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Noored väitlejad jõudsid esikolmikusse
Lõppenud
nädalavahetusel,
2.-3. novembril toimus Tallinna Inglise kolledžis Vabariigi Presidendi väitlusturniir 2019. Turniiril osalesid
ka Märjamaa gümnaasiumi
XI-XII klasside hakkajad noored, kes esinesid superhästi ja
jõudsid lausa esikolmikusse!
Kersti Kaljulaid: „Tänases
maailmas on argumenteerimise ja eneseväljenduse oskus
üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste
koosolekulaudade taga kui ka
kaasaegses koolis.”
57 võistkonna seas saavutasid märkimisväärseid kohti ka
meie kooli tiimid. Pronksisele
III kohale väitlesid end Andres
Petjärv, Gregor Kaljulaid ja Sten
Marcus Mesila (võitsid kõik eelvoorud ja kaotasid poolfinaalis
häältega 2-3).
Väga tubli 14. koha saavutasid Getterli Helle Aavik, Kairo

Raidmets, Mattis Matsalu ja Roland Luhaväli (võitsid kolm ja
kaotasid ühe väitluse).
Samuti jõudsid märkimisväärsele 25. kohale Kristjan
Pruus, Rauno Ruus, Hendrik
Kuhi ning Ronald-Reigor Lehtsaar (kaks võitu, kaks kaotust).
Individuaalarvestuses said
ametliku tulemuse kirja 161
noort, kelle seas ka kaheksa
Märjamaa gümnaasiumi noort:
12. koht Sten Marcus Mesila,
20. koht Getterli Helle Aavik,
26. koht Andres Petjärv,
29. koht Hendrik Kuhi,
42. koht Gregor Kaljulaid,
44. koht Kristjan Pruus,
77. koht Mattis Matsalu,
86. koht Roland Luhaväli.
Lisaks õpilaste enda tublile
tööle aitasid neid ette valmistada õpetaja Marju Retsja ning
meie vilistlane Heiki Viisimaa.

15. novembril sõidab viimast
korda Karksi-Nuiast algav bussiliin 267. Eelmises lehes avasime lõpetamise põhjusi.
Abivallavanem Ott Valdma
ütles vastuseks Raplamaa Sõnumite küsimusele, et kuna ära
jääb kaugbussiliin (kommertsliin), siis omavalitsus ei saa olla
selle liini asendaja, vaid sellega
tegeleb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.
„Uurisin Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusest ka täpsemalt ning mulle vastati, et

ära jäävad väljumised esmaspäevast laupäevani kell 06:10
Karksi-Nuiast (08:45 Märjamaal) ja pühapäeval kell 11:55
Karksi-Nuiast (14:30 Märjamaal) Tallinna suunas.
Praegune väljumine Tallinnast kell 17:10 asendatakse liiniga nr 214 Tallinn – Märjamaa
– Pärnu. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus taotleb 2020. aastaks Maanteeametilt lõpetanud
kommertsliini asendamiseks
rahalisi vahendeid,” ütles Valdma.

Märjamaa gümnaasium

Üks sõiduvõimalus kaob, teine jääb alles

Hind 0,50 eurot

Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa
valla 2020. aasta eelarvest
mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise
I vooru.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Märjamaa Vallavalitsus on kuulutanud välja Märjamaa
valla 2020. aasta eelarvest noorte sporditegevuse
toetuste taotlemise.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt
2. detsembriks 2019 Märjamaa Vallavalitsusele
aadressil marjamaa@marjamaa.ee
Vormid on leitavad valla kodulehelt
http://marjamaa. kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad.
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Heli Reichardt tutvustas oma loomingut

R

aamatukogunädala
ajal oli 24. oktoobril
Märjamaa raamatukogus külas Heli
Reichardt. 2014. aasta kevadel
esitles ta kunagises kodukoolis oma esimest romaani,
nüüd sai rääkida juba viiest
raamatust.

Kui suur on olnud teie seni
ilmunud raamatute trükiarv. Ehk liiga väike, sest esimene trükk on läbi müüdud?
Või ehk on põhjuseks hoopis
see, et olete käsitlenud kõnetavaid teemasid?
Trükiarv on olnud vahemikus 600–800, välja arvatud
esimene lasteraamat „Liisu
ja Leenu lood”, mida kirjastasin ise ja mille tiraaž oli 1000.
Raamatupoodides on see läbi
müüdud, aga mul endal on mõnikümmend eksemplari tallel,
ja kui keegi tahab veel koos
teise raamatuga „Liisu, Leenu ja Kuuks”, saab minu käest

facebookist
autogrammiga
jõulukingiks tellida. Nii et väike reklaam siinjuures.
Üks raamatukogu palus
äsja „Walpurgi ööd”, aga seda
ei ole enam isegi Varraku arhiivis mitte. Kes küll väga otsib – vanaraamatuid müüakse
netis. Ma arvan, et kirjastus
valib niisugused tiraažid, mis
nad loodavad müüdud saada ja
kuna uute raamatute pealetulv
on suur, siis lõpmatult neid
müügiriiulis ei hoita. Kuna ma
olen oma mõlemad lasteraamatud ise Kultuurkapitali toel
kirjastanud, siis müün neid ka
raamatupoodide kõrval ise ja
teen sellega seoses kogu müügitöö ja raamatupidamise. Nii
et tööd jagub.
Lugejamenust räägib ka see,
et Märjamaa raamatukogus
on teie raamatud kogu aeg
välja laenutatud, nii et kohtumise näituseks tuli Märjamaa raamatukogul laenu-

Heli Reichardt kohtumisel Märjamaa raamatukogus.
Foto Urve Nurmik
tada trükiseid Raplast. Kas
sama menukas olete ka Läänemaal, kus te elate?
Jah, see on tore üllatus. Äsja
lõppenud raamatukogunädalal kutsuti mind Maarja-Magdaleena ja Tabivere raamatukogusse lugejatega kohtuma
ning seal oli ka selleks puhuks
minu raamatuid mujalt kohale
toodud.

Olen netist näinud, et
Linnutee-raamat on mitmes
raamatukogus jõudnud laenutuste edetabelisse. Järelikult
see, millest olen kirjutanud,
puudutab inimesi. Esimene
lasteraamat „Leenu ja Liisu
lood” on mitmes koolis võetud
soovitusliku kirjanduse nimekirja. Kuna mu lasteraamatute
juures on olnud ametis kaks

MÄRJAMAA BENU APTEEK
NÜÜD AVATUD!
Märjamaa BENU Apteek
Pärnu mnt. 62, Märjamaa,
Rapla maakond 78304

E-R 9.30-16.30
L-P Suletud
marjamaa.pharmatipp@gmail.com
Tel. 6610300
Pakkumine kehtib kuni 15.11.2019 BENU ja Rimi kaardiga
ning ei laiene kampaaniatoodetele.

AVAMISE
PUHUL
ERIPAKKUMINE
KÕIK TAVAHINNAGA
TOIDULISANDID NING SUU- JA
NAHAHOOLDUSTOOTED

-20%
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emakeele õpetajat, siis võin
soovitada nende järgi etteütlust teha.
„Siinpool Linnuteed II” oli
teiste hulgas nomineeritud
Tammsaare lugejapreemiale.
Preemiat ei saanud, aga tähelepanu oli kahtlemata meeldiv.
Läänemaa kohta küsisin
raamatukogust järele – siin
on mu raamatuid laenutatud
keskmisest enam. Tuleb arvestada ka sellega, et olen kohalik
kirjanik ja päris palju minu
raamatuid siin ka ostetakse.
Ja need käivad siis tutvusringkonnas käest kätte.

Miks on teile oluline käia
oma raamatuid esitlemas?
See annab ehk rohkem tulevastele lugejatele, kellel
tekib huvi raamatut lugeda.
Kohtumiste eel on vaid üksikud inimesed jõudnud uut
raamatut lugeda ja saavad
oma mõtteid autori ja kuulajatega jagada.
Esimest raamatuesitlust ma
ise ei plaaninudki, aga minu
klassivend, tuntud foto- ja
filmimees Eduard Laur, kellega koos tegime koduloolise
filmi „Mälestuste Väike-Lähtru” (Youtube´is saab vaadata,
keda huvitab), lükkas selle asja
käima.
Kui kohtuma on kutsutud,
olen läinud. Maainimesed ei
pääse alati raamatupoodidesse ja olen siis vahel raamatuid
ka kirjastusest kaasa võtnud.
Ega nendel kohtumistel
ei pea ainult konkreetsetest
raamatutest rääkima. Üks
kaasnev mõte sellega on see,
et õhutada vanavanemaid oma
mälestusi kirja panema: ainult
nemad mäletavad veel oma vanemaid ja seda elu-olu, mida
nemad on näinud. See teos ei
pea tingimata ka kaante vahele saama, aga mälestuste klade
koos sinna juurde pandud fotodega on kunagi järeltulijatele hindamatu kingitus.
Nii on minu kõige uuemas
raamatus peatükk „Mamma
sünnipäev”, kuhu tulevad kokku kõik sugulased ning seal on
ka mustvalged fotod papa ja
mamma peredest, nende lastest ja lastelastest. Neljas põlv
on kunstniku joonistatud, aga
ka äratuntav. Selline suguvõ-
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sapärimus muutub ajas üha
väärtuslikumaks, sest nooremad mitte enam ei unusta,
vaid mäletavad.
„Igatahes tunduvad need
vanad ajad nagu muinasjutus
ja palju huvitavamad kui see,
mis praegu on. Ükskord, kui
Leenu ja Liisu on ise ka juba
kaua elanud ja vanaks saanud,
siis on nendelgi väga huvitavaid lugusid jutustada. Võibolla on siis isegi see huvitav,
mis praegu näib üsna tavaline.” („Liisu, Leenu ja Kuuks”, lk
75) Nii on!
Olete Märjamaa keskkooli
vilistlane, esitlesite siin ka
oma esimest raamatut. Millised muljed jäid seekordselt kohtumiselt Märjamaal?
See oli toona minu esimese
raamatu puhul üks väga armas kokkusaamine, mille idee
tuli tegelikult minu endistelt
õpetajatelt. Olen lõpetanud
Märjamaa Keskkooli 22. lennu
ja minu ema on 1. lennu vilistlane. Harri Jõgisalu on olnud
meie mõlema õpetaja; ta töötas
kunagi ka Läänemaal Martna
koolis, kus minu ema ja noorem vend Heiki olid hiljem pikka aega õpetajaametis. Mina
lõpetasin Martnas põhikooli
ning olin seal mõnda aega direktor. Õpetajad on omavahel
kokkuhoidev rahvas, selline
„tsunfti vaim” ühendab.
Viimasel kohtumisel olid
kohal õpetajad Evi Jaago ja
Salme Kaasik ning Vaike Vaide
hiljem helistas mulle. Oma eesti keele õpetajale Luule Leppikule lubasin kevadel Tõrva
lähedale külla minna, tema
seekord ei jaksanud enam
Märjamaale tulla. Oli rõõm
kohtuda õpetajatega, oma
klassikaaslaste ja pinginaabriga, kes olid võtnud vaevaks
kohale tulla. Selline tunne oli,
et lähed ajas tagasi ja vaikne
rõõm, et oled oma koolile ja
nendele inimestele midagi tagasi saanud anda.
Märjamaal tekkis huvitav diskussioon: kas ja kuidas
naiskirjanik diskrimineerib
sellega mehi, et tema raamatus
peategelane on naine. Alati on
huvitav, kui su raamat mõne
küsimuse tõstatab ja kedagi
puudutab. Raamat on ju lu-

gemise jaoks ning oleks väga
nukker, kui lugeja selle lihtsalt
õlgu kehitades riiulile tagasi
paneb ning lugemiseks kaotatud aega kahetseb.

Kas raamatute kirjutamine on nüüd saanud n-ö igapäevatööks lisaks vanaema
rollile? Kuidas ja millal kirjutate? Kas püüate iga päev
panna kirja teatud mahu
teksti?
Mul on kokku kuus lapselast:
kaks suurt Tallinnas ja neli
siinsamas Läänemaal Sepa talus. Suuremad tüdrukud käivad koolis ja kaks väiksemat
lasteaias. Tihtipeale on vaja
kedagi kuhugi toimetada, vahel on keegi haige, suvel juulikuus puhkab kogu lasteaed.
Mõnikord vajavad ka väiksed
lapsed vabu päevi, kui on näha,
et hakkavad longu vajuma.
Minu lasteraamatud „Leenu ja Liisu lood” ning äsja ilmunud „Liisu, Leenu ja Kuuks”
ongi kirjutatud tänu sellele, et
ma laste maailma nii lähedalt
näen. Raamatutes on ka laste
joonistatud pilte ning ma arvan, et see ühine toimetamine
on nendegi maailma avardanud.
Ma ei kirjuta kogu aeg ja
iga päev. Kui pean vahet – nagu
praegu – loen võimalikult palju teiste raamatuid. Kui kirjutamiseks läheb, siis see töö

hõivab mind nii täielikult, et
telefon ja teiste inimestega
suhtlemine segavad ning ma
püüan vähemasti hommikupoolsel ajal kõigest ja kõigist
eralduda.
Muidugi ei piirdu uue raamatu kirjutamine ainult laua
taga istumisega; pea töötab
kogu aeg ning „lainel püsimiseks” tuleb katsuda kõik muu
elimineerida. Romaani kirjutamine on pikk ja üksildane
töö; kõike muud kui lõbus ja
kerge ajaviide, millega oma
päevi täita.

Olete töötanud vaimulikuna.
Huvitav oli ühest intervjuust
kuulda, et teie raamatutes
on tihti üks usklik tegelane,
kes lähtub neist väärtustest.
Miks peate selle sissetoomist oluliseks?
Olen olnud koolis usuõpetuse
õpetaja, Ridala kirikus jutlustaja ning töötanud kristlikus
heategevusorganisatsioonis
Päästearmee. Igal asjal on oma
aeg: kristlik mõõde murdis mu
ellu sisse siis, kui ilmselt seda
kõige rohkem vajasin.
See on andnud arusaamist,
et see, mis on siin ja praegu, ei
ole nii üheselt ja lõplikult määratletud nagu igapäevaelus
paistab. Me ei ole siin maa peal
ainult niisama askeldamiseks:
inimene on nagu väike kolmainsus – hing, vaim ja keha

Tööd alustas õigusnõunik
Oktoobri lõpust töötab Märjamaa vallavalitsuses õigusnõunikuna Anneli Metsalu. Ta
on lõpetanud Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna ja on üle
21 aasta olnud seotud õiguse
valdkonnaga, sellest 19 aastat
erinevatel ametikohtadel avalikus sektoris. Töökogemused
on kohtu- ja maksusüsteemist.
Viimastel aastatel on Annelil
tulnud tegeleda peamiselt
tööõiguse ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnaga.
„Munitsipaalõigus on minu
jaoks pisut erinev õigusvaldkond sellest, millega seni kokku olen puutunud” ütles Anneli, kuid ta usub, et suudab oma
seniseid teadmisi ja kogemusi
rakendades anda Märjamaa

Õigusnõunik Anneli Metsalu.
Foto Tiina Gill
vallale olulist lisaväärtust.
„Olles Märjamaa kogukonna liige,” ütleb Anneli „on
minu jaoks suur rõõm ja hea
võimalus osaleda kogukonna
heaolu kujundamises.”
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Heli Reichardti elukäik ja looming
Olen sündinud Panga talus Väike-Lähtru külas Martna kihelkonnas Läänemaal 1953.aastal.
Pärast Märjamaa keskkooli
lõpetasin Tartu Ülikooli eesti
filoloogina, hiljem olen õppinud
Usuteaduse Instituudis. Tallinnas elades töötasin toonase
Rahvusraamatukogu erihoiuosakonnas ning Eesti Telefilmis. Mul on poeg ja kaks tütart
ning kuus lapselast.
1998. aastal kolisin Ridalasse, kus taastasime abikaasaga Sepa talu, mis on praegu koduks mu noorema tütre perele
ning tuttav minu lasteraamatute lugejatele. Olen olnud väikeettevõtja, töötanud õpetajana
ning teinud kirikutööd.
Esimene romaan „Walpurgi öö” (Varrak, 2014).
Romaani tegevus toimub
sügistalvel 2020–2021, lähitulevikus, mis on vanemale
põlvkonnale hirmutavalt tuttav lähimineviku kaudu. Suur
maailm on muutunud: Euroopa
Liidust on lahkunud tuumikriigid, Lähis-Idas pole rahu kunagi saabunud, laienev ja piire
ületav terrorismioht on tinginud totaalse kontrolli inimeste

ning
ideaalis
peaks toimima kooskõlas. Kui
ühele pööratakse tähelepanu
teiste arvelt, siis hakkavad
need ebakõlad endast märku
andma ning inimene hakkab
vastuseid otsima. Paaniline
keha kummardamine ning igavesti noor olemine ei ole määratud ajas püsima ning ilmselt
on see üks põhjus, miks usu
juurde jõutakse just vanemas
eas.
Usk, sellega seonduvad
teadmised ja isiklikud kogemused on minu maailmapilti
oluliselt avardanud ja rikastanud; seda olen tahtnud oma
lugejatega jagada.
Olen nüüdseks elanud üle
20 aasta maal. Tahan elada niisugust elu nagu kirjanik Juhan
Smuul ütles oma Koguva külas
elava ema kohta: „Ta elas, jalad
maas ja pea taevas.”
Olete alates 2014. aastast
andnud välja viis raamatut:

elude üle. Olukord kulmineerub
Eesti ja kogu Baltikumi andmisega Vene rahuvalvajate kontrolli alla. Kõige selle taustal
elab Nõmmel oma igapäevaelu
44aastaseks saav üksikema,
kelle lugu see raamat jutustab.
„Leenu ja Liisu lood”
(2015) on soe ja südamlik kogupere juturaamat, mis väärtustab traditsioonilisi pereväärtusi nähtuna laste silmade
läbi. Läänemaal Sepa talus elavad koos ema ja isaga 6-aastane Leenu ja poole neljane Liisu,
kelle lähematest ja kaugematest toimetamistest need lood
räägivad. Nagu päriselus ikka
puutuvad õekesed kokku ka tõsisemate probleemidega: sõbranna Mirt läheb Soome elama;
isa satub haiglasse; koos mammaga käiakse kalmistul.
Raamatu rahulik ja jutustav
laad sobib nii unejutuna ettelugemiseks kui ka algkooliõpilaste lektüüriks.
„Siinpool Linnuteed I”
( Varrak, 2017)
Elust, mida iga inimene siin
maa peal elab, jäävad nii nähtamatud kui ka nähtavad jäljed,
mis omavahel peente niitidena

kolm romaani ja kaks lasteraamatut. Kas mõni käsikiri
on pooleli või on alles ideena
peas?
Kuna alustasin hilja, annan endale aru, et väga palju aega mul
selle töö jaoks enam ei ole, aga
loodan, et mõne asja jaoks veel
antakse.
Olen arutanud koos oma
lasteraamatute teiste tegijatega (kunstnik Annely Lember ja
toimetaja Taimi Vilta) ühte laste jutu- ja värviraamatut, kus
pisipõnn satub kodust eemale
omaette rändama. Loodan selle kevadeks valmis saada.
Mõlgutan mõtteid suguvõsaainelise romaani ümber:
mind huvitab hingemälu ja
inimeste saatustes korduvad
mustrid. Aga see võtab aega,
sest eeldab ajas tagasi minekut
ning nõuab suuremat ettevalmistustööd, et ajastu koloriiti
tundma õppida, mitte ainult
lugu jutustada.
Küsis Reet Saar

põimuvad.
Romaani tegevus toimub
siin ja praegu: Tallinnas, kus
peategelane Lilli elab, ühes linnaäärses vanadekodus, kus ta
töötab, ning Läänemaa tühjenevas rannakülas, kus ta pärib
oma onult Saueaugu talu. Kõik
on turvaliselt tavapärane, kuni
naise ellu murravad sisse sündmused, mis panevad ta valikute
ette – ikka lootuses, et parim on
alles ees.
„Siinpool Linnuteed II”
(Varrak, 2018)
Raamatu teise osa sündmused leiavad aset peamiselt Tallinnas ja Läänemaal Hallakülas,
ent põikavad ka Saksamaale ja
Soome.
Terrorirünnak, mille peategelane Lilli lennujaamas üle
elab, muudab naise mõttemaailma ja äratab temas huvi eksistentsiaalsete küsimuste vastu.
Igavikulised teemad huvitavad
ka Soomest tulnud hingehoidjat Ursulat ning ootamatult
Saueaugule ilmunud Marit, kellel paistab olevat ravitsejavõimeid.
Lilli kõrval tõusevad selles
raamatus rohkem esile teised

tegelaskujud, kellel igaühel on
oma lugu ja koht siin päikese
all. Olevik seguneb minevikuga,
erinevad väärtushinnangud ja
arusaamad tekitavad probleeme, mis pingestavad eluliselt
niigi keerulisi olukordi.
Minu romaanid on kujundanud noor kunstnik Liis Karu,
kes on ka Märjamaa gümnaasiumi vilistlane
„Liisu, Leenu ja Kuuks
(2019)
Selles raamatus kohtub
lugeja Läänemaal Sepa talus
elavate õdedega, kes on juba
tuttavad eelmisest raamatust
„Leenu ja Liisu lood”. Leenu on
nüüdseks ammugi koolilaps,
Liisu läheb kooli ning peres
kasvab väike õde, keda hüütakse Kuuksiks.
Milline on tänapäeva maalapse elu, saad kuulata kas unejutuks või lugeda ise.
Kui laulad kaasa meie „Vihmalaulu”, mängid sõpradega
jõulumuinasjuttu või „Sepa talu
lauamängu”, saad ka ise osaleda
selles maailmas, kus Liisu, leenu ja Kuuks iga päev elavad.

PILTUUDIS
Oktoobris toimus taas üle-eestiline filmifestival Kino Maale! Seekord oli fookuses Taani filmikunst ja ka Eesti animastuudiote värskeimad teosed.
Vana-Vigala rahvamaja osales projektis kolmandat korda.Ka
meie keskendusime seekord Taani filmide näitamisele. Meil käisid külas Vigala lasteaiad, näitasime kino koolis ja 28. oktoobril oli
meil au võõrustada Taani saatkonda. Rahvamajas oli kinokohvik,
kus Kirke Torpani eestvedamisel toimus vestlusring Taani elustolust ja sidemetest Eestiga ning pärast vaatasime koos Taani filmi
„Tants Regitzega”.
Astra Põlma
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Vana-Vigala rahvamaja on tegus kolmekümnene

L

aupäeval, 26. oktoobril
tähistas Vana-Vigala
rahvamaja koos Vigala,
Märjamaa ja mujalt
kokku tulnud rahvaga oma 30.
sünnipäeva.

S ü n n ip ä e v a p i du s t u s t e
aluseks sai võetud aeg, mil esmakordselt rahvamaja saalis
pidu maha peeti. Kohale olid
kutsutud rahvamaja sõbrad
ja toetajad. Sai tutvuda majaga, avatud olid väljapanekud
rahvamaja ajaloost, uue logo
teekonnast teostuseni ning
ka Raplamaa näitus „Laulu ja
tantsupeo ootuses”.
Pidustused algasid etendusega „Maada” näitetrupilt Topelt-Kiiks. Üllatusena olid kõik
külalised kutsutud ka Jaama
veetorni galerii avamisele, mis
Ott Jeeseri poolt oli ajastatud
just rahvamaja sünnipäevaks.
Edasi võttis juhtimise üle folklooriselts Kiitsharakad, kes
tantsisid esmalt ise ja siis haarati tantsuringi juba ka kallid
külalised. Kontserdi osa lõpetasid tänamised ja õnnitlused.
Rahvamaja poolse eraldi
tunnustuse pälvisid seekord:
Helju Lüllmaa – panuse eest
Vana-Vigala rahvamaja loomisel ja algatamisel; Arvo Roosi
– panuse eest rahvamaja algaastatel; Maie Kikas – tubli
töö eest Vana-Vigala rahvamajas; Krista Tõldmaker
– rahvakultuuri edendamise
eest Vana-Vigala rahvamajas;
folklooriselts Kiitsharakad,
Vana-Vigala näitetrupp Topelt-Kiiks, RMP ja HT Live
bänd – tubli ja tegusa koostöö
eest Vana-Vigala rahvamajas;
Ilona Pappe – priitahtliku töö
ja loomeabi eest; Fred Puusepp – tegusa koostöö eest
Vana-Vigala rahvamaja rahva
majaks muutmisel; Ott Jeeser – uute tuulte ja lennukate
ideede eest rahvamajas; Kristi
Jänes – priitahtliku töö eest;

2018. aastal sai Vana-Vigala rahvamaja Ott Jeeseri ja Vana-Vigala põhikooli õpilaste abiga
majale logo ja suure sildi.
Kaja Käär – magusa koostöö
eest Vana-Vigala rahvamaja
30. sünnipäeva korraldamisel.
Kõige suurem tunnustus
läks Vigala rahvale – Vana-Vigala rahvamaja elavana hoidmise eest.
Peale õnnitlusi pakuti kõigile pidulistele väikeses saalis
kringlit ja kohvi.
Kell üheksa alustati suure
tantsupeoga ansambli RMP
ja HT Live Bänd saatel. Lahti
seletatult koosneb ansambel
Vigala meestest ehk siis Raivo
Kalso (mängis ka rahvamaja
avapeol) ja Meelis Pappe moodustavad pundi, millele lisavad laivi Hendrikko Juhkam ja
Taavi Kliss. Vaatamata sellele,
et pea igal juubelil ja jaanipäeval on need „poisid” muusikaga platsis, tundub, et rahval
ei saa neist villand. Tantsu
vahele pakuti sünnipäevatorti
(meistriks Kaja Käär) ja pidu
kestis kella kolmeni! Seega
2009. aastal majale leitud tunnuslause „On töö ja pidu koos!“
püsib veel elavana.

Meie missioon:
Vana-Vigala rahvamaja on kohtumispaik Sinu kodu lähedal, mis on alati avatud uutele ideedele, vanadele traditsioonidele ja vahvatele ettevõtmistele. Teeme kõik Sinu vaba aja
meeldivaks ja kasulikuks veetmiseks!

Kogukond paneb käed külge, kui rahvamajas abi vaja.
Väike ülevaade
Vana-Vigala rahvamaja ajaloost
Rahvamaja ehitati Vabaduse kolhoosi eestvedamisel
kol hoos i ke sk u s se
kontorihoone (endine jaamahoone)
juurdeehit isena.
Projekt oli suurejooneline ja mahukas,
algselt hoopis spordikeskuseks planeeritud. Peale pikki
vaidlusi ja läbirääkimisi valmis 1989.
aastaks siiski Raplamaa suurima saaliga
klubi, mis alustas
tööd Vigala MaakulJuhataja Astra Põlma uute toolidega.
tuurimaja nime all.
Majas hakkasid Fotod Vana-Vigala rahvamaja kogust
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tegutsema ringid, näidati kino
ja korraldati pidusid. Maja haldajaks oli Vigala külanõukogu.
Rahvamaja esimene juhataja
oli energiline ja muusikalembene Helju Lüllmaa.
1991. jaanuaris loodi rahvamaja juurde kunstilise juhi
ametikoht ja sinna asus värskelt Viljandi Kultuurikooli lõpetanud Astra Põlma, kes juba
varem siin praktikal olles näiteringi juhendas.
1994. a sai rahvamaja juhatajaks Astra Põlma ja Helju Lüllmaa jätkas kunstilise juhina.
1997. a oktoobrist kuni
2000. a juulini oli rahvamaja
juhataja kohusetäitjaks Arvo
Roosi.
1998. aastal kaotati kunstilise juhi ametikoht.
Lisaks klubile olid hoonesse paigutatud söökla, baar,
juuksuri- ja pagaritöökoda.
Kõige kauem tegutses neist
söökla.
2000. aastal kolis Vana-Vigala TTK ruumidest
rahvamajja mängukool, mis
tegutses 2004. aastani, korraldades korra nädalas väikelastele mängulisi õppepäevi. Eriti
vahvad olid mängukooli jõuluja kevadpeod. Kahjuks lõppes
tegevus seoses väikelaste vähenemisega kogukonnas.
Mängukooli juhendajate ja
lapsevanemate tuumikust kasvas välja idee laste- ja noorte
huvikeskuse loomiseks. Vanemad moodustasid seltsingu
Oma Soodu ning koostöös Vigala vallavalitsusega avati 5.
veebruaril 2002 Vigala noortekeskus. 2004. aastast muutus nimi Vana-Vigala avatud
noortekeskuseks. Tänaseks on
noortekeskus viidud üle Märjamaa valla noortekeskuse
struktuuri.
Seltsing Vigala Kunstipada tegutseb 2009. aastast.
Seltsing koondab enda ümber
kunstihuvilisi täiskasvanuid
ning korraldab erinevaid koolitusi ja õppereise. Õppereiside eesmärgiks on kohtumised
keraamikutega ja uute oskuste
omandamine. Meid on koolitanud keraamikud Merike Hallik, Margit Mald, Marget Taffel,
Piret Marks ja Tiiu Jalakas.
Kunstipaja eestvedamisel on
toimunud kolmel korral Viga-
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la Savipäev. Tänaseks oleme
saanud oma kasutusse vastselt remonditud ja avaramad
ruumid. Keraamikahuvi on
kasvanud eelkõige täiskasvanute hulgas. Juhendajana
tegutseb Astra Põlma, kes on
asunud sellest aastast ennast
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis keraamikavallas
täiendama.
Tänaseks on Vigala naisrühmast (1985) võrsunud
folklooriselts Kiitsharakad
(24.02.2002). Folklooriselts
koondab endas tantsu- ja laulu- ning pillimänguhuvilisi
inimesi mudilastest täiskasvanuteni. Lisaks naistele on tantsima pandud ka mehed ning
moodustatud segarühm.
Tuntust ja oskusi on kogunud ka FIA Kiitsharakad
- ehk siis folklooriisnstrumentaalansambel.
Tantsurühmasid juhendab
Krista Tõldmaker. Folklooriselts on osalenud erinevatel
folkloorifestivalidel, tantsupidudel, korraldanud õppepäevi
ja Vigala laste folkloorilaagrit.
Rahvatantsuga on käidud esinemas ka välismaal.
Vana-Vigala näitetrupi
Topelt-Kiiks esimene ülesastumine publiku ees oli
23.02.1990. Esitati A. Kitzbergi külakomöödiat „Kosjasõit”.
Sellest ajast alates on trupp
järjepidevalt
tegutsenud,
tuues lavale väiksemaid etteasteid ja ühe näitemängu aastas. Alates aastast 2000 tuntakse näiteringi Topelt-Kiiksu
nime all. Juhendajaks Astra
Põlma. Trupp on osalenud Raplamaa teatripäevadel, külateatrite festivalil, Lääne-Eesti
näitemängu päevadel ja kahel
korral rahvusvahelisel teatrifestivalil Braižas Leedus. Koju
on toodud mitmeid preemiaid.
Tänaseks on publikuni
jõudnud 33 lavastust. Trupi
tegevusest on osa võtnud üle
saja inimese.
Alates 1998. a on esitatud
suviti külatükke Sillaotsa talumuuseumis, suvelavastustes
olnud tegevad ka teised trupid
– Valgu näitering M.O.T.T. ja Kivi-Vigala Sõbra-Vägi.
Viimane viisaastak
Kuna Vana-Vigala rahva-

Õppepäeva viib läbi TTÜ emeriitprofessor Raivo Vokk.

Tammsaaret loeb Aino Reemann.

Esimese kontserdi renoveeritud ja uute toolidega saalis andis
Heidy Tamme.
Fotod Vana-Vigala rahvamaja kogust
maja on ühe väikese küla mõistes siiski ülisuur hoone, siis on
see meile nii miinuseks kui ka
plussiks. Aastaid suudeti tasuda vaid ülalpidamiskulusid ja
maja hakkas väsima. Vananes
inventar, ruumid muutusid
koledaks ka oli hetki, kui kaaluti maja sulgemist. Kuid tänu
rahva initsiatiivile hakati maja
siiski aegamööda korrastama.
2015 said korda tualetid,
mis hetkega muutsid maja

tuntuks – paljud külastajad
armastavad tänaseni seal selfitamas käia.
Edasi tuli juba väike saal,
suur
saal,
noortekeskus,
kunstikoridor jne. Ehitustööd
on läbi viidud Fred Puusepa
koordineerimisel ja OÜ Nurme Grupp ja Allan Aun ja & Co
teostusel.
OÜ Exlusive Stone kinkis
meile kiviplaadid terrassi korrastamiseks.
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Kasti maja lasteaiarühmadel on tegus sügis

A

lates 2018. aasta
1. jaanuarist tegutsevad endine Kasti
lasteaed Karikakar
ja Midrimaa lasteaed ühendasutusena Kasti-Orgita lasteaia
nimetuse all. Nii õpetajatel
kui ka lastel on olnud mitmeid
toredaid ühisüritusi, kuid seekord tutvustame Kasti maja
tegemisi.

Avalöök sügisestele üritustele oli vanavanemate päeva
tähistamine.
Jänkupoegade
rühma vanaemad ja vanaisad
said koos lastega olla ühises
õhturingis, kus mängiti tutvumismängu, kuulati-vaadati
laste etteasteid ja oskusi ning
mängiti rahvuslikke laulu- ja
tantsumänge. Lapsed olid
üheskoos valmistanud vanavanematele maitsvaid salateid
ja võileivakatteid aedviljadest,
mida nad koos kasvukastides
kasvatasid. Sobitusrühm Karikakar tegi väljasõidu koos
vanavanematega Kuusiku põllumajandusparki, kus tutvuti
erinevate taimedega ja osaleti
aktiivselt õuesõppe tegevustes. Lapsed lugesid vanavanematele liisusalme ja laulsid
kandle saatel sügislaule. Tutvuti ka teraviljadega ja rühmas jätkati teemat kakukese
küpsetamisega mihklipäeval.
Õpetajate päeva puhul said
Kasti maja õpetajad lastevanematelt ja lastelt toreda üllatuse. Nad viidi Tiina lillepoodi,
kus iga õpetaja sai valmistada
endale just sellise lilleseade,
mis talle meeldib. Juhendajateks olid alati rõõmsameelsed
Tiina ja Jane. See oli õpetajatele väga värskendav puhkepaus
igapäevatööst. Aitäh juhenda-

Koostöös Vigala inimestega käivitati projekt „100 tooli
rahvamajale“, millega läks nii
hästi, et Vigala vallavolikogu
tuli kampaaniaga kaasa ja saime 200 tooli ja veel ka korralikud lauad.
Eelmisel aastal saime Ott
Jeeseri ja Vana-Vigala põhikooli õpilaste abiga majale logo ja
suure sildi.

jatele ja lastevanematele!
Liiklusnädalal olid sobitusrühmas külas piirkonnapolitseinikud Gert Kalmiste ja
Kaspar Rodes. Esmalt arutleti
politsei ametiga seotud teemadel. Põnev oli oma käega
katsuda politseitöös kasutatavaid esemeid. Korrati üle jalgrattaga turvalise liiklemise
põhitõed ja rõhutati turvavarustuse vajalikkust. Õues viisid politseinikud lastega läbi
toreda sportliku mängu.
Lapsed näitasid politseinikele oma jalgrattad ette ja
said vajalikud juhised, et ratas
oleks tehniliselt korras.
Õppusel „Tulest targemaks“ külastas lasteaeda
Märjamaa
päästekomando.
Lastele selgitati suitsuanduri
kasutamise vajalikkust ja näidati, kuidas see töötab. Lapsed
said teada ja ka vestelda ohtudest tulega ja nende vältimisest. Koos harjutati evakuatsiooni ning kõige lõpuks said
lapsed tutvuda ka tuletõrjeauto sisustusega.
Sel õppeaastal pöörame
suurt tähelepanu laste sport-

Eks teha on veel palju, aga
majaon juba ilusaks saanud ja
külalisi sisse lasta ei ole enam
piinlik.
Järgmine pidu juba sellel
laupäeval!
Ülevaate koostas
Vana-Vigala rahvamaja
juhataja Astra Põlma

likele tegevustele, liikumisele
ja liiklemisele. Selle raames
oli Jänkupoegade rühmas
kohe mitu tegevust korraga:
spordi-, liiklus- ja kompostimispäev. Lastel olid külas talveks valmistuvad konn, karu,
vares ja vahva tegelane Aga

Mina, keda kehastasid õpetajad. Koos läbiti terviserada,
õpiti liiklemist ja riisuti kompostimiseks lehti. Lapsed said
teada, mis on kompostimine,
milleks seda vaja on ja võtsid
osa kompostimise koolitusprogrammist. Tänu agarale
tegutsemisele saime ka „Kompostiva lasteaia“ tiitli.
Õppusel „Suukool võitleb suukollidega“ said lapsed
teada, kuidas tekivad hambaaugud ja tutvustati viit kuldreeglit, mis aitavad hambaid
terved hoida. Lapsed osalesid
hambajoogas ja iga laps sai
ka diplomi koolituse läbimise
kohta.
Selline oli meie tegus sügis
ja palju põnevat ootab veel ees.
Kasti maja õpetajad

Märjamaa valla kaasav eelarve 2020

ETTEPANEKUTE ESITAMINE
1.–30. november 2019
Ettepanekud tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele
tavapostiga aadressile: Tehnika 11, 78304 Märjamaa
alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee .
Ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:
• Kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga
seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000
eurot.
• Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab
pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses.
• Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamise vorm on kättesaadav Märjamaa
Valla koduleheküljel http://marjamaa.kovtp.ee/et/kaasav-eelarve-2020
Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Ott Valdma,
tel: +372 5380 5285 või
e-post: ott.valdma@marjamaa.ee
Märjamaa valla koduleheküljel internetis
http://marjamaa.kovtp.ee/et/kaasav-eelarve-2020
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Minevikuta ei saa
Milja Sale
Algus 30.10 lehes

R

ajooni kadumisega lahkusid arstid Tammed ja Värgid. Märjamaa
haigla kolis varsti endisesse parteimajja Oru tänavale. Sinna kolis
ka labor. Arstide vastuvõtukabinetid jäid
veel Pärnu mnt 71.

Oru tänaval olid teisel korrusel haigla
palatid. Alumisel korrusel oli röntgen, peaarsti kabinet, füsioteraapia ja paremat kätt
sünnitusosakond. Tööle tulid Pungarid.
Rahu sai peaarstiks, Viivi oli labori juhataja.
Pikki aastaid töötas röntgenis Ivar
Ventsel, kes omandas meditsiinieriala
kaugõppes. Ta oli suurepärane fotograaf,
paljude unustamatute hetkede ja kaunite
loodusvõtete jäädvustaja ja avaldaja. Õpetas teisigi pilte tegema. Kirglik ristsõnade
lahendaja. Tema abikaasa Elle oli ämmaemand.
Aastaid töötas Sipa teel tuberkuloosiosakonnas Väino Riismaa, kes oli ka röntgenoloog.
Palju aastaid on Märjamaa haiglas töötanud ja töötab edasi Tiiu-Liia Knaps. Ta
alustas lastearstina, aktiivse ja sõbralikuna
valiti ta peagi haigla ametiühingu esimeheks. Nüüd on ta AS Märjamaa Haigla peaarst. 2013. a autasustas vald teda Maarjaristi I klassi kuldristiga. Tema abikaasa Udo

Kunagine menubänd Caro. Esireas vasakult Kalju Kõpper, Mihkel Sirel, Väino Kallas
ja Uno Kiisma.
Teises reas Kustas Viirpalu, Eda Liblik (Parts), Maiu Linnamägi, Tiia Viipsi, Tõnu
Viipsi, Tiit Koks ja Valdeko Karotamm.
Foto Uno Kiisma kogust
Knaps on autojuht – vigursõitja ja kauaaegne bussijuht. Udo on kirjutanud häid artikleid ja raamatuid.
Eriti on hinge jäänud sõbralik kirurg
Helme Nurme. Tema kabineti ukse taga oli
alati pikk järjekord ja ta ei jätnud kedagi vastu võtmata.
Sõbralik ja vastutulelik arst Eha
Drell töötab röntgenoloogina tänagi.
On maadleja Endel Drelli abikaasa.
Lastearst Anne Parnabas täiendas end töötamise ajal perearstiks.
Helle Ainomäe ja Marju Raadik on
sisearstid. Marju läks edasi perearstikeskusse, siis kolis Märjamaalt ära.
Märjamaa haigla tublid velskrid
olid Helli Tooming, Svetlana Puusepp, Silvi Hillep, Ülle Aule ja Sirje
Loit . Esimesed kaks on pensionil.
Hea sõnaga meenutan Märjamaa
legendaarset hambaarsti Dea Gerndorfi. Tema kindla käe alla sõitis patsiente igast Eesti paigast. Sõbralikud
ja head hambaarstid olid Maire Schotter ja Mare Tomson, kes töötasid
kaua Pargi tänava hambaravis oma
kabinettides. Nüüd on mõlemad
pensionil. Hambatehnikud Urve Palu
(Poldov) ja Agnessa Lehesalu ei jätnud kaunite kroonideta ühtki soovi-

jat.

Sulo Puusta tuli Märjamaale peaarstiks
1985. aastal. Tema juhtimisel sai Märjamaa
uue haigla Lauluväljaku tänavale 1983. a,
kuhu mahtus ära ka seni vanas pastoraadimajas olnud neuroloogiaosakond (nn Jänese haigla – toim). Seal töötas dr Jaan Jänes.
Tema abikaasa Eve oli füsioteraapiaõde.
Vana pastoraadihoone jäi tühjaks ja edaspidi lammutati. S. Puusta oli vahepeal ka
Rapla Haigla peaarst, nüüd AS Märjamaa
Haigla juhataja.
Margarita Puusta on väga hea hambaarst.
Need on inimesed, kellega olen oma
pika elu jooksul Märjamaal kokku puutunud. Paljud neist veel töötavad.
Tuleme nüüd ajas tänasele lähemale.
Maiu Linnamägi – palju tänusid ja autasusid pälvinud naerune ja hakkaja naine. Tuli
noorukesena Märjamaa rahvamajja tööle.
Võttis Luule Leppikult oma juhtimise alla
naiskoori 1970. a ja juhatab tänaseni. On
viinud koori läbi konkursside paljudele
üldlaulupidudele, välismaale ja paljudele
lavadele.
Inimesed, kellega 60 aasta jooksul olen
kokku puutunud ja kes nüüd linnulennul
mälust läbi käivad, on kõik jätnud oma jälje. Püüan neid kõiki heas meenutada. Nad
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on siinset elu edasi viinud, toonud meid tänasesse, kus on nii
palju uut. Armas on meenutada. Ei saa ega tohigi unustada!
Võtan neid aastaid nüüd
enda seisukohalt. Tulin Märjamaale 60 a tagasi elukogemuseta. Siin olen paljugi õppinud,
kogenud. Siin olen teinud oma
elutöö – töötanud 42 aastat
Märjamaa haiglas ja laulnud
45 aastat Märjamaa naiskooris. Andnud siin välja kuus oma
luulekogu, viimane ilmus 2018.
aastal enne mu 80. sünnipäeva.
Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks tehtud ja veidi teisi
luuletusi saatsin ka Eesti presidendile. Üllatusena sain temalt
vastuse – tänudega kirja ja foto.
See tegi mulle palju rõõmu ja
soojendas südant.
Tunen siiani suurt huvi
muutuste vastu elus. Tunnen
ka muret. Liiga kiired saavutused muudavad inimesi. Võibolla hoolimatumaks liikluses,
suhtlemises, mittehoolimisest
oma koduümbrusest mõne
sammu kaugusel. Meenub, et
Richard Kollom unistas – tahtis
teha Uuemõisa heinamaa UNISTUSTE PARGIKS. Milline on see
koht nüüd, just Lauluväljaku ja
Niidu tänava juures? Rägas ja
risus. Ei laula seal enam isegi
ööbikud ega kasva kullerkupud. Loobitakse prahti maha.
Enne oli see puhas ja niidetud
ala. Öeldakse, et kõik algab kodust. Öelge oma lastele, et ei visataks maha krõpsukotte, kommipabereid, kilekotte jm.
Elu ei jää seisma. Kõik muutub ja üsna kiiresti. Muutuvad
inimesed ja elamisviisid. Teadus teeb kolossaalseid edusamme, aga ärme unusta ka
lähiminevikku! Austame ilu ja
puhtust!
Lõpetan luuleridadega:
Teadus, noored ja edukad
vallutavad maailma.
Kui poleks nende vanemaid –
oleksime neist ilma.
Tänased noored
on oleviku kasvulava.
Nad avavad uksed
tuleviku tegijatele.
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Raplamaa meistrid jõutõstmises
selgusid Märjamaal

A

astalõpu võistluskalender on tihe. Vaid
nädal peale Eesti
meistrivõistlusi selgitasime Raplamaa parimad
ja seda taaskord Märjamaal.
Mehed olid nädalaga kenasti
taastunud ja väge täis.

Kaalumisele jõudis 20 tugevat. Rapla spordiveteranide
koondise esileedi Leili Kaas
pidas emotsionaalse kõne ja
avas pidulikult päeva. Võistlejad jagunesid kahte võrdsesse
gruppi ja kehakaaludesse nii,
et kõik üheksa kehakaalu said
vähemalt ühe osaleja. Vaid
kahes kehakaalu kategoorias
(-74 kg ja -83 kg)oli võistlejaid
enam kui medalikohti.
Jõutõstmises olid ajad, kui
tooni andsid veteranid. Seekord võistles neid vaid kaks,
aga ürituse hea käekäigu eest
hoolitses neid lisaks veel kuus.
Enim – kümme – oli noorteklassi kuuluvaid võistlejaid ja
kaheksa täismeest.
Rapla maakonna 2019. aasta meisteiks tulid alates kergemaist kaaludest:
-53 kg Gevin Pikani-Vanatua, kogusumma 207,5 kg ja
308,32 IPF punkti.
-59 kg Aleksander Vassiljev, 285 kg ja 338,24 p.
-66 kg Mihkel Rump (Kohila) 365 kg ja 386,19 p.
-74 kg Germo Pikani-Vanatua, 462,5 kg ja 436,64 p.
-83 kg Tarvo Heinroos
(Rapla) 490 kg ja 429,79 p.
-93 kg Valter Tomberg (Kohila) 550 kg ja 463,75 p.
-105 kg Märten Osijärv

(Rapla) 547,5 kg ja 431,62 p.
-120 kg Janar Jõgimaa
(Rapla) 635 kg ja 448,87 p.
+120 kg Martin Kask
(Rapla) 602,5 kg ja 410,35 p.
Kui arvestada seda, et
spetstrikoosid kasutas vaid
kaks võistlejat, siis tulemused
on Eesti mastaabis kõrgest
klassist ja nii kompleksse,
sama tasemega võistkonna,
saab Eestis välja panna vaid
üks-kaks keskust.
Sellest aastast kehtima
hakanud IPF punktitabeli järgi olid noortest kolm parimat
Germo Pikani-Vanatua, Mihkel
Rump ja Kerdo Kruberg (Kohila), absoluutarvestuses Valter Tamberg, Janar Jõgimaa ja
Germo Pikani-Vanatua, kellele
järgnesid tihedalt Märten Osijärv, Tarvo Heinroos ja Martin
Kask.
Veteranidest võidutsesid
Heino Maiste (M4), kes -74 kg

kehakaalus võitis MV hõbemedali 415 kiloga ja Armin Liivat
(M1), kes jäeti -83 kg kehakaalus 410-kilose kogusummaga
neljandaks.
Korraldaja nimel suur tänu
kõigile, kes sel päeval võistlema tulid, samuti neile, kes
abikäe ulatasid ja Järvakandist ning Ristilt selleks kohale
sõitsid! Aitäh teile, tublid assistendid Markus Maimets ja
Alex Pullerits, kes te pika päeva jooksul 180 katseks kangile
erinevaid kettaid söötsite ja
tegite seda tööd rõõmuga!
Juba vähem kui kahe nädala pärast on meie maakonna
parimad Kundas, kus selgitatakse Eesti meistrid klassikalises lamades surumises ja
pannakse punkt selle aasta tugevate võistlustele Eestis.

2. novembril maadeldi Maardus A. Abergi mälestusvõistlustel, kus osales üle 200 noore maadleja Lätist, Rootsist,
Soomest, Venemaalt ja Eestist.
Maadlusklubi Juhan oli väljas
kolme võistlejaga.
Meie parimad olid Rasmus
Kuik, kes võitis II koha -32 kg
kaalus ja Richard Bötker, kes sai

-27 kg kaalus 5. koha.
Samal ajal võistlesid Juhani
tüdrukud Põltsamaal, ja nagu
alati edukalt. Esikoha võitsid
Heidi Laasma -33 kg, Lisette
Bötker -46 kg, Getter Tõnstrem
-54 kg. Teise koha saavutasid
Rebecca Laidna -39 kg ja Mirjam Kask -62 kg kaalus.
Nädal varem peetud nais-

temaadluse turniiril Cesises
maadlesid Juhani tüdrukud
jällegi hästi. Lisette Bötker võitis esikoha -46 kg kaalus. Teise
koha said Rebecca Laidna -39
kg ja Mirjam Kask -62 kg kehakaalus. Kolmandale kohale
tulid Heidi Laasma -33 kg ja
Getter Tõnstrem -54 kg kaalus.

Märjamaa noored jõutõstjad Gevin Pikani-Vanatua, Germo Pikani-Vanatua, Aleksander Vassiljev ja Carl Sander
Kägo ning nende treenerid Mihkel Laurits ja Heino Maiste.

Peakohtunik Mihkel Laurits

Juhani maadlustüdrukud on võidulainel

Harri Koiduste
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Pakendikonteineril on
uus asukoht
Jäätmevedaja andis vallavalitsusele teada, et Mõisamaa külas ei saada aru sõnast PAKEND: „Panin
konteineri lukku, kuid lukk lõigati ketaslõikuriga
ära.”
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Greta
Neidre ütles, et Mõisamaa külas kahjuks ei kasutatud pakendikonteinerit eesmärgipäraselt – konteineri lukk lõhuti lahti ja sinna visati tekstiili- ja
olmejäätmeid –, seetõttu viiakse konteiner uude
asukohta, milleks on Kasti küla korterelamu nr 9
vastas asuv parkla. Seal paikenevad ka kaks Pakendiringluse konteinerit (klaasi ja paberi jaoks).

Kaevetööd 3,2 t ekskavaatoriga ja kallurveod
(6 t kandevõime ja kolme
külge kallutav).
Tel 56 103 200,
info@svenser.ee
Facebook: Svenser OÜ

Olevi Puukool OÜ
müüb Märjamaal
Pärnu mnt 74 parklas
kvaliteetset toidukartulit
Vineta, Laura, Afra
(püree), porgandit,
õie- ja kanarbikumett
(Tunnustatud Eesti Maitse)

laupäeval, 9. nov
kell 10–13
Info tel 5681 7035
Ütle naabrile ka!

TÖÖRIISTAÄRI
Pärnu mnt 74
E-R 8–18
L 9–15
Tel 515 0119
Tule läbi

Kui soovid endale või sõbrale jõuluks mõnda head
kingiideed, siis

pakub rahvusliku ja
arhailise tikandiga
kudumeid
* Mütsid ja kaelused
*Sõrmikud ja labakindad
* Mantlid, jakid ja pontšod
* Erinevat tooni villased
lõngad
Tööpäevadel ette helistamisel 5645 7981 Liiva 16
Märjamaa
FB: Merle Kudumid
merlemursal@gmail.com

Loovusringi huviline!
Märjamaa rahvamaja käsitööklassis teeme põnevaid töid
ja mängime loovaid mänge
neljapäeviti kell 15.00-16.00.
Oodatud on I-IV klassi õpilased. Kuutasu on 12 eurot
(3 € kord).
Info tel 5615 7757,
ewebur@gmail.com,
õpetaja Eve Burmeister
Wäega Wärgi sõbrad, tulevased ja uued liikmed!

Ootame teid koosolekule ja
käsitööõhtule 7.11 kell 18
Märjamaa rahvamaja käsitööklassi. Räägime tehtust ja ees
olevatest sündmustest, pärimusmaja hetkeseisust. Peale
koosolekut asume kaunistama

portselani ja valmistama põnevaid Märjamaa notsukujulisi
lõikelaudu.
Osalustasu 7 € üks ese.
Info 5615 7757
Eve Burmeister,
Tiina Kokemägi
Hea käsitööhuviline,
jõulukoti täitja!

Reedel, 8. novembril sõidame
Märjamaa rahvamaja eest
Mardilaadale. Tagasi jõuame umbes kell 19-20. Palun
kindlasti registreeruda, sest
sõidame vaid siis, kui buss
piisavalt täitub. Ka hind sõltub
tulijate arvust. Registreeru tel
5615 7757 Eve Burmeister või
5648 4190 Tiina Kokemägi

6. november 2019
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Märjamaa valla pensionäride ja
puuetega inimeste jõulupidu

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)

Märjamaa valla pensionäride ja puuetega inimeste jõulupidu
toimub pühapäeval, 15. detsembril 2019 kell 14.00 Märjamaa
rahvamajas. Osalustasu on 5 €.
Peole registreerimine ja osalustasu maksmine toimub Märjamaa
rahvamajas kuni 6. detsembrini (k.a).
Tel 4820 075; 5656 4614 Märjamaa rahvamaja
Korraldajad: Märjamaa rahvamaja, Märjamaa sotsiaalkeskus,
Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond, seltsing Märjamaa
Pensionäride Ühendus

Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee
Puurkaevude ja -aukude
projekteerimine,
puurimine ning
likvideerimine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Tel: 526 9604
www.puurkaevumeistrid.ee

* Tööriistade ja kaubikute rent
* Akende müük ja paigaldus, mõõtmine
* Kasutatud kodumasinate müük. Järelmaksu võimalus
* Kodumasinate remont
ja paigaldus
Facebook.com/kasutatud kodutehnika
Pärnu mnt 68
Tel 5566 9903
Avatud E–L

9. detsembril alates 10.00
MÄRJAMAA
RAHVAMAJAS
Ette registreerimine
tel 482 0075, 5656 4614
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K 6.11 kl 17.00
„LUSTAKAD KARUD. KOLME
MAAILMA SALADUS”
USA kogupere-joonisfilm 1.23 (L)
K 6.11 kl 19.00; 21.20 „TERMINAATOR: SÜNGE SAATUS”
USA märuli-ulme-seiklusfilm
2.08 (K –12)
N 7.11 kl 17.00 „ROBO”
VENEMAA kogupere ulmefilm
1.30 (MS –6)
N 7.11 kl 19.00; 21.00
„SINU PÄEVAD ON LOETUD”
USA õuduspõnevik 1.30 (K –12)
R 8.11 kl 17.00; 19.00
„KOKAIINIPARUN”
USA krimidraama 1.33 (K –14)
R 8.11 kl 21.00
„DOKTOR UNI”
USA õuduspõnevik 2.32 (K –16)
P 10.11 kl 15.00
„PLAYMOBIL. FILM”
USA kogupere–jooniskomöödia–seiklusfilm 1.39 (L) EESTI keeles
P 10.11 kl 17.00
„VANAMEHE FILM”
EESTI joonisfilm täiskasvanutele
1.28 (K –12)
P 10.11 kl 19.00; 21.30
„MIDWAY LAHING”
USA ajalooline märulidraama
2.18 (MS –12)
E 11.11 kl 19.00; 21.00
„ÜHEKSAS OHVER”
USA põnevus–seiklusfilm 1.45
T 12.11 kl 16.30; 19.00
„MIDWAY LAHING”
T 12.11 kl 21.30
„DOKTOR UNI”

Märjamaa Nädalaleht
LIIKUV INKOTUBA
Märjamaa
sotsiaalkeskuses
neljapäeval, 7.novembril
kell 15.00
Müügil: sidemed, nahahooldusvahendid, mähkmed jne. Soodustusega
müük puuetega inimestele
ja vanaduspensionäridele
isikliku abivahendi kaardi
omamisel. Täishinnaga
müük kõikidele abivahendite vajajaile. Tasuta konsultatsioon ning toodete ja
abivahendite tutvustused.
Info ja tellimine telefonil
53439837 Ülle e-post:
t.ulle@inkotuba.ee
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VALGU RAHVAMAJAS
(külakeskuses)
Reedel, 22. novembril
kell 17
alustab sündmuste sari
VESTLUSÕHTUD
KODUKOHVIKUS
Esimese õhtu teema valib
Marge Järvi
* Kohvik avatakse kell 17
(suupisted, joogid),
* vestlema hakkame kell 18.
Osalustasu 3€
Info: 5302 1959
7. detsembril toimub
Valgu külakeskuses
JÕULULAAT.
Info: 5302 1959

VALGU KÜLAKESKUSES
reedel, 8. novembril kell 20

PEREKLUBI

Tantsuks TAURI ANNI
Osalustasu 20 € pere
*viktoriin *õnneloos
*kohv korraldaja poolt
Info ja reg: 5302 1959

Kirjandustuur 2019 Sõnaränd
Külas on kirjanikud
Katrin Väli, Kai-Mai Olbri, Ann Alari ja
Igor Kotjuh

Kolmapäeval, 6. novembril
Kivi-Vigala raamatukogus kell 14
Märjamaa raamatukogus kell 17
Märjamaa ujula korraldab alates 1.11. 2019 kuni
30.11. 2019 loosikampaania kõikide ujula külastajate
vahel, kes eelpool nimetatud ajavahemikul ostavad
ujula pileti ja selle kassas registreerivad.
Peavõiduks on üks kuu tasuta ujula külastust ühele
inimesele, lisaks läheb loosi veel kolm ujula vabapääset .
Kampaania kohta saad lisainfot
ujula kassast või kodulehelt
www.marjamaaujula.eu.

K 13.11 kl 16.30
„ÜHEKSAS OHVER”
K 13.11 kl 18.30 „DOKTOR UNI”

HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Looduskaunis kohas Nõmmeotsa külas müüa Mäealuse
kinnistu (3400 m2) koos lõpetamisjärgus majaga.
Hind 107 000 €.
Info tel 505 9434

Haimre rahvamajas
7.11 kell 18.00 - 19.30
Töötuba Anna Frank-Vironiga „Kuidas rääkida
lastega tundlikel teemadel?”
Osalustasu 2 €
12.11 kell 18.00 - 20.00 Õpituba Tiina Sillastega „Teeme
sügise värvilisemaks”.
Osalustasu 10 €

Varbola rahvamajas
17.11 kell 12.00 Ethel
Disaini rahvuslike riiete
müük
30.11 kell 12.00 Esoteeriku ja selgeltnägija Ervin
Hurti loeng 6 € (lisatasu
eest individuaalseanss)
6.12 kell 19.00 Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi plaadiesitluskontsert. Pääse 6 €
15.12 kell 16.00 Jõulukontsert. Esineb Veronika
Portsmuthi vokaalansambel
RING. Pääse 6€
21.12 kell 15.00 eakate
jõulupidu
28.12 kell 20.00 Suur
aastalõpupidu. Pilet 15 €
Info tel 502 7322

6. november 2019

Märjamaa
rahvamajas
9. november kell 11
Hõbelusikapidu
11. novembril kell 11-13
Jalatsite müük
14. november kell 10
Doonoripäev
15. november kell 19
Koolinoorte DISKO
16. novembril
Soome riiete müük
16. november kell 18
Segakoor Rello 25. aastapäeva
kontsert ja pidu
18. novembril kell 12-13
Ethel Disaini müük
18. november kell 19
KIVI-VIGALA
haruraamatukogus
13. novembril kell 11
TALVELE VASTU
Juttu tuleb toitumisest,
liikumisest ja
hiina meditsiinist.
Vestlust juhib ja
nõuandeid jagab
Gerly Puusepp.
Olete oodatud!
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Endla Teatri etendus
„Daamid“, pilet 13.-/15.1. detsember kell 16
Advendikontsert ja advenditule süütamine
9. detsember kell 10 Silmade
kontroll ja prillide müük
10. detsember kell 11 Viljandi Lasteteater Reky „Hunt
Kriimsilma talvetembud“ 8.10. detsember kell 17
Muusikakooli talvekontsert
12. detsember kell 19
Jõulukontsert „Aeg hingele“
Mari Jürjens, klaveril Aivar
Surva, pilet 12.-/15.13. detsember kell 18 Laste
jõulupidu (noortekeskuses)
15. detsember kell 14
Eakate ja puuetega inimeste
jõulupidu, eelregistreerimisega, 5.20. detsember kell 20 Aastalõpupidu Mait ja Mikko
Maltis, üllatusesinejad, eelre-

gistreerimisega, pilet 20.22. detsember kell 18.19
Talve teretamine
Rahvamaja teisel
korrusel näitus
„Estraadiansamblid
Märjamaal“
Fotod
Uno Kiisma erakogust
I korruse peeglisaalis
fotod
heakorrakonkursist
“Kaunis kodu 2019”
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee

Tähistame isadepäeva ja
mardipäeva
Palun võta kaasa
üks paar meestesokke.
Info 422 1181

Maret, oleme leinas Sinuga,
kui jätad hüvasti kalli
JOHANNES
NURMSOOGA.

Avaldame kaastunnet
Maretile
JOHANNESE
kaotuse puhul.

Arved ja Ruta

KÜ Laane 8

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
nüüd puhkama-puhkama kutsuti Sind.
Mälestame kallist töökaaslast ja sõpra
Johannes Nurmsood.

Kolmapäev, 6. november
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
Neljapäev, 7. november
7.30 Missa (kogudusemaja)
 eede, 8. november
R
7.30 Missa (kogudusemaja)
Pühapäev, 10. november
22. pühapäev pärast nelipüha
11.00 Missa (kogudusemaja)
11.00 Pühapäevakool (kogudusemaja)
Esmaspäev, 11. november
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
 eisipäev, 12. november
T
7.30 Missa (kogudusemaja)
EEKBL Märjamaa
vabakogudus

Märjamaa Valla
Raamatukogu
lastekogus
9. novembril kell 12.00
Mari jutuhommik
koos meisterdamisega

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19

Mälestame
oktoobrikuus
lahkunuid
Arvo Sume
Illar Rebane
Mati Koor
Aksel Viisut
Endel Rahuoja
Linda Lants
Elve Iva
Johannes Nurmsoo
Märt Sirak
Kallis Raul!
Avaldame kaastunnet isa
JOHANNES NURMSOO
surma puhul.
Jako ja Mario perega

Avaldame kaastunnet poegadele peredega ja Maretile
armsa isa, vanaisa ja lähedase isiku kaotuse puhul.

Kallis Ülle!
Südamlik kaastunne
Märdi
surma puhul.

Ene, Janne, Janar , Egon ja Triin

Enn perega

EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

Mälestame
JOHANNES NURMSOOD
Avaldame kaastunnet
poegadele peredega ja
Maretile.
Perek. Vassiljev ja Rosalka
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...
Mälestame
JOHANNES NURMSOOD
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Eike, Heia, Ralf, Anghel
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MÜÜK
Kuivad küttepuud. Tel 5684 2621
Aasta kuivanud lõhutud küttepuud. Valikus on lepp, sanglepp,
kask. Pikkused 30 cm, 38 cm,
50 cm. Vedu al 5 rm. 30 cm
sanglepp 40 l võrgus (2.90).
Tel 5373 7294 Kanarbiku talu

93 Selma Eindorf
88 Ellen Ilumäe
83 Ene Jeeser
82 Allan Jalakas
81 Tiiu Kruusimaa
81 Maie Randoja
80 Salme Treibeck
77 Ilmar Algma
76 Hille Reppo
76 Urve Kangur
75 Mihkel Pesti
75 Peeter Kivistik
70 Lembit Laurmaa
65 Vitali Aleksejev

KORVTÕSTUKI
TEENUS

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte
ja paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Müüa maasturi X-Trail valuveljed koos suverehvidega
215/65R-16. Tel 5649 2572

Müüa keemiavabalt kasvatatud
toidukartulit. Koos transpordiga
40 s/kg. Tel 5646 5873

OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee

Müüa korter Valgus. 4 tuba +
köök, osaliselt sisustatud, majal
uus pelletiküte (2019 a).
Kontakt: 5648 0184

TEENUSED
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

OST
Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
ilusvalgus@gmail.com

Märjamaal tegutsev
Harda kohvik otsib
oma kollektiivi
kohusetundlikku ja
arenemisvõimelist
KOKKA.
Erialane haridus ei ole
nõutav, vajadusel väljaõpe
kohapeal. Huvi korral võtta
ühendust meiliaadressil
ailenkallaste@gmail.com
või telefonil 551 0106.

Tel 526 6518

Kliendikaardiga kõik kaubad
RANGU KAUBAMAJAS
9. NOVEMBRIL

Välja 2 Märjamaa

10% odavamalt

• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud ﬁrmade uusi
rehve
UUED REHVID
SOODUSHINNAGA
13” al 32 €

6. november 2019

Reedel, 8. novembril
kell 22.00
PUBI SÜNNIPÄEV
Plaate keerutab
DJ Riho Pruul

Rehvivahetus Märjamaal Orgital.
Tel 522 3334

Pakume tööd
ABIKoKALE
Info 489 6141
503 7997

Pilet 5€

EDU KAUPLUSES igal teisipäeval
KLIENDIKAARDIGA kõik kaubad 10% odavamad
Kliendikaardiga kõik toidu- ja tööstuskaubad
igapäevaselt 2–5% soodsamalt!

14” al 34 €
15” al 38 €
16” al 49 €
17” al 55 €

Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee

* Kohapeal lai valik hea
hinnaga erinevaid talverehve
* Rehvide hoiustamine
* Sildade kontroll/reguleerimine, diagnostika
* Esitulede reguleerimine
* Sõiduautode remont / õlivahetus / varuosad
Novembris töökoda
avatud ka laupäeviti.
Broneeri aeg
tel 482 1696, 5373 2689 või
küsi hinnapakkumist
e-mail: marjamaa@kummimees.ee

Küsi pakkumist!
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

Pakume tööd
KORISTAJALE.

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1020 eksemplari

Märjamaa valla infoleht
Toimetus 78304 Märjamaa
Tehnika 11 tuba 10, telefon 5306 5805
Toimetaja Reet Saar
reet.saar@marjamaa.ee

