadunud ja ainult auk järel. 
Teine lugu, mida Madisega seoses jutustati, pärineb 
parunite ajast, kui kalapüük oli talumeestele kõvasti 
keelatud. Noota tõmmati jões ikka kõvasti ja ka 
Madis oli kambas. Ta vaatas seda kalapüüki ja 
hakkas külameestele seletama, et on mõisaköögis 
saanud väga head kala ja see kala elutsevat mõisa 
tiigis. Lähme tõmbame tiigis ka noota! Nii tehtigi. 

Üks kord tõmmati ja noos oli käes. Madis ei tahtnud 
kuidagi lahkuda, arvas, et tõmmatagu veel. Pärast 
olid külamehed hirmul, et Madis räägib asja välja. 
Aga tema oskas ka vaikida, kui vaja. 
 

Kino tekitas Madisele suurt arusaamatust. Vana-
Vigala põllumeeste kooli juhatajal Illimaril oli vastav 
tehnika filmide näitamiseks. Näitaski siis väikese 
raha eest rahvale filme. Ka Madis tuli kohale. Istus 
alati esimeses pingis, peaaegu ekraani all. Elas suure 
huviga filmidele kaasa.  
Ükskord näitas film, kuidas üks tüdruk tuli randa ja 
hakkas end riidest lahti võtma. Madise pani see 
elama. Ta läks ekraanile lähemalegi, kui tüdrukul 
suuremad riided juba ära võetud olid. Kui tüdruk 
pükse ära võtma hakkas, lõppes pilt ära. Madis 
karjus, et lase edasi, ära mängi lolli. Kui talle taheti 
selgeks teha, et pilt tõesti lõppes ära, ei uskunud ta 
seda. Ütles, et kui te minule ei tahtnud näidata, siis 
vahtige ise. Ja läks minema, lõi ukse paukudes kinni. 
Ükskord sihtis keegi filmis püstoliga rahva poole. 
Madis langes pinkide vahele põlvili. Karjus, et ära 
mässa. 
Kord olime jälle kinos. Madis istus omas esimeses 
pingis, selja taga mitu tühja pinki. Tuli selline pilt, 
kus vedur hakkas kaugelt tulema, tormas kiiresti 
kinosaalis olijate poole. Madis tegi metsiku hüppe 
kõrvale, oli mitme pingiga koos pikali. Rahvas hakkas 
naerma, aga Madisele see ei meeldinud. Vandus kino 
maa põhja ja läks minema. 

Politseiniku aeg 
Välimus muutis Madise käitumist väga palju. Päärdu 
politseinik sai Ristil surma, sõitis autoga rongi ette. 
Politseiniku abikaasa kinkis Madisele mehe mundri. 
Madisest saigi kohe politseinik.  
Vana-Vigala lossis oli pidu, tema jalutas politseiniku 
mundris tähtsalt ringi. Külapoistele ei jäänud see 
märkamata. Läksid mõisa esimesel korrusel 
kivisaalis justnagu riidu. Madis püüdis neid lahutada 
ja karjus, et mindagu laiali, kuid keegi ei kuulanud. 
Üks külapoiss pani talle hoopis lõuahaagi. Siis ei 
pidanud Madise närv ka enam vastu, jooksis üles 
saali, kus oli parasjagu tantsuvaheaeg. Vigalasse 
tulnud uus politseinik ajas Vigala tüdrukutega 
ilusasti juttu. Madis jooksis üle saali ta juurde ja 
karjus, et sina, lontrus, oled siin, aga mina pean üksi 
riidu lahutama, mehed on verised. Nii jooksid nüüd 
kaks mundris meest alla kivisaali, kus polnud enam 
kedagi. Ja Madise isik tehti uuele politseinikule 
selgeks, mispeale see tahtis Madise mundrit ära 
võtta. Muidugi Madis sellega ei nõustunud ja ta 
seiklused politseinikuna jätkusid. 
Virtsu-Rapla raudtee ehituse ajal oli liikvel 
igasuguseid mehi. Madis tuli kord külapoodi sisse, 
vaatas ringi ja kargas äkki ühele mehele rindu kinni. 
Ütles, et olen sind kaua otsinud, nüüd oled käes, 
lähme pokri, küll seal saab kõik selgeks. Mees hakkas 
paluma, et mina pole midagi teinud, härra 
politseinik. Üks külamees ütles kõrvalt, et pane 
sellele politseinikule mööda kõrvu, aga võõras sai 

(jätkub lk 5)
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raudteejaama rahvale puid tegemas. Sai süüa ja raha 
taskusse ka. Viimast oli nii, kuidas keegi täis anda. 
Peru kooli õpetajad olid ka ta šefluse all. Kord 
lõhkunud ta jälle suure hunniku puid. Kolme õpetaja 
juures oli ta söönud ja kolmelt võtnud ka raha. Lõpp-
vaatus kujunes aga selliseks, et tulnud üks õpetaja ja 
hakanud lõhutud puid tuppa viima, tulnud teine, 
kolmas ja viimaks kõik kuus. Kuidas asi päriselt 
lõppes, ei tea. Vist naeruga, et Madis neid pügas. 
Õpetaja Haljasmaa teinud Madisega sellise katse, et 
pannud ühe lauanurga peale rahahunniku ja teisele 
viiekümnekroonise. Et kumba raha Madis valib. 
Muidugi valis ta peenrahahunniku, kus oli kokku 
vaid kolm-neli krooni. 
Madisel oli hea rütmitunne, lõi Vigala puhkpilli-
orkestris trummi. Ühe marsiga läks nii hasarti, et lõi 
trummi lõhki. Sellega oli muusikukarjäär läbi, kuid 
juhus tõi ta jälle trummi lööma, siis juba uut. 
Orkester ei saanud ühekorraga mängima, proovis 
mitu korda. Alles siis, kui Madis rusikaga püüne 
põrandale lõi, läks lugu lahti õiges taktis. 
Kui Madisel oli midagi väga vaja, läks ta vallamajja 
abi saama. Kord oli tal saabas lagunenud. Vald lubas, 
et mine poodi, saad uued saapad. Kaupmees oli aga 
naljamees ja andis ilusad kroomnahast säärikud. 
Madis läks rõõmust vallamajja saapaid näitama, 
vallaisad aga võtsid säärikud ära, et käivad patinkad 
sulle küll. 

Seiklused küla vahel 
Madisele ilmus kusagilt ka noorik. See oli temast 
nõrgema olemisega. Madis õpetas teda elama muidugi 
oma eluviiside järgi. 
Ükskord Aitsami vanad tulid oma sugulaste juurest 
öösel. Roosi maja juures ronisid kraavist välja kaks 
kogu, kellest nad ei saanud aru. Kohkusid nii, et 
panid jooksuga tagasi, tegid suure ringi mööda 
põldusid minu koduni. Proua oli kindel, et tegu oli 
gorillaga, ja ei lasknud teistel rääkidagi. Tema olevat 
kuskil loomaaias selliseid gorillasid näinud. Ehk on 
need tsirkusest ära jooksnud. Vennas läks vaatama ja 
võttis jahipüssi kaasa. Isa õpetas, et ära maha lase, 
katsu ära joosta, kui tuliseks läheb. Sest ei tea ju, kui 
kallis loom on, hakka veel pärast maksma. Kui 
vennas tagasi tuli, selgus, et need olid hoopis Madis 
ja tema noorik. 
Vanasti käisid külapoisid ehal tütarlaste juures. Kui 
tuppa ei lastud, tehti igasugu pahandusi, mispeale 
taat välja jooksis poisse taga ajama. Madis oli alati 
kohe nõus kaasa minema, kui mõni selline käik ette 
võeti. 
Ükskord läinud jälle kolin liiga suureks tüdrukute 
majas. Peremees jooksnud välja, vemmal käes. 
Muidugi mehed panid jooksu, ei tahtnud ennast 
näidata. Madis puges väravalattide vahelt. Poisid 
hüppasid aga üle värava ja tallasid värava võrud 
katki, nii et Madis jäi värava alla. Peremees oli jaol ja 
hakkas talle laduma. Madis viimases hädas jooksis, 
värav seljas, rukkisse, hakkas seal väravat lõhkuma, 
et lahti saada, tehes ise metsikuid häälitsusi. 

(jätkub lk 6)

(algus lk 4) 
 
valesti aru, nagu tahaks keegi teda lüüa. Laskis 
põlvili ja palus, et ärge lööge, ma olen aus mees olnud 
eluaeg. Asi lõppes sellega, et üks külameestest võttis 
Madisel kuklast kinni ja viskas ta poest välja. Madis 
tegi suurt kisa, et teda ei lasta tööd teha, vargad 
luusivad aga vabalt ringi. 
Võõrad raudtee-ehitajad, kes Madist ei tundnud, rää-
kisid, et neid kimbutas huvitav politseinik. Mõni käis 
Madise saadetuna ka valla politseiniku juures ära. 
Ei mäleta, kuidas Madise munder kadus. Kindlasti 
politsei võttis midagi ette nende segaduste peale, 
mida ta tekitas. Arvatavasti mundri äravõtt aga 
kerge ei olnud. 

Kuulus jaamaülem 
Vigala raudteejaam elas täisverd raudtee-elu. Sõitsid 
kauba- ja reisirongid, ka ekspress “Lendav läänlane”, 
mis viis Vigalast Tallinna vähem kui kahe tunniga. 
Sõit maksis kaks krooni. 
Ka Madisele meeldis see elu. Tavaliselt ta küttis 
raudtee ooteruumi ahju ja magas öösel seal pingil. 
Suures saginas oli talle pähe kord ilmunud ka 
jaamaülema müts punase pealdisega. Madis kohe 
muutus. Hakkas korda looma. Häda sellele, kes 
juhtus paberit või muud prahti maha viskama. Sai 
kohe Madiselt märkuse ja pidi prahi üles korjama. 
Ka rongi saatemeeskond sai Madisega tuttavaks. Kui 
sõitsid jaama ja Madist polnud, küsisid kohe, et kus 
jaamaülem on.  
Ükskord võtsid nad Madise Tallinnasse kaasa. Kui 
temalt hiljem küsiti, mida linnas nägi, vastas Madis: 
“Ei midagi ilusat, majad.” Kuskil oli ta söönud ja 
viina võtnud, ilusad tüdrukud olid toonud toitusid 
lauale. Üks oli istunud Madisele põlvele. Mis edasi 
sai, küsiti Madiselt. Tema vastu, et midagi ei saanud 
teha, kuna rahvas oli ümberringi. 
Kui Madis oli jälle omal kohal Vigalas, sai ta kuskilt 
endale vile, kindlasti ka õpetust hetkel, kui rongi-
saatjad olid alles jaamahoones. Puhus siis vilet ja 
hõikas: “Ärasõit!” Rong hakkaski liikuma. Rongi-
mehed jooksid jaamast välja ja ei saanud muidu rongi 
pidama, kui tõmmati semafor üles.. Madis muidugi 
oli selleks ajaks jaamahoone nurga taha kadunud. 
Kui mõni päev mööda läks, oli ta jaamahoones tagasi, 
aga jaamaülema mütsi tal enam polnud. 

Sada ametit 
Kui Vigalas ei olnud veel Virtsu raudteed, ostsid 
lihunikud Vigalast loomi, mis viidi jalgsi Risti 
raudteejaama. Ka seal oli Madis ajamas abiks. Kuna 
ta oli väle jooksja, oli ta seal hinnatud mees.  
Kord tõmmanud üks pull end lahti ja pistnud jooksu. 
Viimane, mida nähti, enne kui pull võssa kadus, oli 
Madis, kes hoidis pulli sabast kinni. Lihunik oli 
arvanud, et nüüd on läinud pull ja mees ka. Kui nad 
aga karjaga Ristile jõudsid, oli pull koos Madisega 
juba seal.  
Madise elukutseks võib aga pidada pliidipuude saagi-
mist ja lõhkumist. See oli 30ndate alguses, kui ta 
käis Vana-Vigala kooli õpetajatele, metsaülemale ja 
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Kui lahingud olid lõppenud ja sakslased peremehed, 
ilmus Madis välja. Sõjast maha jäänud seljariiete 
vastu ta huvi ei tundnud. Ei tõmmanud enam 
pinutagust, vaid sigaretti ja ka sigar polnud talle 
tundmata. See kestis, kuni sakslasi oli liikumas 
Pärast läks ta muidugi jälle pinutagusele üle. 
Sakslaste ajal jäi ta haigeks, pandi vanadekodusse, 
vist Mõisamaale. Kuid oli varsti jälle väljas, puhas 
poiss, Saksa sõjaväe riidest ülikond ja palitu seljas, 
parknahast pastlad jalas. 
Juutidest ärimehed olid Madisele sõbramehed. Tegid 
talle kingitusi. Juutidel oli selline komme, et kui on 
midagi äri teha, tuleb heategevuseks raha anda, siis 
läheb äritehing korda. Nii juhtus, et Madis sai raha. 
Ostis selle eest suitsu ja oli lai mees, pakkus kõigile. 
Oli ka selliseid, kes küsisid Madiselt rohkem, 
tagavaraks ka, ja kui tal endal suitsud otsa said, anti 
talle need tagasi 

Kes leidis pildi? 
Tean, et Sillaotsa muuseumis on pilt Madise emast, 
kaks suurt kotti seljas. Madisest oli ka üks pilt, kus 
tal on püstol vasakus käes (ta oli vasakukäeline) ja 
keegi lamab ta ees põrandal. Kiri oli juures “Must 
kapten”. Seda pilti nägin Selja talus hiljuti. Nüüd on 
see ilmselt läinud rändama. Oleks väga tore, kui 
saaksin Madise pildi, teeksin sellest koopiaid. Pildi 
annaksin tagasi. 
Teised ajaloo väärtusega asjad, mis Seljalt kaduma 
läksid, olid kolm soomekeelset topograafilist kaarti. 
Kui lugejate seas on keegi, kelle kätte need Vigalas 
on sattunud, siis ehk võtaks see inimene ühendust 
Ants Hattoga, kes laseks kaartidest minu jaoks 
koopiad teha.  
Kui Saksa ajal kodust lahkusin, oli Madis veel 
haigevõitu, hingates rinnus vingus. See oli muidugi 
suurest suitsetamisest. 
Mul on aastaid olnud soov temast kirjutada, et see 
omapärane mees ei kaoks päriselt ajaloo hämarusse. 
Kui oleksin kõvem kirjamees, võiks temast kirjutada 
terve raamatu. 
Olen küsinud Vigalas vanematelt inimestelt Madise 
surmaaega ja matmise kohta, kuid vastust pole 
saanud. Arvan aga, et Vigalas on inimesi, kes temast 
rohkem teavad. Nad võiksid omakorda oma 
meenutusi teistega jagada. 

AUGUST HATTO

(algus lk 4, 5) 
 
Ükskord külapoiss sokutanud Madise oma nooriku 
juurde. Õpetanud, kuidas tuleks aida uksele kopu-
tada: “Siis ära räägi sõnagi, vaid vii kohe voodisse.” 
Madis oligi kergesti aita pääsenud, aga natukese aja 
pärast algas seal suur mürin. Aida uks läinud lahti ja 
Madis lennanud sealt välja, keset õue selili. 
Juhtus ka nii, et külapoisid lasid Madisel akna taga 
rääkida. Tüdrukud lasid tema sisse, aga poisid jäid 
õue. Keegi ei julgenud tükke teha, sest Madis teadis 
täpselt, kes õue jäid. 

Sigadele süüa 
Vigalasse tuli uus vallakirjutaja. See ei teadnud 
Madisest suurt midagi. Ütles, et käid siin mööda 
maad ringi, aga passi endal ei ole, annan sulle passi. 
Kõik läkski ladusasti. Pilti Madisel ei olnud, pidi 
hiljem tooma. Kuid tõrge tuli allkirjaga. Sinna, kuhu 
allkiri pidanuks käima, tõmbas Madis pika joone, 
ütles vallakirjutajale, et minu nimi on Joon ja joon 
siin on, ega ma võõrast nime võta. 
Minu kodutalus juhtus selline lugu, et meil oli suur 
sigade koppel, kus kesikud suviti olid. Hommikul 
ema läks neile süüa viima, aga kesikud sööma ei tule, 
magavad oma tustitud aukudes. Ema kutsus 
loomaarst Alekandi. See tuli kohale, vaatas, keeras 
kesikuid ja arvas siis, et on nagu unised.  
Asja lahendas ära kõige väiksem kesik, kes oli 
pidulauast eemal hoitud. Tuli põõsast välja, 
rosinatega kringlit üles loopides. Mindi siis võssa 
vaatama. Selgus, et Madis oli oma kirjatud koti sinna 
tühjaks puistanud – igasugused lihatükid, leib, sai, 
vorstijupid ja ka mõned riideesemed. Kui Madiselt 
küsiti, miks sa nii tegid, oli vastus, et ta olevat ammu 
tähele pannud, et me ei sööda sigu: “Kui mina mööda 
lähen, jooksevad alati aia äärde.” 

Sigariga aeg 
Kui tulid punased võimud ja oli juba täitevkomitee, 
läks Madis vallamajja saapaid saama, kuid seal olid 
samasugused mehed ees, käskisid tal hakata tööle. 
Madisele see ei meeldinud, oli morn ja vihane ja 
lubas punastele kirvest anda. 
Huvitav on, kuidas ta sõja ajal ei sattunud sõja-
väelaste kätte. Naabervallas Velisel lasid sõjaväe-
lased kolm sellist puudega inimest maha. Sõdurid 
ütlesid ise pärast, et olid tabanud Inglise spioonid. 
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 Vigala Vallavalitsus 
 
07.06.2006 istungil otsustati: 
- esitada volikogule 

kinnitamiseks 2005. aasta 
majandusaasta aruanne 

- tunnistada kehtetuks kaks 
ehitusluba 

- väljastada kaks ehitusluba 
- esitada volikogule eelnõu 

lisada Sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise 
korrale Vigala vallas punkt 21. 
Ranitsatoetus, mille kohaselt 
hakatakse maksma Vigala 
valla põhikooli esimesse klassi 
astujatele ranitsatoetust.  

- lubada erastada 
ostueesõigusega maad kahel 
taotlejal 

- anda kasutusvaldusse kaks 
maaüksust 

- määrata KÜ Kivi-Vigala 34 ja 
Jaama 3 teenindusmaa suurus 

- tagastata maa ühele 
õigustatud subjektile. 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 
2500 krooni 

- eraldada reservfondist Vana-
Vigala Rahvamajale laste-
kaitsepäeva tähistamiseks 
1000 krooni 

- eraldada külade kulude alt 
1000 krooni Vängla küla 
tegevuse toetuseks 

28.06.2006 istungil otsustati: 
- lubada erastada 

ostueesõigusega maad kaheksal 
taotlejal 

- määrata kompensatsioon ühele 
õigustatud subjektile õigus-
vastaselt võõrandatud maa eest 

- määrata KÜ Kivi-Vigala 7 
teenindusmaa suurus 

- anda kasutusvaldusse üks 
maaüksus 

- väljastada kaks ehitusluba 
- kehtestada murutraktoriga 

muru niitmise hind 
- eraldada sotsiaaltoetusteks 

4355 krooni  
 
 
Vigala Vallavolikogu 
 
29.06.2006 istungil: 
- kinnitati 2005.aasta 

majandusaasta aruanne 
- otsustati lisada sotsiaaltoetuste 

maksmise kord Vigala vallas 
punkt 21. ranitsatoetus, mille 
kohaselt hakatakse maksma 
sellest aastast Vigala valla 
põhikooli esimesse klassi 
astujatele ranitsatoetust. 

- kinnitati Vigala valla 
põhimääruse muudatused 

Vastavalt Maareformisea-
duse § 23 3-le  "Vaba põllu-
majandusmaa kasutus-
valdusesse andmine"
avalikustab Vigala 
Vallavalitsus vabade 
põllumajandusmaade 
plaanid. Plaanid on välja 
pandud Vigala Valla-
valitsuses aadressil: Kivi-
Vigala küla Raplamaa 
ajavahemikul  
10. - 31. juuli 2006.a. 
 
Info K. Kalmus 489 4774 
 
NB! Kodanikud, kellel on 
elamu, kuuri, garaaži vm 
hoone juurde kuuluva maa 
erastamine pooleli, palun 
kontrollige kaugele on teie 
asjaajamine jõudnud! 
Paljudel on asjaajamine 
jäänud poolikuks. 

Maadlusuudised 
 
26. – 28. mail toimusid Jõgeval 
Põhjamaade meistrivõistlused 
kuni 17-aastastele ja kuni 20-
aastastele maadlejatele. 
17-aastaste vanuseklassis 
võistles Jaan Kuusik kehakaalus 
-54kg. Jaani napp kaotus Eesti 
selle kaalu liidrile võttis lootuse 
jõuda medalikohale, kuna 
vastane kaotas omakorda 
järgmises ringis. 
20-aastaste maadlejate seas 
jõudis kehakaalus 74kg  3. 
kohale Ardo Arusaar. 
10. juuni leidis aset Soomes 
Veikko Rantaneni mälestus-
turniir, kus esines väga hästi 
Ardo Arusaar, tulles kehakaalus 
84kg teisele kohale. 

Juunikuu esimestel päevadel 
võtsime kokku läinud aasta 
võistlused ja selgitasime välja 
parimad treenijad. Kõige edukam 
oli Jaan Kuusik, kes kogus 94 
punkti. Teist ja kolmandat kohta 
jagas 89 punktiga Ardo Arusaar 
ja Sander Viljastu. Punkte 
arvutati võistluste kohtade järgi: 
1. koht annab 6 punkti, 2. koht 5 
ja 3. koht 4 punkti.  
Samuti premeeriti parimaid 
trennist osavõtjaid. Kõige vähem 
puudumisi oli Marek Lainelal, 
kes puudus aasta kestel vaid 
kahest trennist. Teiseks tuli 
selles arvestuses Jaan Kuusik, 
kes puudus vaid viiel treeningul. 
Ja kolmanda koha auhinna 
napsas Sander Viljastu, kes 
puudus 15. korral. 

Trenniaasta lõpetamise puhul 
käisime terve rühmaga 
Laserzone's sõjamängu 
mängimas. Iga mees sai oma 
aasta kestel tekkinud vimma 
selles mängus välja elada. Peale 
mängu einestasime ühises 
söömalauas ja meenutasime 
aasta parimaid hetki.  
 

Olev Nisumaa

TEADE 
 
Alates 19.06.-04.08.2006 on 
puhkusel Rapla politsei-
jaoskonna relvur Toivo Padjus.  
Relvade registreerimiseks palun 
pöörduda Lääne Politsei-
prefektuuri (Pärnu, Pikk 18). 
Enne palun kokku leppida 
telefonil 444 6632.  
Relvasoetamisluba sellel 
ajavahemikul ei väljastata. 
Relvaloa pikendamise avaldus 
võetakse vastu Rapla 
politseijaoskonnas tööpäevadel 
kell 08.00–16.30.  
 
Informatsioon telefonil 489 2905. 
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Meie hulgast lahkunud 
 

Lembit Ervin 
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Hansapanga pangabuss teenindab soovijaid 
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli juures  
10., 24. juulil, 7., 21. augustil ja 4. septembril  
kell 9.00 – 9.45 

“Unustatud mõisad” 
 

Vana-Vigala mõis on avatud kella 10.00 – 
18.00 alljärgnevatel päevadel: 
 

8. juuli –  Lisaks: kell 16.00 Noorte 
muusikute kontsert Jaanika Kuusik (vokaal), 
Maret Alango (klaver) Kaija Lukas (viiul)  
 
9. juuli – Lisaks kell 16.00 MTÜ 
Folklooriselts Kiitsharakad naisrühma 
esinemine 
 
29. juuli – Lisaks kell 16.00 MTÜ 
Folklooriseltsi Kiitsharakad ja Vana-Vigala 
Põhikooli pärimusmuusikaansambli kontsert 
 

 

04. augustil 

kell 19.00 

Vana-Vigala laululaval 

Saksa 

rahvatantsuansambli 

"Heimat-und Trachtenbund 
Bräunlingen" kontsert 

 

Kontsert on tasuta! 



  

 

10  teated & Reklaam juuli 2006 
  

Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,  Tel 489 4772 
Vigala vald 78001 Raplamaa Faks 489 4773 
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/ajaleht.html 
Toimetaja: Elle Altmets, e-post: elle@vigala.ee Trükk: Hansaprint OÜ 

Juulikuu sünnipäevalapsed 
 
Evsimia Laanemets 10.07. 86 
Erich-Johannes Rukki 08.07 85 
Jaan Ueson 10.07 85 
Asta Alt 05.07 84 
Leida Üürike 12.07 82 
Vaike Ester 08.07 81 
Agnes Jalakas 19.07 81 
Linda Roosi 02.07 75 
Helgi Kirsti Valge 20.07 75 
Asta Lints 24.07 70 
Enno Lints 02.07 65 
Helje-Liidia Bachmann 18.07 65 
Mare Veiand 17.07 60 
Endel Villemson 19.07 60 
 
 

Elutee on pikk ja libe, 
vahel on ka musi kibe. 

Olgu ikka kuldset päikest, 
vahel sekka tormi, äikest. 
On elu selleks küllalt pikk, 

et võiksid olla õnnelik! 
 

Palju õnne! 

 
Vana-Vigala Avatud 

Noortekeskuses 
toimuvad  

NELJAPÄEVITI 
kell 13.00-15.00 

 
KUNSTITUNNID 

 
Teeme klaasimaali ja muud 

huvitavat. 

 
 

 
 

POTI LAAT
 

Vana-Vigala staadionil 
 

Laupäeval, 12. augustil 2006 
 

Laululaval kultuuriprogramm! 
kell 12.00 etendus “Vaheliku 
vapustused” 
 
Tule kaubitsema - osta, müü, 
vaheta! 
Kontakt, info: Heli Lints 520 2436 

8. ja 22. juulil  
ning 22. augustil 

 

kell 19.00 
 

Sillaotsa Talumuuseumis 
 
Näitetrupi "TOPELT-KIIKS" 

SUVELAVASTUS 
 

Hugo Raudsepa külakomöödia 
 

"VAHELIKU VAPUSTUSED" 
 
Piletid: 
30.- täiskasvanu 
20.- lapsed, pensionärid 
70.- perepilet 
Piletid müügil kohapeal 1 tund enne 
etendust. 


