
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vigala valla ajaleht  

 
Nr. 7 (82)  Juuli 2007 Hind 3 krooni (kojukandel TASUTA) 

Vigala Sõnumid 
X Noorte Laulu- ja Tantsupidu  

Igale ühele meist 
 

Juunikuu lõpus ja esimese juulikuu päeval vallutasid 
Eesti pealinna noorte tantsu- ja lauluhuviliste hordid.  
Ka Vigala noored said sellest melust osa võtta. Vigalat 
esindasid Kivi-Vigala Põhikooli tantsurühm, 
juhendajad Ilona Noor ja Kristiine Niit, Vana-Vigala 
Põhikooli tantsurühm ja võimlejate rühm, juhendaja 
Krista Tõldmaker, Vana-Vigala Põhikooli 
mudilaskoor, juhendaja Silja Käär ning kahe kooli 
peale üks Vigala lastekoor, juhendajad Aili Soonberg 
ja Silja Käär, samuti osales Folklooriselts 
Kiitsharakad. 
Tantsupidu sai isiklikult vaatamas käidud. Ilus, ülev. 
Väike pisar silmanurgas pärlendamas vaatasin, 
kuidas oma väike-suur tütar tantsib ning tundsin 
kadedust ja head meelt korraga. Tantsude keel oli 
lihtne ja arusaadav, üks parem kui teine. Panin 
tähele, et päris palju vaatajaid viiples kaasa – näe! 
rongirattad, korsten!, päike!, pilved!.  
Hea oli end eestlasena tunda, tavaliselt ma ju sellele 
ei mõtle. Olles küll vaid üks massist „tuhandete 
tantsijate toetaja“, kogeda, et eestlane olla on päris 
mõnus. Või tantsupeo lõppedes hüüda lastele „Vigala 
omad on parimad!“.  
Laulupidu ja rongkäiku piidlesin kodus telerist, kuid 
sealtki nähtu jättis hinge mõnusalt kripeldama, 
oleksin tahtnud kohal olla. Ma isegi lehvitasin 
Vigalale, kui nad Krista intervjuu ajal mu televiisori 
sees mööda kõndisid. Ikkagi omad ju!  
  

Õhtul last koju oodates mõtlesin, et 
mida kõike ta vaeseke nüüd mulle 
kurtma ei hakka, ikkagi nädalajagu 
tantsuproove ja pikk rongkäik.  
Aga tema kostis hoopis, igal juhul 
tahan tagasi, just tantsima! Ja 
vahel on hea perest eemal olla ning 
midagi uut teha, siis on jälle tore 
koju tulla! 
Mina leian, et küllap ilma heade 
juhendajateta sellist tahtmist küll 
ühel noorel hingel poleks. Kõik 
algab siiski  inimestest.  
Tänud teile!  
 

Elle Altmets

Lõpulaulud justkui püüdsid üksteist üle trumbata, 
mis enam hinge läheb, kes pikema-kõvema aplausi 
osaliseks saab. Vast igaüks ise teab, mis teda kõige 
enam liigutas, helide kõla ja sõnu jagati kõikidele. 
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Jaaniõhtu Kureveres 
 
Mõte ühine küla jaanituli 
korraldada küpses juba 
emadepäeva pärastlõunal, kui 
enamus Kurevere külarahvast 
Pikani õuel külaelu elavdamise 
vajalikkuse üle arutamiseks 
kokku sai. Küla jaanitule mõte 
meeldis kõigile ning kui kerkis 
üles küsimus, kus täpsemalt 
jaanik toimuma saab, olid Aive 
ja Raido kohe nõus külarahva 
endi poole kutsuma. Mõeldud-
tehtud! Nädalapäevad enne jaani 
said veel küla nooremad 
naisterahvad olulisemate 
küsimuste läbiarutamiseks 
kohvitassi taga kokku, peale 
seda veel meeldetuletuskirjad 
külarahva postkastidesse 
libistatud ning jaanilaupäev 
võiski tulla.  
Jaanilaupäeva õhtul kell 
kaheksa kogunesid pidulised 
Moka II talu maadele, kus lahke 
pererahvas kõiki juba ootas. 
Lisaks külarahvale olid oodatud 
ka endised külaelanikud ning 
praeguse külarahva sõbrad-
sugulased. Iga tulija oli kaasa 
võtnud head ja paremat 
söömiseks-joomiseks ning 
pidulaud sai eesti rahvale 
kombekohaselt mitmekesine ja 
külluslik. Tore oli näha, et 
inimesed tundsid ennast 
kokkutulnud seltskonnas 
koduselt ja hästi! Ja eriliselt 
suur heameel on selle üle, et  

meie väikeses külas, kus kirjade 
järgi elanikke vaid neljakümne 
ringis, niivõrd palju lapsi ja noori 
on! 
Jaanitule süütasime presidendi 
võidutulest ning jaanik sai suur 
ja uhke. Õhtu möödus rõõmsas 
meeleolus ning meelelahutuseks 
võis osa võtta võistlusmängudest. 
Näiteks võis mõõtu võtta 
noolemängus ja saapaviskes, 
paaridele aga, kus paarilised ei 
tohtinud olla abikaasad ega 
elukaaslased, toimus õhupalli 
katki kallistamise mäng, kus 
kelmikamad paarid ka hoolega 
sohki tegid. 
Rahvastepallilahingud kestsid 
aga niikaua, kui silm vähegi 
platsipiire eristada suutis. 
Tublimad võistlejad-mängijad 
said ka auhinnatud ja austatud.  
Õhtu jooksul võis jaanitulelisi 
kokku lugeda kusagil neljakümne 
kanti. Kuigi meie jaaniõhtule 
polnud kutsutud ei bändi ega 
muud meelelahutajat, võin öelda, 
et meie küla esimene jaanituli 
läks korda ning seda just tänu 
külarahvale, kes kohal oli ja 
ühise ettevõtmise heaks igaüks 
oma panuse andis. Aitäh teile! 
Järgmisel aastal kohtume 
kindlasti jälle jaanitule ääres 
ning usun, et siis on piduliste 
hulgas ka need, kes sel aastal 
veel kahtlesid või mõnel muul 
põhjusel tulemata jäid! 

Silja Käär
Kurevere küla elanik

Kolme küla jaaniõhtu 
 

Kolme küla – Läti, Tiduvere ja 
Vängla jaaniõhtu kujunes sportli-
kuks ja meeleolukaks. Ürituse 
korraldajaks oli Läti küla eesotsas 
oma väsimatu külavanema Arne 
Maistega. Juba kohale saabudes 
tekitas meeldiva emotsiooni 
perekond Kalso valdustes asuv 
korrastatud külaplats võimsa 
lõkke ja mõnusa varjualusega. 
Kogu õhtu jooksul toimusid 
võistlused võrkpallis, nooleviskes, 
petankis. Uudse spordialana sai 
harrastada vibulaskmist, milleks 
vajalikud vahendid oli kohale 
toonud Tiduvere küla mees Koit 
Roosi. 
Sportlikud tulemused kujunesid 
järgmisteks:  
Petank – võitjad Õivi Juhkam ja 
Malle Sale 
Noolevise – parim Meelis Luts 56 
silmaga 
Vibulaskmine – võitis Sander 
Kalso 46 silmaga 
Võrkpall – I koht Lilleküla Ässad 
II koht Läti küla 
III koht Tiduvere küla 
Kodanikud, keda spordipisik veel 
nakatanud polnud, said õdusalt 
laua taga istuda, külajuttu 
puhuda, vorsti ja jooke maitsta. 
Hiljem lõid laulu ja pilliloo lahti ka 
Jaan Kuusik ja Raivo Kalso.  
Lahkudes rõõmustati kordaläinud 
õhtu üle ja lubati kohtuda 
järgmisel aastal Tiduvere küla 
poolt korraldataval jaanitulel. 

 Sirje Aiaots

Loodi Vigala Külade 
Ümarlaud 
 
Lõppenud on Vigala külade 
koostööprojekt - KOOSTÖÖ VIIB 
EDASI, kus keskenduti koostöö 
loomisele omavalitsuse ja 
kogukonna vahel. 
Projekti raames toimus mitmeid 
tegevusi: koosolekuid, koolitusi, 
tuuritamine külades ning 
väljasõit Ridala valla küladesse. 
Kõik need sündmused kokku 
viisid 15. juunil Vana-Vigala 
Raamatukogus seltsingu Vigala 
Külade Ümarlaud loomisele. 

Valiti ka eestseisus (Kersti Pesti, 
Liina Kikas, Jaan Kuusik), kes 
seisavad hea selle eest, et 
ümarlaud saaks neli korda aastas 
kokku kutsutud ning ärgitada 
veel magavaid külasid. 
Külaliikumine on Vigala vallas 
hoogustumas, seda näitavad ka 
korraldatavad küla kokkutulekud 
ja artiklid ajalehtedes (Nädaline, 
Eesti Päevaleht, Vigala 
Sõnumid). 
Jõudu ja jaksu külaelanikele ja 
kes soovib seltsinguga liituda 
olete alati oodatud! 

Liina Kikas
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naist on teie usalduse ja tänu auga 
välja teeninud. 
Laupäevaseks etenduseks sai kava 
valmis ja tuhandetele pealtvaata-
jatele esitatud. Mind rõõmustas, et 
vaatamata uudistantsudele, mõjus 
kogu lavastus koduselt ja 
rahvuslikult. Pealavastaja soov viia 
vaatajaid suvisele rännakule, otsima 
sissetallatud radu, mida mööda on 
käinud ka meie esivanemad ja 
tulevikus käivad sündivad lapsed, 
läks korda. 

Astra Põlma

staadion ja õpetajate pärisosaks 
väärikas ootamine, sest avatantsu 
„Suvi tantsib“ liikumine oli ikka 
veel paika loksumata. Saime 
osaleda loomeprotsessis, mis 
tähendas lõputut põõsastes või 
staadioni serval ootamist. See 
võimaldas lähemalt tutvust teha 
naaberrühmade tantsijatega ja 
tantsupidude kogemusi vahetada.  
Lapsevanemana jõudsin jälgida ka 
seda, kuidas lapsed tantsivad. Soov 
jaheda ilma üle viriseda kadus 
kohe, kui staadionil võimlejaid 
nägime. Kuidas sa ikka sombust 
ilma siunad, endal villane seelik 
ümber, kui võimlejad naeratades 
poolpaljalt mööda lippavad!  
Eriti sügava mulje jätsid mulle 
õpetajad Mare Kivi ja Katrin 
Einling, kes kõige väiksemate 
saatjateks olid. Tore oli vaadata, 
millise mängleva kergusega nad 
sellest käratsevast põnnide karjast 
jagu said ja neid toetasid. Kallid 
lapsevanemad need kaks tublit  

Koolinoorte tantsupeost  
 

Kuna minu eelmine 
tantsupeokogemus jäi eelmisesse 
sajandisse tundsin ma ennast 
tantsupeo eel pisut ebakindlalt. 
Proovide kava vaadates tekkis ka 
pisike paanika - no oli nüüd seda 
vaja, oleks istunud kodus ja seda 
pidu parem televiisorist vaadanud 
või ehk hoopis staadionilt lastele 
lehvitanud. Raskused ongi selleks, 
et neid võita. Pühapäeva õhtul 
nelja pidulise nädalast riidevaru 
kokku pannes tundsin end juba 
kõva tegijana. 
Esmaspäev oli ilus päikseline ja 
reisiseltskond lustlik. Mõni tund 
sõitu ja olimegi pealinnas. Meie  nn 
kodu Ehte tänavas oli bussidest ja 
sagivatest pidulistest juba ümber 
piiratud. Meid võtsid vastu 
Raplamaa rahvakultuuri spetsia-
list Irina Pärila ja üllatus, üllatus 
maja perenaine – Heli Lints. 
Kolmandat korda kompsudega 
neljandale korrusele ronides tekkis 
küll tunne, et tutvuse poolest oleks 
perenaine võinud Vigala tantsijad 
esimesele korrusele sokutada, aga 
teisest küljest on liikumine hea 
tervise aluseks. 
Kolmapäeva lõunani harjutasid 
tantsijad liigiti eri paikades, 
mistõttu olid proovid sisutihedad ja 
pikad. Üllatav oli see, et sellega 
hakkama saime - kümme tundi 
tantsimist päevas polnudki eriline 
pingutus. Siinkohal ei saa ma jätta 
imetlemata õpetajate rühma 
üldjuhti Erika Põlendikku, kes oli 
oma juhatustes täpne ja 
konkreetne ning suutis mängleva 
kergusega rühmad liikuma panna. 
Tema juhatusel olime suutelised 
pealavastaja Maido Saare
kontserdi eelsed „Pegasuse 
ilmutused„ reaalseks tantsima. 
Õhtust sai proovipaigaks Kalevi 

Vana-Vigala Põhikooli võimlejate rühm tantsupeol koos juhendaja Kristaga

Folklooriselts Kiitsharakad –  

16 kõige kabedamat kohalikku 
koolmeistrit, kes koos keksinud 
koguni 22. kevadeni. Kõigil 
kostüümikäised kenasti kroogitud, 
kabedad kabimütsid kelmikalt 
kuklas, kingad kirkaks klantsitud. 
Kõnealuseid kantseldab Krista –
küll kamandab, kiidab, käsutab.  
Kolmapäeviti keksime kord 
koolimajas, kord kultuurimajas. Kes 
kimab kiiremini kohale, kes 
korjatakse kurvidest kambakesi 
Kiale. Kodust käidud kaugemalgi: 
Kohilas, Kurgjal, Kuusalus, koguni 
Kohtla kevandusteski. Koos 
keerutatud Kaera-Jaani, Kahtteist 
kapukat, Kahte kitse, Kiigel 
kartlikku. Küll Kasaril kanuudega 
kihutatud, küll kauneid 
kiigepidusid, koosolemisi ja 
kohtumisi korraldatud. Kord-korralt 
koguneb kogemusi, kellel küllaga, 
kellel kuhjaga. Kogu kupatuse 
kirjutame kroonikasse ka. 

Vana-Vigala põhikooli 
tantsurühm 
 

Vana-Vigala vallatud väänikud 
vigisevad vähe – vastupidi –
vaatamata Vigala villastele 
vattidele vudivad vilkalt, 
vihastamata, väga vapralt. Vahel 
vallatlevad vahetpidamata, vahel 
võivad vägagi viisaka vaatepildiga 
vaatajaid võluda.   

Vana-Vigala põhikooli 
võimlejad 
 

Vana-Vigala vahvate võimlejate 
viirge vaadates võib vägagi 
veetlevast vaatepildist vaimustuda –
viilimisele vaadatakse viltu, 
vahetevahel  vusserdajaid voolitakse 
võluvalt võimlema. Vana-Vigala 
võimlejad võrsusid viimaste aastate 
vastupandamatust 
võimlemisvaimustusest.  
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Vana-Vigala Põhikooli 
õpilaste tulemusi spordis 
neljandal  õppeveerandil 
 
Viimase veerandi alguses 
osalesime Rapla maakonna 
sisekergejõustiku võistlustel 
Kohilas. Esimese kolme hulka 
tulid erinevatel aladel Mai-Triin 
Viirsalu (I, II), Liina Otti (I, II, 
III), Anni Vitsberg (I, II, III), 
Raido Liitmäe (II, II, II-III, III), 
Taavi Kliss (III, III), Kristel 
Vitsberg (III), Tuuli Roosi (II).  
Võtsime osa ka “Osavaima 
korvpalluri” võistlustest Alus. 
Siin oli maakonna põhikoolide 
osas poistest osavaim Taavi 
Roosi. Võistkondlikult saavutasid 
tüdrukud II ning poisid III koha. 
Minikorvpallis õnnestus 
tüdrukutel esimest korda võita 
Kaiu tüdrukuid ja tuua koju 
karikas. Võistkonda kuulusid 
Annika Otti, Tiina Põlma, 
Meriliis Helme, Tiina Otti, 
Kristel Vitsberg, Doris Välis, 
Kelly Ojavee. Poisid olid samal 
turniiril kolmandad. 
Maakondlikul “Tähelepanu, 
start!” võistlustel selgitati välja 
parim poiss ja tüdruk Kumakese 
jooksus (klotside korjamine 
võrkpalliväljaku otsa- ja 
ründejoontelt). Parim poiss oli 
Teet Roosi, kes käis Tartus 
vabariiklikul finaalvõistlusel ja 
saavutas seal viienda koha 
(tegemist on suurepärase 
saavutusega, arvestades, et Teet 
käib alles kolmandas klassis ja 
võistelda tuli kuni viienda klassi 
õpilastega). 
Oleme mitu aastat osa võtnud 
maakonna TV 10-Olümpiastardi 
võistlustest, mis toimuvad 
viieetapilisena. III-IV etapil tulid 
esimese kolme hulka erinevatel 
aladel Tiina Otti (I), Kristel 
Vitsberg (II, III), Taavi Kliss (I, 
I), Mai-Triin Viirsalu (I), Liina 
Otti (III, III), Anni Vitsberg (I), 
Riho Tammis (III-IV), Raido 
Liitmäe(I,II), Kristjan Krasnikov. 
Viiendal etapil toimus 
mitmevõistlus. Vanematest 
tüdrukutest oli Mai-Triin  

Viirsalu, noorematest Kristel 
Vitsberg ja noorematest poistest 
Taavi Kliss kolmandad. 
Üldkokkuvõttes vahetasime 
mulluse esikoha teise koha vastu. 
Nii võitja Valtu kui meie 
kogusime ka gümnaasiumitest 
(III). rohkem punkte. 
Algklasside piirkondlikel 
kergejõustikuvõistlustel oli meil 
ka rida õpilasi esikolmikus: 
Urmis Veimann (I, I, III), Aron 
Aaspere (III), Andreas Viibus (I, 
II,II,II), Annika Otti (I, II, III), 
Adeele Zagurski (III), Tanel 
Ülemaante (III, III), Mery-Liis 
Välis (I, II, III), Arnold Zagurski 
(I, III), Karmo Vitsberg (III, III), 
Rauno Liitmäe (II), Teet Roosi (I, 
I, I, II), Jandre Õunpuu (II). 
Osalesime Eesti Koolispordiliidu 
maapõhikoolide kergejõustiku 
neljavõistlustel Järvamaal 
Väätsal. Selle võistluse me 
võitsime ja tõime kaasa uhke 
karika. Individuaalselt 
autasustati kuut paremat poissi 
ja tüdrukut. Poistest oli parim 
meie Aleks Sõber (võitis 
kaugushüppe,800 m jooksu, 
palliviske), Teet Roosi oli viies 
(võitis 60 m jooksu) ja 
tüdrukutest oli viies Kristel 
Vitsberg (kaugushüppes II koht). 
Võidukasse võistkonda kuulusid 
veel Taavi Kliss, Rauno Liitmäe, 
Tiina Otti, Doris Välis, Kelly 
Ojavee ja Janeli Lusti. 
9.juunil tõid valdade suvepäeval 
Vigala vallale ainukese 
võistkondliku esikoha meie 
rahvastepallitüdrukud: Doris 
Välis, Kristel Vitsberg, Anni 
Vitsberg, Tiina Otti, Liina Otti, 
Meeli Pappe, Gretelis Liländer, 
Mai-Triin Viirsalu.  
Tüdrukud tegid kaasa ka 
kergejõustikus, kus võisteldi 
endast vanematega. Ainsana sai 
siin kolmanda koha medali Liina 
Otti 800 m jooksus. 
 
Augusti lõpus toimub Hiiumaal 
vabariiklik spordilaager, kus 
Vana-Vigalast Põhikoolist osaleb 
3-5 õpilast. 

Ell Rahnik 

Päärdu küla kokkutulek  
 
11. augustil 2007 
 
Ajakava:  
13.00 - Kogunemine Päärdu 
mõisa pargi väravas, Päärdu 
kooli mälestuskivi avamine. 
14.00 - Kogunemine Kolgi 
tallu, registreerimine, 
osamaksu tasumine. 
14.30 - Kokkutuleku pidulik 
avamine: 
 - Puu istutamine. 
 - Päärdu külale külavanema ja 
külavanema asetäitja valimine. 
15.00 - Kontsert. – Olavi  
Meeles 
 
Lisaks:  
 - Toitlustamine: igaüks toob 
lauale söödavat, kohv 
kohapeal. 
 - Autasustamine 
 - Talude tutvustamine ja küla  
esimese kokkutuleku kivi 
avamine Kolgi õues. 
 - Suguvõsade kohtumine 
(Kalmused - Palmid) 
 - Suguvõsade uurimisest, 
esitleb Ene Jeeser 
 
NB! Külavanema valimised on 
salajased, seetõttu on kõigi 
osavõtt eriti vajalik. 
Valida saavad kõik Vigala 
valla kodanikud Päärdu külast, 
alates 
18. - eluaastast.  
 
Ajalises kava on orienteeruv.  

Korraldav toimkond
Info: Naima Maalinn, 

Krista Pesti
 
Ootame kohale kõiki 
endisi ja praeguseid 
Päärdu küla elanikke!  
 
Sama päeva hommikusel 
ajal on Vana-Vigalas Poti 
laat ning õhtul Sillaotsa 
Talumuuseumis etendus 
“Kosjasõit” 
Hea võimalus perega 
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Vigala Vallavalitsus 
 
20.06.2007 istungil  otsustati: 
- lubada erastada ostueesõigusega 
maad kolmel taotlejal 

- väljastada ehitusluba Tele2 Eesti 
AS-ile Leibre külas antennimasti 
püstitamiseks 

- väljastada kasutusluba ühele 
ehitisele 

- määrata hooldajad kahele 
abivajajale 

- määrata ja maksta hooldaja-
toetust kahele hooldajale 

- eraldada sotsiaaltoetusteks 3861 
krooni 

- lõpetada rendileping Vana-Vigala 
baariga 

- määrata Vana-Vigala Põhikooli 
direktori kohusetäitjaks Margit 
Liira 

- eraldada Tiduvere, Läti ja 
Vängla küla ühise jaanitule 
läbiviimiseks 1500 krooni 

Vigala Vallavolikogu 
 
21.06.2007 istungil: 
- arutusel oli Vigala valla 
jäätmekava aastateks 2007 –
2001 

- 21 katastriüksusele kinnitati 
sihtotstarbed (kahele 
katastriüksusele elamumaa ja 
üheksateistkümnele katastri-
üksusele maatulundusmaa 

- arutusel oli revisjonikomisjoni 
ettepanekud töötajate 
palgastmestiku kasutusele 
võtmiseks, turisminduse 
arendamiseks, vallamaja 
remondi küsimused 

- otsustati eraldada reservfondist 
MTÜ-le Frisbee Klubi Freeflyers 
13 000 krooni Euroopa Frisbee 
Ultimate mesistrivõistlustest 
osavõtmiseks (13 osavõtjat 
Vigala vallast) 

Kodu tuleohutuks! 
 
Päästeteenistuse tuleõnnetuste 
statistika näitab, et suurem osa 
traagilisi õnnetusi juhtub inimestega 
kodudes, ligikaudu 80% tuleõnnetus-
test hukkunutest sureb enda kodus. 
Eelmisel aastal hukkus vabariigis 
tuleõnnetustes 164 inimest.  
“Kodu tuleohutuks” on projekt, mille 
eesmärgiks on juhtida inimeste 
tähelepanu kodustele tuleohutuse 
riskidele ning üles kutsuda inimesi 
oma kodu ohutumaks muutma.  
Selle raames on igal inimesel 
võimalik enda koju kutsuda 
päästespetsialist, et üheskoos 
arutada koduseid tuleohutuse riske 
ja saada nõuandeid, kuidas oma 
kodu tuleohutumaks muuta. 
Kodukülastused on tasuta. 
Päästespetsialisti koju kutsumiseks: 
• helista päästeala infotelefoni 
lühinumbrile 1524 

• Teie sooviavaldus registreeritakse 
ning viie tööpäeva jooksul võtab 
Teiega päästespetsialist ühendust, 
et kodukülastuse aeg kokku 
leppida 

 
Kuna enamus tuleõnnetustest 
juhtub öisel ajal, mil inimesed 
magavad, puudub neil võimalus ka 
enda ja oma lähedaste elu ja vara 
päästa. Selleks tuleks kodudesse 
paigaldada suitsuandur, mis kõva 
signaaliga juba varakult annab 
hädaohust teada ja võimaldab kiirelt 
reageerida. Kuigi eluruumides 
muutub suitsuandur kohustuslikuks 
alles 2009 a, soovitab Lääne-Eesti 
Päästekeskus juba nüüd paigaldada 
tulekahju kiiremaks avastamiseks 
enda koju suitsuandur.  

Piret Seire
Lääne-Eesti Päästekeskuse 
ennetustöö büroo juhataja

Päästekooli tuletõrjuja-päästja 
erialale õppima pürgijatel tuleb 
stipendiumi saamiseks ühendust 
võtta päästekeskuse või piirkondliku 
päästekomandoga, et sõlmida 
tööleping. Stipendiumiga toetab 
päästekeskus nii oma töötajaid, kes 
soovivad kvalifikatsiooni tõsta kui 
annab võimaluse noortele ning 
kindlustab hilisema töökoha. 
 
Lisainfo www.rescueschool.ee 

Sirle Matt
avalike suhete büroo

Lääne-Eesti päästekeskus

Päästekoolist saab aastaga 
tuletõrjuja-päästja 
elukutse 
 
Sisekaitseakadeemia Pääste-
kolledži Päästekoolis Väike-
Maarjas saab aastaga omandada 
tuletõrjuja-päästja elukutse. 
Päästjaks õppima asujaid, kes 
hiljem päästekeskusesse tööle 
asuvad, toetab Lääne-Eesti 
Päästekeskus stipendiumiga. 
Tuletõrjuja-päästja on eriala, mille 
puhul rutiini kartma ei pea. Iga 
päev toob uusi olukordi ja uusi 
kogemusi. Juba päästekoolis 
õppimise ajal on suur hulk 
õppetunde praktilise suunitlusega, 
kus harjutatakse nii tavapärast 
tulekustutamist kui ka 
ekstreemsemat nööripäästet või 
pinnaltpäästet. Õppetöö ajal 
tutvutakse pommirühma, 
lennujaama päästeteenistuse ja 
teiste selliste asutuste tööga, kuhu 
tavainimene ei satu. 
Lisaks kindlustatud töökohale ja 
toetusele on kogu õppeaja vältel 
õpilased riigi ülalpidamisel, tasuta 
söök, elamine ja riietus. 
Päästekoolis on õpilaste käsutuses 
uus, kaasaegse varustusega 
üheksa klassiruumiga õppehoone, 
ühiselamu koos selle juurde 
kuuluvate ruumidega, 

kaasaegset tulekustutus- ja 
päästetehnikat sisaldavad garaažid, 
õppeväljak praktiliste harjutuste 
läbiviimiseks. 
Lähtudes hilisema töö iseloomust, on 
tuletõrjuja-päästja erialal 
vastuvõtukatseteks üldteadmiste 
test ja füüsilised katsed. Õppima 
asumisel on eelduseks juba 
omandatud keskharidus. 
Möödunud sügisest saab 
päästekoolis kutseõppena omandada 
ka häirekeskuse päästekorraldaja 
ametit. Päästekorraldaja tööks 
häirekeskuses on numbrile 112 
tulevate õnnetusteadete 
vastuvõtmine ja töötlemine, samuti 
päästemeeskondade ning 
kiirabibrigaadide sündmuskohale 
väljasaatmine. Päästekoolis algava 
kutseõppe kestuseks on üks aasta 
ning kutsesobivusvestluse alusel 
võetakse vastu 12 õpilast. Õppekava 
edukalt läbinud saavad 
kutseharidust tõendava tunnistuse 
ning alustavad tööd 
päästekorraldajatena Häirekeskuse 
erinevates keskustes üle Eesti.  
Päästekorraldaja amet sobib 
missioonitundega inimesele, kes 
soovib aidata hätta sattunud 
inimesi. 
Vastuvõtt Lääne-Virumaal Väike-
Maarjas asuvasse päästekooli 
tuletõrjuja-päästja ja pääste-
korraldaja erialale kestab 2. juulist 
17. augustini. 
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Koolitus Euroopa 
Sotsiaalfondi toel 
 
OÜ Inscape Koolitus viis ESF toel 
läbi meetme 1.1. raames projekti 
„Koolitusmudel kutsekoolide 
õpilaste suhtlemisoskuste 
arendamiseks”. Projekti 
eesmärgiks oli kutseõppeasutuste 
lõpetanute konkurentsivõime 
suurenemine tööturul 
suhtlemispsühholoogia õpetamise 
kvaliteedi tõstmise kaudu. Projekti 
tulemusena valmis 
suhtlemisoskuste koolitusmudel 
kutsekoolidele, töörühm töötas 
välja koolitusmudeli valminud 
tundide kava ja õpilase 
töövihikuga. Peale mudeli testimist 
töötati õpetaja käsiraamat ning 
viidi läbi õpetajate koolitus, kus 
õpetati väljatöötatud programmi 
järgi tunde läbi viima. Koolitusel 
osales 36 õpetajat 12 kutsekoolist 
nende seas ka Vana – Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
õpetajad Liina Kikas ja Katrin 
Rand. Projektist osalejatele anti 
noorte suhtlemisõpetuse 
programmi „Suhtlemise kunst” 
sertifitseeritud õpetaja sertifikaat. 

Maie Üürike

Tingimused ja tegevus: 
 
� ööbimine võimlas isikliku 

madratsi ja magamiskotiga 
� äratus on kell 8 ja öörahu 

saabub kl 23 
� süüa saab kolm korda päevas  
� kaasa hügieenitarbed 
� soodsa ilma puhul käime jões 

ujumas 
� riietumisel arvestada iga 

ilmaga ning sellega, et laager 
kestab 6 päeva  

� mõelda riiete puhul ka sellele, 
et viimasel päeval oleks kena 
astuda esinemiseks publiku 
ette 

� külastamiseks on kõige parem 
aeg õhtul peale üheksat ning 
pühapäeval alates kl 12-st on 
võimalik kõigil külastajatel 
pärimuspäeval osaleda  

� raha võib kaasas olla 
poeskäimiseks ja ka 
väljasõidul muuseumi 

� vaba aja veetmiseks võib 
kodust ajaviidet kaasa võtta 

� iga osaleja maksab tulles 
osavõtumaksu  

 
Küsimused õp Krista Tõldmakerile 
tel 5660 1358 või 
kiitsharakad@hot.ee 

FOLKLOORILAAGER 
 
Vigala valla laste folkloorilaager 
toimub 31. juulist - 5.augustini.  
 
Registreerumine 22. juulini 
ankeedi alusel. Ankeeti saab  
välja printida aadressilt: 
http://www.zone.ee/arakad/folk.ht
ml 
Osavõtumaks Vigala valla lastele 
100 krooni.  
Täpsem info Vana-Vigala 
põhikooli või folklooriseltsi 
kodulehel zone.ee/arakad 

 
 
Elust olust folkloorilaagris 
 
31.juuli - 5.august algusega kell 
12 Vana-Vigala mõisas. 
Laagris osaleja saab: 
� kuuekeelset kannelt õppida 
� regilaule laulda 
� rahvatantse tantsida 
� rahvamänge mängida 
� rahvustoite teha ja maitsta 
� näpuosavust arendada 
� puutööd proovida 
� jutte kuulata ja vesta 
� loodust tundma õppida  
� muuseumi külastada 
� kohtuda huvitavate 

inimestega 
� esineda kontserdil  

PÄRIMUSPÄEV 
 
5.augustil kutsume 
kõiki huvilisi 
PÄRIMUSPÄEVALE
. 
 
Traditsiooniliselt on 
kavas töötoad, 
kontsert "Pärimuse 
pärlid" ning 
üllatuskülalised. 
 
Oodatud on nii 
osalema, kuulama-
vaatama kõikide 
laagrilaste emad-
isad, õed-vennad kui 
ka ülejäänud 
huvilised. 

Liina Kikas ja Katrin Rand koolituse läbimist tõestavate tunnistustega
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VIGALA APTEEK – 100  
 
Sel kevadel täitus Vigala Apteegil 
üsna ümmargune juubel. 
Alljärgnevalt on Lii Välis teinud 
ajaloolise ülevaate apteegi 
tegutsemisaastatest.  
 
Märjamaa apteeker Hugo Gesper 
palus 28.08.1889 luba asutada 
Vigala kiriku juurde oma filiaali. 
Ent juba 20. septembril kirjutas 
ta, et on ümber mõelnud ja taotleb 
hoopis omaette maa-apteeki. Kuigi 
anti nõusolek ei järgnenud 
tegusid. 
1905.a taotles maa-apteegi 
asutamist proviisor Hans Saat 
ning sai selleks loa. Kuid selle aja 
poliitiliste sündmuste tõttu venis 
sisseseadmine. Kõik sai korda 
alles 1907. aastal. Juhatajaks 
palkas Saat proviisor Adalbert 
Petersoni, kes seal pärast avamist 
14. aprillil üksi ametisse jäi. 
Viimatinimetatu ostis apteegi 
1910.a.  
1911.a. olid järjestikku tööl 
juhatajad-apteekriabilised 
Johannes Schultz ning Leonhard 
Tekkel. Suvel 1912.a. juhtus 
ebameeldiv lugu. Kirikumõisa 
maa peal olevale apteegile laskis 
kohalik parun Uexküll kõrge 
plangu ette ehitada, põhjusel, et 
krunt kuuluvat temale. Asi läks 
kohtusse, aga kuidas see lõppes ei 
ole teada. Apteek jäi igatahes 
püsima ning 31.12.1912 müüs A. 
Peterson selle oma õele Helene 
Petersonile. Nähtavasti oli 
tegemist mingi fiktiivse sammuga, 
sest ametlikud Vene 
apteeginimistud mainivad aastani 
1916 ikka ainuomanikuna ja ainsa 
töötajana sama A. Petersoni. Ta 
jäi valdajaks 
natsionaliseerimiseni. A. Peterson 
läks 1945 a. Saksamaale, kuid tuli 
hiljem tagasi. Ta suri Vigalas 
6.03.1951.a raukusnõtrusse ja on 
maetud Vigala kalmistule 
Töös olid abiks 1931. ja 1932.a. 
proviisor Karl Müller ja kuni 
1936.a.  rohuteadlane Heinrich 
Petersenn. 1938.a asutasid 
Peterson ja Petersenn ühise rohu-
ja värvikaupluse Vigala 
raudteejaama juurde, ent müüsid 
selle maha juba septembris. 

Apteek on aegade jooksul kandnud 
järgmisi nimesid: Vigala Apteek 
nr.96; Vigala Apteek nr.14; Vigala 
apteek nr.5; Apteek nr.99; ME 
“Kivi-Vigala apteek”.  
Apteek on omanud isegi: 
künnimaad 0,8 hektarit, 
karjamaad 0,03 ha, puuvilja- ja 
marjaaedu 0.02ha ja muid 
külvikuid 0,24 ha.  
Eestiaegne mööbel vahetati välja 
60-ndatel aastatel, viimane 
omakorda 80-ndatel. 
Apteegi juhatajateks läbi aegade 
on olnud: apteegi asustamisest 
kuni aastani 1945 Adalbert 
Peterson; 1945-1948 Julian Siim; 
1948-1951 Liidia Hermlin; 1951-
1953 Aime Kukk; 1953-1991 Helja 
Särg (Tomson); 1991-1993 Ulvi 
Kaugemaa (Kala); 1993-2003 Lii 
Välis (Mäemurd). 
Apteegil oli aastatel 1951-1955 
apteegipunkt Vigala Jaamas, mille 
juhatajaks oli Benita Kallas (nimi 
eestistatud end. Koppelmann). 
Kallas lõpetas Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna farmaatsia 
osakonna cum laude 1930. a. Talle 
omistati farmaatsia magistri 
kraad, magistritööks “Fosforõlid ja 
fosfori määramisviisid nendes”.  
Vigalas 38 aastat apteekri ametit 
pidanud alati rõõmsameelne, 
särasilmne Helja Särg(1922-1999), 
pühendas pool oma elust Vigalale. 
 

(järg lk 8)

1940 - 1947 kuulus apteegihoone 
(Vana-Vigala ja Päärdu maanteede 
lahkmel) koos kõrvalhoonega 
Vigala täitevkomiteele. 1947.a. 
läks hoone Apteekide Peavalitsuse 
majade fondi.1992. aastast kuulus 
RE-le "Rapla Farmaatsia",  
1993.a. novembris moodustati 
Munitsipaalettevõte “Kivi-Vigala 
Apteek”. Vallavalitsus andis hoone 
1995 aastal õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamise 
käigus vahetuskaubana ELK 
Vigala Maarja kogudusele. Kuna 
apteek oli ajutiselt suletud 
juhataja dekreet- ja 
lapsehoolduspuhkusel viibimise 
ajaks anti apteegile vastu ajutised 
ruumid mööbli hoidmiseks, kuni 
uute ruumide valmimiseni. Kivi-
Vigala rahvale vastu tulles sai 
apteegi ajutise sulgemise ajaks 
ruumid kohandatud müügisaaliks, 
kus Vana-Vigala apteegi juhataja 
proviisor Aili Averin avas 
haruapteegi 1996.a. 2005 a koliti 
uutesse ruumidesse, milleks sai 
endine Kivi-Vigala söökla üks 
ruumiosa. Vana-Vigala apteegil on 
ka haruapteek Märjamaal, mis 
avati 2005 aasta lõpus.  
Kivi-Vigala apteegi tegevus 
lõpetati pärast juhataja lapsehool-
duspuhkuselt naasmist jaanuaris 
2003, kuna tegevuse jätkamine 
põhiapteegina ei olnud  uue 
ravimipoliitika ja euronõuete tõttu 
enam majanduslikult  võimalik. 

Proviisor Lii Välis Kivi-Vigala  apteegis tööpostil 
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Lõpetas sellest aga ainult ühe 
kursuse täielikult, teisest jäi 
viimane veerand puudu, kuna 
vahepeal asus õppima Tallinna 
Tehnikumi joonestuse alale ning 
kahe kooli samaaegne lõpetamine 
käis üle jõu. Pärast õpinguid 
suundus kodutallu Surju (1943), 
kuna vanemad olid vahepeal 
haigestunud ja vajasid abi. 
Talutööde kõrvalt oli ka Surju 
apteegis õpilaseks, hiljem Surju 
algkoolis õpetaja kohusetäitja, 
seejärel lühikest aega ka Kabli 
algkoolis samas ametis. On olnud 
Surju jaoskonna arsti küüdimees. 
Surju apteegis assistendi 
kohusetäitjana töötamise ajal 
(1946-1948) sooritas eksternina 
proviisori abi eksamid. 

Seejärel töötas samas apteegis 
assistendina 1953. aastani, mil 
teda määrati Vigala apteeki 
juhataja kohale, kus ta töötas 
1991. aastani. (Viimased aastad 
möödusid kodukohas Surjus). 
Assistentidena on ametis olnud 
Saimre Salme, Kasefelt Arthur, 
Kamar Senta, Käär Edith, Särg 
Ülo, Bergelbaum Karin. 
Apteegis on  peetud  veel fassija ja 
sanitar-koristaja ameteid. 
 
Kivi-Vigalas apteegis saab näha ka 
vanemaid fotokoopiaid apteegi 
asutamisaegadest. Aitäh 
täiendatud pildivaliku eest! Kel 
huvi, võib kohapeale vaatama 
tulla.  

 Lii Välis.

(algus lk 7) 
 
Võibolla oleks huvitav teada 
kuidas temast sai apteeker, milline 
amet oli veel südamelähedane ning 
missuguseid ameteid tulnud 
pidada. Mõningaid fakte tema 
elukäigust: 
Sündinud 11.02.1922. Kilingi 
vallas Sigaste külas metsatöölise 
Liisa ja Peet Tomsoni esimese 
lapsena. Koolikohustust täitis 
Pärnu Linna II algkoolis, Surju 7-
kl. Koolis, Pärnu Linna II 
Progümnaasiumis, ja sama kooli 
Gümnaasiumis. Saksa 
okupatsiooni esimese aasta sügisel 
siirdus Helja õppima Tallinna 
Kunstikooli keraamika skulptuuri 
erialale. 

Autoga tantsima? Tänan, ei! 
 
Vigala vald on tuntud paljude 
asjade poolest – traditsioonid, 
kultuurisündmused, haridus, 
kuulsad inimesed. Aga meil on veel 
midagi, mille üle just uhkust tunda 
ei saa – massiline 
madalalaubalisuse vohamine.  
 

Viimase aja trendinäide. Üksikud 
meesterahvad, kel naist või 
kaaslast pole, aga tantsuisu 
meeletu on, sõidavad oma autoga 
lava ette ning tantsivad sellega.  
Just nii toimus see viimasel valla 
suvepeol, kus Erki Rukki oma 
autoga laululava esisele platsile 
sõitis, seal kumme “keevitas” ja 
kogu peo ära rikkus.  
 

Mees teab, mis mees teeb (kas 
tõesti?), tuunib kodus auto üles 
(teistel meestel naised samal ajal  
mukkivad) ja jalutab (kihutab) 
temaga peole. Kui jalg juba 
piisavalt takti kaasa on löönud, 
võtab oma kaaslase (auto) ja teeb 
kohustusliku tantsutuuri ära. 
Vähemalt ei saa naine (oih, auto!) 
öelda, et pole peol tantsida saanud! 
 

Imelik oli vaid kuulda, et 
seltskond, kellega peol viibiti, ei 
kutsunud korrarikkujat lava eest 
ära. Lambakari? Oh ei, loomad nii 
ei teeks, lollikari hoopis, ainult 
inimesed suudavad rosinasuuruste 
ajudega välja näha kui „kõvad 
tegijad“.  

Teisalt, mil enne on auto kubatuur 
ja selle kasutaja aju suurus olnud 
võrdelises seoses, ikka kipub see 
pöördvõrdeline olema.  
Vabandan nende autoomanike ees, 
kel mõistuse ja kubatuuri 
vahekord tasakaalus on ega pole 
seda jutlust ära teeninud! 
 

Valla kultuurikomisjon on seda 
meelt, et tulevast aastast võiksid 
tasuta vallapeod ära jääda. Me ei 
näe ühtki põhjust miks teiste 
inimeste korduvaid rumalusi kinni 
maksma peaksime. 
 

Kas tuli soov kedagi tänada? No 
Erkit ja teisi sarnaseid “kangelasi” 
võib tänada küll. 

Elle Altmets

 
XV RAPLA 

KIRIKUMUUSIKA 
FESTIVAL 

 
VANA-VIGALA MÕISAS 

PÜHAPÄEVAL 
29.JUUNIL 
KELL 19.00 

 
“PILDID 

MAAILMANÄITUSELT” 
 

Esinevad:  
Villu Veski (saksofonid), 
Tiit Kalluste (akordion), 
Dietmar Herriger 
Saksamaalt (shakuhachi, 
elektroonika), Taavo 
Remmel (kontrabass, 
elektroonika).  
 
PÄÄSE 100.- (HINNA 
SEES JOOGID JA 
SUUPISTED!) 

 
PILETITE MÜÜK JA 
BRONEERIMINE VIGALA 
VALLAVALITSUSES   
TEL. 489 4770 JA  
5621 9644  
(SIRJE AIAOTS)  

Villu Veski ja tema saksofon
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Tõeliselt magus triumf 
võidupüha eel 
 
Kui tahad enda kohta midagi teada 
saada, siis tuleb selleks kasutada 
kõrvalseisjate abi. Suurepärase 
võimaluse eestlastele peeglisse 
vaatamiseks pakkus võidupüha eel 
21.-22. juunil Eestit läbinud 
Peking-Pariis vanasõidukite 
maraton, mis viidi läbi 1907.a. 
toimunud üleüldse ajaloos esimese 
nii pika maratoni tähistamiseks. 
Tänase maratoni trass katab 
täpselt toonast. Rapla maakonnas 
läbiti 22. juunil Märjamaa ja 
Vigala valda, olles selleks hetkeks 
teel oldud juba üle 9400 kilomeetri. 
Kes vähegi tehnikast huvituvad, ei 
jätnud kasutamata seda haruldast 
võimalust elava autonduse 
ajalooga tutvumiseks. Tegemist oli 
pea 120 sõidukist koosneva liikuva 
muuseumiga , kus “kõige-kõige” 
tiitleid oleks saanud kamaluga 
välja jagada. Vanim sõiduk 
Mercedes aastast 1903. Suurim 
mootor 14,5 liitrit. Või siis 
osalejate seas 1923.a. Rolls Royce, 
mis läbinud oma peremehega 
rohkem kui 50 riiki kõigil 
kontinentidel peale Austraalia. 
Kusjuures võimalus näha sellist 
seltskonda kiiruskatseid tegemas 
Vasalemma krossirajal või Pärnu 
ringrajal on kindlasti üliharuldane.
 
21. juuni Eesti katsete tulemused 
läksid tegelikult tühistamisele 
tänu meie suure idanaabri 
korraldatud “lahkumispeole”, mis 
pilootidele kauaks meelde jääb. See 
päev läheb rallisõitjate ajalukku, 
kui viimase 20 aasta 
konkurentsitult esikohta jagav 
kadalipp piiril, mida 
kommenteeriti üheselt – “what a 
shit day”. 
Vähemalt 20 autot võeti juba enne 
vene miilitsa poolt “rajalt maha”, 
mõned korduvalt. Kuigi võib 
oletada, et ralli käigus ka avalikel 
teedel kiirust ületati, siis 
konkreetsed juhtumised tunduvad 
pigem absurdsed. Näiteks 1953.a. 
1,3 liitrist Alfat süüdistati kiiruses, 
mis vaevalt üldse võimalik on. 
Trahvisoovid ulatusid mõnest 
tuhandest kuni miljoni (!!!) rublani 
Ühte ekipaaži ähvardati auto 
konfiskeerimisega ning ühelt juhilt 

võeti ära load. Vene miilitsa 
tegevusest jäi sõitjatele suhu 
tõeliselt mõru maitse. See aga oli 
alles algus, mis päädis piiril, mille 
ületamine pidi kulgema vastavalt 
korraldajatele antud lubadustele 
kui lepase reega.  
Tegelikkuses oli rallimeeste 
kommentaar see, et isegi mitmed 
Aafrika väikeriigid suudavad 
piiriületust ja tolli palju paremini 
organiseerida. Kui 80 õnnelikku 
võistkonda Eestis juba maanteid 
mõõtis, jäi endiselt 40 autot piirile 
abitult ootama, millal “loteriiõnn” 
passi tembeldamise näol neid 
ootab. “Rekordiks” kujunes 11 
tundi. Rublamaias 
korrumpeerunud vene miilits ning 
täiesti küündimatu toll ja 
piirikontroll said pilootidele 
näiteks vene “külalislahkusest”. 
 
Ja siis 22. juuni. Kui erinev võib 
olla üks päev teisest.  
Hollandlasest 1927.a. aasta 
Bentley Speed Six kaardilugeja 
Berend van den Dool kirjeldab: 
“See oli parim ralli päev, mida ma 
eales näinud olen …lihtsalt 
fantastiline”. Tema arvamust 
jagasid üksmeelselt teised 
ekipaažid: “Suurepärane päev. 
Tõeline ralli. Parim päev alates 
Pekingist. Tõeliselt nauditav rada. 
Kurvilised ja suurepärased teed 
olid tõeliselt jalustrabavad, lisaks 
veel kaunis loodus koos tõeliselt  

kaasakiskuva võistlusega. Isegi 
väikestes külades olid teeääred 
palistatud kohalikest, kes 
tervitasid meid meie teel”. 
Ekipaažidest ainsal 4-veolisel autol 
õnnestus saatuse irooniana rajalt 
välja sõita nii, et juhiuks jäi vastu 
kaske ning üks sild pehmesse 
pinnasesse sisse vajus. Kuid ka siis 
oli abi vaid mobiilikõne kaugusel.  
 
Ise vaatasin autode läbisõitu Vana-
Vigalas ja atmosfäär oli tõeliselt 
meeliülendav. Minu arvates oli ka 
trassi valik väga hea, kuiva ilma 
tõttu oli vast ainult kruusalõikudel 
palju tolmu. “Eestlased teavad, 
kuidas korraldada suurepärast 
rallit. Abi ja vastuvõtt, mida 
kogesime, on olnud lihtsalt 
imeline,” kirjutab ralli 
päevikupidaja Syd Stelvio.  
Aitäh Eesti Autospordi Liidule ja 
kõigile, kes aitasid kaasa selle 
fantastilise sündmuse 
korraldamisele! Aitäh Eesti 
suurepärasele rallipublikule! Täna 
on meil, eestlastel, palju uusi 
sõpru, kes meenutavad meie 
väikest maad vaimustusega. 
 
Loos kirjapandud võistlejate 
muljed on vahendatud ralli 
päevikupidaja Syd Stelvio tekstist 
ralli ametlikult kodulehelt 
www.pekingparis.com. 

Priit Kärsna
Vigala vallavanem
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Ühe lugeja soovil on Hillar Aiaots 
teinud ülevaate Vigalaga seotud 
eestlaste vastupanuliikumisest 
Relvastatud Võitluse Liit, millest 
on ilmunud artikkel ajakirjas 
Kultuur ja Elu. See oli ainus 
organiseeritult tegutsev ühendus, 
kelle liikmed lihtsalt ei varjanud 
end metsas, vaid soovisid midagi 
Eesti Vabariigi taastamise heaks 
ka ära teha.  
Sealt on alguse saanud ka 
tänapäeval tuntud “Põrgupõhja 
retk”.  
 
 
RVL – suurim eestlaste 
sõjajärgne vastupanu-
organisatsioon 
 
1970-ndate algusaastail kõrgkoolis 
käies kohtusin ühe ehitustöölisega, 
kes samuti laulis EPA segakooris. 
Temaga vestlusse astudes ja 
kuuldes, et olen Vigalast, mainis ta 
muuseas: mõned aastad tagasi 
õnnestus mul KGB ekskursiooniga 
Vigalas käia. Mida siis uurisid 
need kõrged KGB tegelased? See 
selgus hiljem, kui ilmus raamat 
“Agoonia”. Raamatus on nimelt 
ilustatud NKVD-d ja maha tehtud 
metsavendade võitlusi. Nendest 
NKVD “vägimeestest” ilmus 
raamat ka Venemaal. 
1989.-1990.a. laulva revolutsiooni 
päevil asutati Muinsuskaitse 
Seltse, nii ka Vigalas. 
Muinsuskaitse raames kogutud 
andmed ja hiljem avaldatud 
elulood ning uurimused 
metsavendade kohta võimaldavad 
ehk anda mingi pildi tollest ajast. 
Uurimused erinevad tunduvalt 
NKVD dokumentides olnutest. 
Ilmselt ei tundnud nad (NKVD) 
kohalikke olusid ja enamasti 
kirjutasid nad desinformeerivalt. 
Algselt ehitati metsavendade 
“Põrgupõhja” punker 1943.a. Sinna 
varjusid Saksa sõjaväest 
kõrvalehoidjad. On teada, et sinna 
suunati saksa sandarmeeria 
(“ketikoerad). Sakslastele meeldis 
aga puskar ja pekk, mida külades 
neile pakuti ja nii jäidki 
metsavennad “Põrgupõhjalt” välja 
suitsetamata. 1944.a. hõivasid 
metsavennad sakslaste tanketi,  

mille olevat sõidutanud Tõnumaa 
rabasse. Uue okupatsiooni tulles 
kujunes olukord teiseks.  
1944.a. sügisel moodustati 
Relvastatud Võitluse Liit – RVL. 
Keskusesse kuulunud Hillar Tassa 
kirjeldab seda organisatsioonina, 
mis organiseerus mitte väga pikale 
võitlusperioodile, kuna loodeti 
Lääne kiirele abile. 
 
Organisatsioon oli küllalt hästi 
salastatud. RVL-i põhikiri nägi 
ette välistada 1941.a. kordumine, 
s.o. takistada mõrvu, küüditamisi 
jne. Oli oma kohtusüsteem. 
Organisatsiooni märk oli 
läbitorgatud pealuu (tuletatud 
kuperjanovlaste märgist). Otsiti 
sidet Läänega. RVL oli esindatud 
Tallinnas, Haapsalus, Lääne-, 
Pärnu-, Järva-, Viljandi-, Harju-, 
Tartu ja Virumaal. Organisatsiooni 
kuulus umbes 1000 inimest. 
Suurem osa inimestest olid 
legaalsed. Oli oma liikmekaart, 
mis paigutati arhiivi. See oli viga, 
mis maksis paljudele kätte. 
Organisatsiooni staabi punker 
“Põrgupõhja” asus Illaste metsas. 
Osadel andmetel paiknes seal ka 
arhiiv ning kaks trükimasinat. 
Punkri juurde võõraid inimesi ei 
toodud, nendega kohtuti vanas 
suitsutares. 
Teine punker, kus paiknes 
trükikoda, asus Sipas. Seal trükiti 
lendlehti ja muid pikemaid 
kirjutisi. Seda punkrit kutsuti 
“Taevaskojaks”. Viimase lähedal 
oli ka mehitamata hoone 
(“Päevakodu”), mida 
organisatsiooni juht E.Redlich 
kasutas kohtumiseks inimestega 
väljastpoolt. 
Salajane vaatluspunkt paiknes 
Virtsu-Tallinna raudtee ja Pärnu-
Tallinna maantee ristumiskohal 
Paekülas. 
Organisatsiooni juhtkond: 
Endel Redlich – hüüdnimi Olev. 
NKVD pandud nimi Must Kinnas. 
Võltsitud NKVD agendiks (asuvad 
arhiivides) – hüüdnimi Röövel 
Viktor Rumjantsev (Romentsev) -
hüüdnimi Rumm, Romm 
Helmut Valdmaa  - hüüdnimi 
Manivalde 
Endel Karell – hüüdnimi 
Luhtmarssal 

Staabipunkri ümbrus pidi olema 
igasugusest vägivallast vaba. Ühe 
talu röövi juhtum Konuveres 
tundmatute poolt seadis punkri 
ohtu. Õnneks lahenes olukord 
võimudele teatamata. 
Tihti käis Keskuse juhtkond 
“inspekteerimas”. On teada 
Järvamaa RVL juhi mälestustest 
kolme NKVD mundris mehe sõit 
maastikumasinal. Nad parkisid 
auto otse Paide Täitevkomitee 
hoone ette ja välja astus RVL 
juhtkond. 
Veel 1980-ndate alguses oli punkri 
asukoha juures näha vanade 
“Williste” porilaudu ja raame. 
Relvastuseks olid Nõukogude 
päritolu poolautomaatsed 
vintpüssid, saksa kuulipilduja, 
püstolid, granaadid, raketipüstolid 
püssigranaatide laskmiseks. Osade 
relvade päritolu oli veel Keila all 
taandunud Pitka poiste arsenalist, 
mis veoauto kastis Vigalasse 
jõudsid. 
 
Kuna aeg venis ja Lääs ei 
kiirustanud olukorda muutma, 
sundis olukord tegutsema. 
Organisatsioon vajas raha, sest oli 
olnud 1947.a. rahareform, selleks 
otsustati röövida rahaautot. Rööv 
ebaõnnestus ja NKVD kätte langes 
mees, kes oli “Põrgupõhja” punkri 
olemasolust teadlik. 
1947.a. 31.detsembri õhtul hüüdis 
“Põrgupõhja” punkri vahimees: 
“Tiblad tulevad!”. Lahingu käigus 
õnnestus venelased eemale tõrjuda, 
sest punkri ümber olid vallid ja 
meestel olid teada laskesektorid. 
Lahing jätkus. Ööpimeduses 
kasutasid metsavennad väikest 
kraavi eemale roomamiseks. 
Lahingus hukkusid Asta Jõesaar ja 
Jaan Roosi. Samal ajal hukkus 
Konuveres ühes talus tööpingil 
lamades ja relva haarates ka 
Helmut Valdmaa. 
Umbes samaaegselt sai NKVD 
kontrolli ka Sipa punkri üle. Siin 
oli tegu ilmselt reetmisega. 
Organisatsioon tegutses edasi, 
otsiti akent Läände 
 

(järgneb järgmistes lehtedes) 

Hillar Aiaots
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Päevakava: 
Kell: 13.00 – registreerimine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli ees 
13.30 – kivi avamine Vana-Vigala mõisa ees 
14.00 – konverents “Maalapsele hea haridus” 

Esinevad: Peeter Kreitzberg, Halliki Uibo, Aivar Soe, Enn Roosi. 
16.30-18.00 - osalejate toitlustamine 
18.00 – rongkäik ja kontsert Vana-Vigala laululaval 
20.00 – tantsuõhtu 
 

Eelregistreerimisel (kuni 19. juulini) osalustasu 100 krooni, kohapeal 125 krooni. 
 

Hea võimalus oma endiste koolikaaslastega kokku saada! 
 

Info: 520 2436 Heli, 5615 9260 Elle 

 

VIGALA KIRIKUS 
PÜHAPÄEVAL 22. JUULIL 

KELL 14.00 
ANSAMBEL “RONDELLUS” 
KAVAGA “SALVE STELLA” 

 
Pääsmete müük algab tund enne kontserdi 
algust kohapeal. Hind 60.- / 40.-  

 

21. juulil 
 

Vigala Hariduselu  
 

320 aastapäev 
 

Kõik endised ja praegused 
Vigala valla koolide -
Päärdu, Raba, Peru kooli, 
Vigala Algkooli, Kivi-
Vigala ja Vana-Vigala 
põhikooli ning Vana-
Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli -   
vilistlased, õpetajad, 
töötajad ootame Teid 
Vana-Vigalasse hariduselu 
aastapäeva tähistamisele! 

Tänan kõiki  
Vana-Vigala Põhikooli 
õpetajaid, töötajaid, hoolekogu 
liikmeid, õpilasi, lapsevanemaid 
ja kõiki koostööpartnereid 
meeldiva koostöö eest ning 
soovin kõike ilusat 
edaspidiseks! 
 

Ain Keerup 
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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 87 
Erich-Johannes Rukki
 08.07 86 
Asta Alt 05.07 85 
Leida Üürike 12.07 83 
Vaike Ester 08.07 82 
Agnes Jalakas 19.07 82 
Linda Rist 07.07 80 
Evald Otti 20.07 75 
Aino Võtti 14.07 70 
Ell Rahnik 02.07 60 
Anne Kalmus 05.07 60 
 
 
Augustikuu sünnipäevalapsed 
 
Õilme Tsava 17.08 83 
Endel-Gustav Andreller
 16.08 75 
Virve Alliksalu 22.08 75 
Eha Lipp 12.08 65 
Milvi Juhkam 03.08 60 
Aadu Alu 19.08 60 
Andres Kikas 28.08 60 
 
 

Su elupäevis on olnud 
küll päikest, küll kulda 

ja kevadel värskelt 
 lõhnavat mulda. 

On olnud vihmasaari, 
on olnud pillerkaari.  

Mitmed kevaded  
Su hingeelu kandnud, 
lõõskavad sügistormid 

Su vaated küpseks teinud. 
See kõik on olnud Sinu elu, 
Su elu mõte, õnn ja valu. 

 
Palju õnne! 

 

Näitetrupp „Topelt-Kiiks“ koos Valgu 
Rahvamaja näiteringiga „M.O.T.T.“  

annavad teada, 
et sellel suvel ootame teid 

 
14., 28. juulil või 11.augustil   algusega 

19.00 
Sillaotsa Talumuuseumi  

vaatama etendust 
 

A.Kitzbergi “Kosjasõit“ 
 

Kosjasõit on rahvuslik külajant oma 
muheda huumori ja õnneliku lõpuga. 
Loole lisavad vürtsi laulud ja tantsud. 
Näidend kajastab igipõliseid teemasid 
nagu näiteks tütarlaste mehelemineku 
tuhin, ebakompetentsed võimuesindajad 
ja kollane ajakirjandus, mis mõjuvad 
vägagi tänapäevaselt. 
 
Piletid: 30.- lapsed ja pensionärid 

 40.- täiskasvanu 
 70.- perepilet 

saadaval muuseumis  enne etendust. 
 

 

UUED ILMAKODANIKUD 
 

Leonardo Green 
Mattias Mägi 

Meie hulgast lahkunud 

Luule Jensen 

Linda Meeles 

 


