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Peotuli oli Märjamaa vallas kahel päeval

Vana-Vigalas saatis tuld lauluga Jaanika Kuusik, tõrvikut kandis Vigala osavallavanem Priit Kärsna.
Foto Aivar Pihelgas
Laulu- ja tantsupeo tuli rändab
alates 1. juunist mööda Eestimaad. Märjamaa vald võttis
erilise tähendusega tule vastu Läänemaalt, mille sõidutas
siia vanatehnikahuvilisest ettevõtja Toomas Kirsipuu oma
1937. aastal valmistatud musta Cadillaciga.
Teel Märjamaa poole ja ka
paljudes teistes paikades tervitasid kolonni inimesed oma
koduväravates või teeristidel. Igas peatuspaigas oli õhk
tulvil erilist elevust ja energiat. Märjamaal püüdsid pilku
kolm noort meest, kes sõitsid
kolonni järel vanadel õhkjahutusega võrridel. Neid näeb
Kalevi staadionil koos oma
tantsurühmadega, aga pidu on
nende jaoks juba alanud. Sellised tseremooniad ja nähtud
detailid lisavad nii asjaosaliste
kui pealtvaatajate päevadesse
värvi ja värskust.
7. juunil kell 10.45 oli laulupidude hällis Tartus süüdatud tuli Märjamaa keskvälja-

kul, kus tõrviku tõid rahva ette
siinse päästekomando mehed.
Vallavanem Merlin Suurna ütles siia kogunenud arvukale
rahvahulgale, et tules on vägi
ja tseremooniast osavõtjad
omakorda väestavad peotuld.
Märjamaa rahvamaja juhataja
Merle Voolaid loetles oma sõnavõtus kauaaegseid kohalikke kultuuritegelasi. Peotulest
süüdatud ning laulu- ja tantsupeo logoga mälestusküünlad
viidi hiljem endiste kultuuri
sädeinimeste Helmi-Johanna
Uibopuu, Ly-Virve Tammeli,
Rudolf Ferdinand Rahuoja, Robert Kasemäe, Otto Lepiku ja
Matti Jaago haudadele. Järgnes
väike kontsert, kus esinesid
Eve Burmeistri juhendatav
õpilaste rahvapilliansambel
Naksis Trallid, Karin Andesalu tantsurühmad Sirgulised ja
Lustiline.
Kõik soovijad said peotõrvikut puudutades anda sellele
kaasa oma soovid, kui Raul
Roosileht seda rahva eest

Varbolas süütas peotulest siinse lõkke rahvamaja juhataja
Piret Linnamägi.
Foto Reet Saar

Sillaotsa muuseumisse kandsid tule Valgu kooli tantsulapsed.
Taga nende juhendaja Ottomar Linna.
Foto Kalju Idvand
mööda kandis.
Varbola võttis tule vastu külavanem Maire Põhjala.
Rahvamaja ees süüdati peotõrvikust lõke. Esinesid kohalik naiskoor Astra ja naisrühm
Varbola Piigad ning lasteaia
Muumitrollide rühma lapsed.
Märjamaal ja Varbolas oli
kohal ka ETV võttegrupp. Edasi viis vana Cadillac peotule

Kohila valda, kus selle võttis
vastu nende vallavanem.
Märjamaa valda jõudis
peotuli tagasi 8. juunil. Esmalt
tõid Valgu tantsulapsed selle
Sillaotsa muuseumi õuele, kus
oli lõppemas Memme-taadi
pidu. Selle peo juhid olid pununud ühiselt paela, mis pandi
kaasa suurele peotulele.
Jätkub lk 2
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Tervisekeskus – kuidas edasi?

L

ugesin huviga volikogu
liikme Villu Karu väga
sisukat ja mõttetihedat artiklit Märjamaa
Nädalalehes „Tervisekeskus
saagu kõigile”.

Härra Karu on olnud projekti eestvedaja algusest peale, tema panus protsessi juhtimisse on olnud hindamatu.
Mõistan täielikult tema muret
projekti edasise käekäigu pärast.
Tõepoolest on just praegu,
enne ehituse algust viimane
aeg mõelda, kas meile on seda
üldse vaja? Kas see investeering parandab meie valla
elanike juurdepääsu esmatasandi teenustele, toob juurde
uusi teenuseliike, suurendab
teenuste mahtu, tõstab kvaliteeti, tagab jätkusuutlikkuse? Tervisekeskuste projekt
toodab hooneid, mille sisuks
peaks olema pädevus, koos-

töövalmidus, investeerimine
personali ja inventari. Jah, olen
nõus, projekt läks ettenähtust
kallimaks, aluseks ehitusturu
hindade kasv, kahjuks ei sobinud kõige odavam pakkumine.
Võimalus hindade vahe arvelt
struktuurifondide raha juurde kaubelda oli ja on olemas,
see eeldab siiski ka valla panuse suurenemist. Oponeerin
härra Karu väitele, et protsessi juhtimine on ainult vallavalitsuse rida. Lisaks rahandusministeeriumile koordineerib
tegevusi nõustamis -ja konsultatsioonifirma
Civitta ,
kellele usaldasime projekti
juhtimise. Rahandusministeeriumilt on tegevuste seaduspärasusele küsitud korduvalt
hinnangut, projekti algatajale
ei ole see ilmselt teadmata.
Neljanda perearsti lisandumistaotlus projekti on hetkel
rahandusministeeriumi koordinaatori hindamisel, vastus

Märjamaale tule toonud vanas Cadillacis teeb reportaaži ETV
reporter Jüri Muttika.
Foto Reet Saar

Aitäh teile laulu- ja tantsupeo juubelitule hoidmise ja saatmise eest
Märjamaa vallas:
Mari Tammar
Toomas Kirsipuu
Merlin Suurna
Märjamaa Valla Rahvamaja
Märjamaa Gümnaasiumi tantsurühmad
Sirgulised ja Lustiline Karin Andesalu juhendamisel
Märjamaa Gümnaasiumi õpilaste rahvamuusikaansambel Naksis Trallid Eve Bur-

peaks tulema lähiajal.
Hr Karu viitab oma artiklis tervisekeskuse rajamisel
üles kerkinud probleemidele.
On see Märjamaa Arstid OÜ
poolne eellepingust keeldumine või midagi muud? Esialgne
lepinguvariant, mille vallavanem perearstidele edastas, oli
kõike muud kui inimsõbralik.
Ma ei imesta, et see arstide
heakskiitu ei leidnud. Martna
perearsti liitumise kiitis toonane vallavanem Villu Karu
heaks ning tegeles isiklikult
lepingu sõlmimisega.
Järgmisel, abivallavanem Triin
Matsalu juhtimisel toimunud
nõupidamisel andis perearst
dr Saarma esialgse nõusoleku tervisekeskuse ruumides
jätkamiseks. Nüüd juba pehmemas vormis lepingu allkirjastamiseni ei jõutud kahjuks
ka seekord. Naabervaldade
perearstide kollegiaalne tugi
Märjamaa tervisekeskuse looAlgus lk 1

Tõrvikust süüdatud küünal viidi mälestuseks ka muuseumi kauase peavarahoidja
Jüri Kusmini hauale. Tulele
tantsisid Valgu kooli tantsulapsed, naisrühm OmaLõbuks
ja seenioride rühm Valgu Vallatud.
Vigalas alustas tuli liikumist kiriku juurest, seejärel
toodi see paadiga üle jõe. Samal ajal laulis siitkandist pärit
sopran Jaanika Kuusik oma hõbedase häälega ja jätkas juba
teisel kaldal teel Sassi ohvrikivi ja laululava poole, saatjaks

meistri juhendamisel
Märjamaa Päästekomando
Varbola Rahvamaja
Naiskoor Astra Merit Männiste juhendamisel
Naisrühm Varbola Piigad Piret Kuntsi juhendamisel
Varbola Lasteaia Muumitrollide rühm
Sillaotsa Talumuuseum
Raplamaa memme-taadi peo korraldajad ja
osalejad
FIE Erki Plamus ja Rainer Säkk
Valgu Põhikooli rahvatantsurühm Anneli
Ülemaante ja Ottomar Linna juhendamisel

misele on olnud imetlusväärne. Kuidas edasi?
Volikogu
liikme härra
Karu muljet asjade käigu ebausaldusväärsusest, tegevuste
tahtlikust suunamisest, jääb
minul asjast huvitatud perearstina vaid aktsepteerida
ning ennast edasistest tegevustest taandada. Märjamaa
perearstikeskusele omistatud
teenetemärk ning valla aukodaniku tiitel kohustas mind
tegelema Märjamaa esmatasandi tervishoiu tulevikuga.
Aitäh härra Karu, võimaluse
eest nüüdsest rahulikult edasi minna oma tõelise erahuvi
– Märjamaa perearstikeskuse
arendamisega.
Marika Hiiemaa,
Märjamaa vallavolikogu
liige, volikogu sotsiaalkomisjoni esimees

arvukas rahvahulk. Vigalas
seoti tule tulemine kontserdiga „Tule vägi Vigalas“ kus
esinesid kõik kohalikud taidluskollektiivid. Ilus ja tabav oli
see, et tuli jäi ööseks puhkama
ametikooli sepakoldesse, kust
see 9. juuni hommikul anti
edasi Pärnu maakonnale.
Igal pool, kus tuld tervitatakse, tehakse seda meeldejäävalt. 150-aastaseks saava
laulupeo ja XX tantsupeo tule
teekonnast osasaanutel on,
mida hiljemgi lastele ja lastelastele rääkida.
Reet Saar

EELK Vigala Maarja kogudus ja koguduse
õpetaja Kristiina Jõgi
Kivi-Vigala Põhikooli õpilased
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts Juri
Ivanov ja Martin Andreller
Perekond Saia
Neeme ja Rasmus Noppel
Jaanika Kuusik
Kontserdi „Tule vägi Vigalas“ esinejad
Vana-Vigala TTK sepad
Vigala meeskoor
Anneli Ülemaante
Folklooriselts Kiitsharakad
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• teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
• meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
riigieksamite tulemuste põhjal maakonna parima kooli,
Märjamaa Gümnaasiumi direktori
vabanevale ametikohale
Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise,
õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside
juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda
sobivusest tööks Märjamaa Gümnaasiumi
direktorina;
• kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• visioon kooli juhtimisest ja arengust;
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Dokumendid palume esitada 17. juuniks
2019 aadressile: Märjamaa Vallavalitsus,
Tehnika 11, Märjamaa 78301 või e-posti
aadressile marjamaa@marjamaa.ee.
Lisainformatsioon:
haridusnõunik Raivo Heinaru,
tel 5900 9501

suhtlemisel;
• lahendustele suunatud mõtteviis, algatus- ja vastutusvõime;
• kohusetunne, usaldusväärsus, motiveerimisvõime, pingetaluvus, täpsus.
Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus avalikus sektoris;
• B-kategooria autojuhilubade olemasolu;
• oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja teadmised haldusmenetlusest;
• muude võõrkeelte oskus.
Märjamaa Vallavalitsus kuulutab avaliku konkursi
ABIVALLAVANEMA
ametikoha täitmiseks
Ootame oma kollektiivi juhtivat meeskonnaliiget, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa valla arendusvaldkonna
strateegiline juhtimine ning arendusosakonna igapäevase
töökorralduse tagamine.
Kui Sulle meeldib arendada ja juhtida arenduse, planeerimise,
maakorralduse, keskkonna, teede, ehituse ja järelevalve valdkonda kuuluvaid küsimusi ning soovid igakülgselt panustada
Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!
Kandidaadilt eeldame:
• valdkonnaga seotud kõrgharidus;
• juhtimiskogemus sh projektijuhtimises, projektide koostamises;
• teadmised valdkonna õigusaktidest ja eelarve planeerimisest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
• väga hea arvuti kasutamise oskus;
• suurepärane suhtlemis- ja koostööoskus, sh avalikkusega

Pakume:
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• suurepärast võimalust osaleda asutuse ja valla arendamisel;
• täiendkoolituse võimalusi;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• tegusat ja toetavat meeskonda.
Vajalikud dokumendid:
• ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• elulookirjeldus;
• motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise
ajaga;
• kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad avalikku teenistusse võtmise;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Ootame kandideerimiseks vajalikke dokumente Märjamaa
Vallavalitsuse aadressile: Tehnika 11, Märjamaa 78304 või eposti aadressile marjamaa@marjamaa.ee hiljemalt 28. juuniks
2019.
Lisainformatsioon: vallavanem Merlin Suurna,
telefon 5855 9041, e-post merlin.suurna@marjamaa.ee.
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Laste ja noorte sihtkapital jagas stipendiume

M

ärjamaa valla laste
ja noorte sihtkapitali tänuõhtule
kutsuti seekord 32
stipendiaati.

Sihtkapitali nõukogu esimees Priit Kärsna alustas
olümpiavõitja Gerd Kanteri
mõttega, et üle madala aia
suudab igaüks astuda. Kärsna
lisas, et kui millelegi keskenduda, võivad häid tulemusi
saavutada. Kool on koht, kus
end proovile panna. Samas ei
saa igal alal olla parim. Ei tohi
karta ka vigade tegemist, tagasilööke ja takistusi. Ta tõi välja,
et Ott Tänak on paljudele hea
eeskuju. „Märjamaa vallas on
head eeldused mitmekülgseks
kujuneda. Leidke igaüks endas
üles oma Ott,“ soovis Kärsna.
Volikogu esimees Urmas
Kristal ütles, et ühinenud

vallas on sihtkapitali tunnustamisüritus teist korda. Ta
kutsus noori ikka kodukanti
tagasi, kui neil koolid on läbi.
Muusikalist kõrgtaset näitasid viis Rapla Laulustuudio
noort, keda juhendab Thea Paluoja.
Seekord kasutati uuendusena sellist võtet, et tunnustatava saavutused kuvati
suurele ekraanile ja neid jõudis publik sel ajal lugeda, kuni
kutsutu saali ette jõudis. Priit
Kärsna võttis nähtava info
veel paari sõnaga kokku. Iga
noor sai vautšeri, millele oli
trükitud tema nimi koos määratud summaga. Stipendiumid
olid vahemikus 300–80 eurot
kogusummas 5170 eurot.
Reet Saar

Reijo Vanikov on koolis väga tubli. Ta osaleb ka olümpiaadidel
ja muudes kooliga seotud ettevõtmistes. Vibusporti on Reijo teinud juba mitu aastat. 2017. a Rumeenias MM-il sisetingimustes
saavutas ta oma klassis 8. koha. 2019. a Baltimaade sisemeistrivõistlustel oli tulemuseks kuldmedal. Stipendiumide otsustamise hetkel oli käimas klubide karikas, millelt on tulnud samuti
mitu etapivõitu.
Pildil koos sihtkapitali nõukogu esimehe Priit Kärsnaga.
Foto Reet Saar

Kunstikooli lõpetajad kutsuvad näitusele
Märjamaa muusika- ja kunstikoolis kaitsesid oma lõputöid
tänavu viis tublit ning väga
loomingulist noort. Selle lennu
teeb eriliseks, et lisaks paljudele auhindadele ja äramärkimistele konkurssidel on nende
seas lausa kaks Ilon Viklandi nimelise noore kunstniku
preemia laureaati – Meeli Maria Viikmaa (2018) ja Annleen
Leesma (2019).
ANNLEEN LEESMA (15)
lõputöö on noore kunstniku
autoportree. Kunst on osa
temast. Talle meeldivad erinevad kunstistiilid ja nii on
ka autoportree jagatud kildudeks, mis on maalitud kunstiajaloost tuntud stiile järgides.

Tundub, et õlimaalilt eri
stiilides loore eemaldades,
avaneb autori olemus.
MEELI MARIA VIIKMAA (15) maalis lõputööle „Hugger-mugger“ oma
lemmikkangelase Marveli
lugudest, kelle paigutas
müstilisse ilmaruumi. Töö
on teostatud tehniliselt
väga hästi. Kosmose salapära ja erinevad materjalid
on õlivärvidega tõetruult
maalitud.
RIIA VICTORIA VÕTING
(15) esitleb teost „Inimene
areneb peast“, mis koosneb
kolmest eri vanuses inimese pea mudelist. Eale omase
mõttemaailma avamiseks

22. juunil
VANA-VIGALA JAANITULI

Tegevused Vana-Vigala rahvamaja ees ja sees
19.00 etendus „Maada” näitetrupilt Topelt-Kiiks
21.00 süütame jaanilõkke
Tantsuks RMP&HJ Liveband
Avatud puhvet

Märjamaa kunstikooli tänavused lõpetajad pärast lõputööde kaitsmist. Rainer Metsniit, Annleen Leesma, Anni Olm, Riia Victoria Võting
ja Meeli Maria Viikmaa.
Foto Anne Aaspõllu
on pead dekoreeritud sobilike
joonistustega.
RAINER METSNIIT (15)
meisterdas meeleolu lambi
„Kui metsas poleks hunte“.
Lambi eri külgedel on klaasimaali tehnikas jutustus talle
olulistest hetkedest.
ANNI OLM (15) eksponeerib teost „(V)algus“. Tema
põimitud traadist jakk on
kui sümboolne kaitse ja filter

kunstniku ja maailma vahel.
Väljapaneku teine osa on söejoonistused valguse ja varjude
mängust, mis tekitas jakk.
Lõputöid juhendasid õpetajad Kertu Tort (Riia, Rainer,
Anni) ja Anne Aaspõllu (Annleen, Meeli Maria). Näitus Märjamaa rahvamaja Ly galeriis
ootab vaatajaid jaanipäevani.
Anne Aaspõllu
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Kohtusime kirjanike Helga ja Enn Nõuga

H

elga Nõu uue
raamatu „Ingel ja
idioot” esitlus toimus
Haimre rahvamajas
26. mail. Siis kohtuti kirjanike
Helga ja Enn Nõuga.

Ürituse korraldasid Haimre rahvamaja ja raamatukogu.
Eellugu kohtumise kohta kirjeldab Eha Kaljusaar 15. mai
Märjamaa Nädalalehes. Kohtumisel osales üle kahekümne
inimese, nende hulgas ka endise Uhta talu peremehe Bernhard Ojassoni õetütred.
Helga Nõu (snd Raukas)
sündis metsainspektorist isa
Aleksander Friedrich Raukase
ja käsitööõpetajast ema Elsa
Raukase esiklapsena. Pere
elas Kohtlas, hiljem Tallinnas
ja Pärnus. 1944. a septembris
põgeneti Rootsi. Helga alustas
oma kooliteed Pärnu Linna 5.
algkoolis. Hiljem õppis Rootsis, kus omandas õpetja kutse. 1957. a Helga abiellus Enn
Nõuga, kes on arstiteadlane ja
samuti kirjanik. Alates 1957.
aastast on nende kodu Uppsalas ja aastast 2000 ka Tallinnas, kus nad veedavad osa
aastast. Peres on kaks tütart ja
poeg, kes sündisid Rootsis.
Helga Nõu tõekspidamine
on, et tõelise hariduse inimesele annab raamat. Ta on viljakas kirjanik, kes on kirjutanud
nii lastele kui ka täiskasvanutele, samuti õpikuid. Ta on
aktiivne tõlkija rootsi ja eesti
keelde. Aastaid on Helga Nõu
tegutsenud erinevates ühiskondlikes organisatsioonides,
olnud kultuuri vahendaja Eesti
ja Rootsi vahel. Selle töö eest
on teda tunnustatud paljude
autasudega, sh Valgetähe V
klassi teenetemärgiga 2001. a.
Raamatu saamisloost

Kohtumisel Haimres rääkis
kirjanik oma raamatu „Ingel ja
idioot” saamisloost. Nimelt oli
ta juba ammu tahtnud kirjutada Eesti talude saatusest, aga
ei osanud kuidagi õiget otsa
leida. Rootsis ta suhtles kogu
aeg kohaliku eestlaskonnaga.

Mõned aastad tagasi pakkus
hea tuttav Alma talle oma venna Bernhardi mälestusi oma
elust ja kodutalust Uhtast.
Need olid Uhta talu viimase
peremehe Bernhard Ojassoni
(Väike Pärnat) mälestused.
Kohe tuli kirjanikul mõte kirjeldada Eesti talude ajalugu
läbi ühe perekonna loo.
Seda mõtet toetas ja teda
seejuures abistas abikaasa
Enn Nõu, kes on sama võtet ka
oma loomingus kasutanud. Samuti aitas Enn kirjeldada piirkonna olustikku, kuna ta on
sugulussidemete kaudu seotud Velise kandiga ja tunneb
siinset ümbrust hästi.
Helga Nõu toonitas, et tema
raamat ei ole dokumentaaljutustus, vaid ilukirjanduslik
teos. Ta on kasutanud tegelikke nimesid, kuid ka osaliselt
neid muutnud, näiteks Uhtast
on saanud Luhta.
Kirjanik on lisaks mälestustele lasknud vabalt voolata
oma fantaasial ja toonud romaani sisse paralleelselt nii
mineviku kui ka tänapäeva.
Romaanis on põhjalikult kirjeldatud Eesti ajalugu alates
talude tekkimisest, juttu on
venestamispoliitikast, 1905. a
sündmustest, kolme sõja mõjust eestlastele, küüditamistest ning nõukogude ajast kuni
tänaseni.
Romaani pealkiri on tulnud sellest, et Pärnat oli sündinud teistmoodi välimusega kui
teised – ta oli lapsena väikest
kasvu ja suhteliselt väikese
peaga, arenes aeglaselt, tundis huvi hoopis teistsuguste
asjade vastu kui teised lapsed
ümbruskonnas, oli väga elava
fantaasiaga. Samas ta oli väga
tähelepanelik jälgija ja olukordade „salvestaja”. Oma mälestustes ta kirjeldab, et tunnetas
palju kordi oma elus, et tal on
kaitseingel. See motiiv läbib
kogu teost ja peegeldub ka
pealkirjas. Romaani tegelased
on elanud rasket elu, aga nad
ei ole kurjad ega masendunud, nad on leidnud hingerahu
usus.
Väikese Pärnati ema Lii-

Kirjanikud Enn ja Helga Nõu kohtumisel Haimre rahvamajas.
Foto Jaana Nõu
su oli Uhta talu peretütar, kes
abiellus Vaimõisast Leina talust pärit Johannesega, kes oli
Vaimõisa mõisa omaniku von
Knorringi kutsar. Johannes
oli mõisniku käest oma heade
kommete ja töökuse eest saanud soodsalt osta Leina talu.
Kohtumisel selgus, et saalis
on nii Pärnati õetütred kui ka
praegune Leina talu omanik
Heino Vanker, kes ei ole küll
Ojassonide suguvõsast, aga
tunneb ka Johannese venna
Karl Ojassoni lapselast Helve
Leisi, kes elab Tallinnas.
Juttu jätkus mitmeks tunniks. Kirjanikud jagasid lahkesti autogramme. Oli väga

sisukas ja meeldiv kohtumine.
Päev lõppes sellega, et kirjanikud Helga ja Enn Nõu koos
Pärnati sugulastega külastasid endist Uhta talu asukohta. Seejärel tutvusid Pärnati
sugulased Leina (tänapäeval
Riksu) taluga. Peatuti ka Vaimõisa mõisa väravas.
Kirjanik Helga Nõu ütles,
et tema raamat tekkis mitmete
juhuste õnneliku kokkulangemise tulemusena. Kohtumisel osalenud leidsid, et sündis
haarav ja tõetruu lugu Eesti
talurahva elust.
Pille Vanker

Märjamaa kodulooraamatu
teine osa on trükivalmis
Kirjatöö on kohasem tegevus talveperioodiks, aga Märjamaa
kodulooraamatu maht sundis selle koostajatelt lõivu võtma ka
kevadiste toimetuste kõrvalt. On heameel tõdeda, et tänaseks
oleme üle koera saanud: Vali Press OÜ kujundaja Hermo Sakk on
teinud küljenduse ja autorid on oma tekste üle vaatamas. Koera
sabaosa trükkimise ja köitmise näol jääb juba jaanipäevajärgsesse aega.
Eriline tänu kuulub keeletoimetaja Krista Kumbergile, kelle
punane pliiats püsis ühtmoodi terav esimesest leheküljest viimaseni ja korjas üles ka need hajuma kippuvad mõttelõngad, mis
käsikirja eelmistel lugejatel tähelepanuta olid jäänud. Nii kestsid
konsultatsioonid paranduste vormistamiseks sageli üle südaöö.
Tegutseme lootuses, et juba 31. juulil on võimalus kodulooraamatut avalikkusele esitleda.
Koostajad ja toimetajad
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Kus on Liivimaa parimad ratsutajad?

E

elmise artikli järel
(5.06) küsiti, kas ma
ei tunne lapse (Stella)
hobuseid, sest artikli
juures oli väike aps. Kui tekst
ise oli aegsasti valmis, siis pildi valik jäi viimasele hetkele ja
sai avaldatud vale pilt.

Tegemist oli võimalikust
teisest suure potentsiaaliga
võistluspaarist hobusega Gidion B. Ta on Nonsust poole
noorem, Madalmaade (täpsemalt Belgia) päritolu ja takistussõiduhobuste „aadlisoosse“
kuuluva kuulsa Eldorado järglane, ruun, kes õnneliku juhuse
tõttu sattus Stella kätte. Oma
nooruse ja väikese võistluskogemuse tõttu on Gidion B alles
hiljuti teinud oma esimesed
stardid 120 cm takistustega,
aga ootused-lootused edaspidiseks on suured.
Ratsaspordist laiemalt

Leedus olles läksid mõtted
meie ratsaspordi teemale
laiemalt. Leedus pidi olema
Klaipeda omale sarnaseid ratsaspordikeskuseid neli, rajamisel viies. Need on mõeldud
spetsiaalselt ratsaspordivõistluste korraldamiseks. Ja Leedu
riik toetab nii nende keskuste

ehitamist kui ka
seal võistluste korraldamist. See on
väga erinev Eestimaal toimuvast.
Meil põhineb kõik
eraalgatusel, tallidel ja talliomanikel
ning ratsaspordist
huvitatud ettevõtjatel-sponsoritel.
Ka meie kandi tippüritusel – Tallinna
Horse Show Saku
suurhallis –, on
tõenäoliselt riiklike vahendite osa
minimaalne.
See
kõik näitab meie
ratsaspordiga seotud inimeste või- Stella Brett Mesila võistlemas Leedus hobusega Nonsens K, hüüdnimega
mekust, kuid on ka Nonsu.
samal meie paljude Foto erakogust
hädade põhjus.
toimis. Kui laupäeval tabas eelkõige hobuste hoidmiseks
Mida on heaks ratsaspor- keskust äge rahe-, vihma- ja ja nendega tegelemiseks, mitte
divõistluseks vaja? Võist- äikesehoog ning vesi hakkas niivõrd võistluste korraldamilusväljakut, soojendus- ja boksitelke uputama (kohati oli seks. Mitmed neist on rajatud
harjutusväljakuid, maneeže vesi poolde säärde), siis kutsu- endistesse majandite looma(siseväljak), jalutusväljakuid, ti päästeautod vett pumpama, kasvatushoonetesse (sigalad,
bokse hobustele, heina, sööta telkidesse jagati täiendavad veiselaudad). Juurimaa talli
ja allapanu ning korraldus- (tasuta) allapanu ja põhu ko- maneež näiteks on tehtud enmeeskonda, lisaks parklad gused.
disesse mineraalväetiste lattu.
hobuveokitele, võistlejate ja
Eestimaal on päris palju Paljudel tallidel puuduvad mapubliku autodele, toitlustust- talle ja hobukeskusi, kuid neist neežid hoopis. Kui korraldada
kaubandust ning välikäim- enamik on ikkagi väikesed ja ratsutamise kolmevõistlust,
laid. Lust oli vaadata, kuidas ehitatud-rajatud-kohandatud siis on vaja ühte väljakut kooHEST-il korraldus punktipealt
li- ja teist takistussõiduks (või
üks väljak kahe ala seadistuKes soovib suurt toakaske?
ses). Maneežides ja väljakute
juures ei ole või pole piisavalt
Pillerpalli lasteaia
tribüüne publiku jaoks. Enasaalis kasvab suur
masti on ruumi vaid talli juutoakask. Seoses
res olevate hobustele. Võistremondiga ei ole
lustele saabunud hobustele
meil peagi sellele
tuleb hankida väliboksid, neid
taimele enam kohta.
ei jätku sageli kõigile ja need ei
Ehk on huvilisi ja
ole taskukohased. Ratsasport
on mõni asutus, kes
on atraktiivne ala, aga kortahab kaske endale?
raldajale on lisaprobleemiks
Istutuspott on korsuure hulga pealtvaatajate ja
ralik ja kask ümber
nende autode paigutamine.
istutamist ei vaja.
Võistluste korraldamine
Lisainformatsioon
lasteaia telefonil
5199 0988.

Ratsavõistlusi korraldataksegi
kokkulepitult talliomanikega.
Et pildil püsida, tuleb aeg-ajalt
võis siis regulaarselt võõrustada võistlusi. Kuigi Eesti Rat-
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saspordi Liit toetab võistluste
korraldamist, ei jätku sellest.
Et tall ots-otsaga välja tuleks,
tuleb leida sponsoreid, mängida osavõtu- (stardi)tasude,
boksiüüride ja ka auhinnafondiga. Ikkagi kuuleb aeg-ajalt,
et tall jäi võistluste korraldamisega miinusesse.
Starditasusid ei saa väga
kõrgeks ajada, küll aga näiteks boksiüüre, sest hobuseid
saab häda korral hoida hobuveokites või jalutada lõa otsas. Võistluste korraldamine
paneb proovile korraldajate
osavuse ja ettenägelikkuse
piiratud ressurssidega opereerimisel. Kui on piisavalt häid
sponsoreid, saab auhinnaks
jagada nn nänni. Samas auhinnaks olev kott hobusesööta ei
pruugi sobida võitja hobusele.
Suuremad ja atraktiivsemad
auhinnad tuleb hoida kõrgemate takistustega parkuuridele, et võistlustel osaleksid meie
tippratsutajad. Nii ei pruugi
jätkuda madalamate ja ponide parkuuride auhindadeks.
Nii näiteks sai ühel hiljutisel
võistlusel 90 võistluspaari
seas kuuenda koha saavutanu
auhinnaks vaid roseti. Tegelikult on see, kui auhinnalisele
kohale tulnu saab tagasi stardimaksu, väga hea. Või natuke
rohkem on juba väga hea.
Tavaliselt, kui võistlustel
osaletakse, siis ikka mitmes
parkuuris ja mitme hobusega,
ühest tallist võimalikult paljude võistluspaaridega. Mingitest suurtest auhindadest ja
auhinnarahast on asi ikka üldjuhul väga kaugel. Enamikule
on võistlustel käimine vaid
rõõm ja lisakulu. Iga võistlemise suurim kuluartikkel on
transport. Kui endal on olemas hobuveok, siis on elu natuke lihtsam tänu nende organiseerimisest (rentimine, juhi
kauplemine) pääsemise tõttu.
Loomulikult on rahvusvahelistel võistlustel olukord teine: kõrgemad stardimaksud,
kuid ka auhinnad on kopsakamad. Näiteks selle viimase,
auhinnalise 12. koha võit kompenseeris pea poole võistlustasust ja 7. koht ülejäänu ning
märkimisväärse osa kulutatud
autokütusest.
Eelmises osas sai näidatud,
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et iga ratsu on eriline. Kuid
erinev on ka suhtumine ratsasporti. Üks võimalus on teha
suur investeering, soetada
väga hea hobune ja siis areneda ise heaks ratsutajaks selle
hobusega või lihtsalt saada
häid tulemusi. Teine variant on
sportlaslik: treenida ja võistelda, võistelda, võistelda, kui
parafraseerida tuntud „punast
meest“.
Arvamuste kohaselt eestlased kasutavad esimest varianti, soetades näiteks kahasse välismaise investoriga
paremate
tõuomadustega
hobuseid, sõites neid headele
kohtadele ja turuhinna tõustes soovitud tasemele, müüvad
maha.
Leedulased tunduvad liikuvat teise variandi teed: vähem kuulsad hobused ja meie
jaoks enamasti vähetuntud
ratsanikud, kuid tulemuste
põhjal tundusid rahvusvahelised võistlused olema kui lahtised Leedu meistrivõistlused.
Tänu meil valitsevale süsteemile, on Eesti ratsasportlasel
vähe erinevaid võimalusi ja
kulukas võistelda ning iga ebaõnnestunud võistlus tavaratsutajale suur tragöödia.
Aitäh, Juurimaa tall!

Sellises olukorras aga peame
oleme õnnelikud, et Märjamaa
külje all Loodna külas on Juurimaa tall ja vallas teisteski kohtades tegeletakse hobustega.
On kuidagi sümboolne, et paigas, kus pea 80 aastat tagasi
peeti esimene
piirkondlik, kui
mitte kogu Läänemaa esimene
rat savõistlus,
veetakse lippu kõrgel hoides 3hobuste
asja. Tegelikult
Juurimaa talli tegemistest
(nagu kõikide
tallide
tegemistest
üle
Eestimaa)
ja
probleemidest
teatakse-kirjutatakse vähe.
Täiesti absurdne on olukord

(juhtus mõned aastad tagasi
Järvamaal), kui küsides kõrvalkülas kohalikelt, kuidas
sõita talli juurde võistlustele,
küsiti vastu, mis tall ja mis
võistlused.
Kuigi õnneks Sipas ja Lauknal teatakse Juurimaa talli,
siis kahjuks ikkagi kohalikus
omavalitsuses
toetatakse
teda probleemide lahendamisel lubamatult vähe. Näiteks
liivaväljakud nii maneežis
kui ka väljas vajavad erilist
liiva (mereliiv), mis tuleb teatud aja järel välja vahetada.
Välisväljaku juurde on vaja
niisutussüsteemi ja liiva niiskuse kestmiseks tuleb seda
segada suure koguse tekstiili
osakestega (riidetükid). See
kõik maksab ja tall peab ise
organiseerima kõike. Kui mõni
aasta tagasi kaasava eelarve
konkursil oli valida Juurimaa
projekti ja Orgita spordiväljaku vahel, siis osutus võitjaks
viimane kogukonna hääletusse kaasamise tulemusena. Ma
küll väga tihe sealt möödasõitja ei ole, kuid olen vaid ühel
korral lapsega ema seal vahendite vahel liikumas näinud.
Varemalt, kui seal oli vaid üks
käsipallivärav, nägin sageli
poisse seal vutti tagumas. Samas Juurimaa talli rajatistest
sõltuvad pidevalt seitse päeva
nädalas noored ratsutajad ja
hobused. Tavaline saviliiv, mis
tambitakse ühe-kahe aastaga
kõvaks nagu asfalt, on ohtlik
nii hobustele (jalgade põrutamine) kui ka ratsanikele (kui

näiteks kukuvad). Juurimaal
tegutsevad „hobuinimesed“
lisaks kohalikele Raplast, Haapsalust ja mujalt Läänemaalt,
Tallinnast. Juurimaal tegeletakse väga palju laste ja noortega: treeningud, laagrid jne,
mida näiteks Ruilas ei tehta.
Tänavustel laste ja noorte sihtkapitali tänuüritustel selgus,
et paljud tunnustatud tegelevad kõige muu hulgas ratsutamisega. Seepärast lõpetuseks
esimesed tänusõnad ilmselt
kõigi Juurimaa hobuinimeste
nimel talli pererahvale eesotsas Krissuga, Memmele ja Evele, Targole ja Oliverile.
Nagu mitu korda sai rõhutatud, on ratsasport kallis
ala ja tavalisel või madalamal
majanduslikul järjel olevale
perele lisakoormaks, tuleb
teha valikuid. Enne Leedu
võistlust sai toetust küsitud
nii tuttavatelt kui ka piirkonna
mõnedelt ettevõtjatelt. Paraku
tulemuseta. Need kaks artiklit
on ajendatud teadvustamaks
laiemalt kogukonda ja ka ettevõtjaid Juurimaa talli ja selle
inimeste rõõmudest ja muredest. Loomulikult on tallil ja
igal võistluspaaril omad toetajad. Nüüd siis isiklikumad tänud Krissule (ja tema tallile) ja
Priidu Müürile, hea suhtumise
eest külalistreeneritele Kullole, Hannole ja Ivole, lahketele
transpordiprobleemide lahendajatele Hannale, Kristale ja
Rebase perele.
Tõnu Mesila
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Korvpallikool võtab hooaja kokku

M

ärjamaa Korvpallikool (MKK)
on tavaline väike
MTÜ, kes annab
korvpallialast haridust nii
Valgus kui ka Märjamaal.
Hooaja lõpus tehakse kokkuvõtteid, saab spordiinimestele
kohaselt faktid ja numbrid
ritta panna.

Sellel hooajal osaleti U14
vanuseklassi EMV kolmandas
divisjonis. Esimest korda said
poisid tunda täisvastutust
ning mängudega kaasnevat
pinget. Hoojal toimus mänguline areng kõikidel õpilastel
ja saadi ka mõni magus võit.
Osalesime laagrites Kundas ja
Kohilas ning suurturniiril Saaremaal ning Märjamaal.
Mõned U16 ja U18 vanuseklassi mängijad esindasid sellel hooajal Rapla Korvpallikooli ja Pärnu KK esindusi.
Johannes Kikajon ja Kevin
Toomistu osalesid Kohila SK
meeskonnaga VKK mängudel.
Johannes Kirsipuu ja Joonas Riismaa esindasid Eesti
U18 noortekoondist talvel toimunud noortekoondiste BSBC-l. Johannes treenib ja õpib

Treener Kalle Kollini (tagaplaanil ülikonnas) ja meeste
emotsioonid.
Foto Siim Semiskar
USA-s ning Joonas Itaalias.
Märjamaa KK treener Kalle
Kollin alustas eelmisest sügisest täiskohaga treeneritööd
Pärnu Sadama korvpallimeeskonna süsteemis.
Pärnu Sadama korvpallimeeskonnal õnnestus võita
Eesti korvpalli meistriliigas
ajalooline pronksmedal. Veerandfinaalis alistati seerias
Rapla meeskond 3 : 1, poolfinaalis kaotati tulevasele
meistrile Kalev/Cramole 0 :

Märjamaa valla raamatukogude suveprogramm
„SUVERaaMaT 2019” kestab 1.06-31.08
Lugema on oodatud kõik lapsed i-iX klassini,
samuti ka i klassi minevad lapsed.

* Reeglid leiad Märjamaa valla raamatukogude kodulehelt. * „Suveraamat 2019” lugemispassi saad kätte
oma raamatukogust.

3 ning pronksiseerias võideti Taltechi esindust tulemusega 3 : 0. Pärast 16-aastast
vaheaega tuli täiskasvanute
meistrivõistluste medal taas
Märjamaale. Eelmise medali
võitis Kaur Heinaru, kes hooajal 2002/2003 võitis TTÜ/A
Le Coqi meeskonnaga hõbemedali.

Heameel on ka sellest,
et Märjamaa Korvpallikooli
vilistlane Mihkel Männiste,
kes kohtunikuna on jõudnud
Eestis kõige kõrgemale tasemele, on teel rahvusvahelisele tuntusele. Mihklil on FIBA
litsents, sellel hooajal vilistas
nii mõnedki mängud suurtes
liigades nagu VTB, FIBA sarjad
jt.
Neljal
korral viis saatus kaks Märjamaa juurtega
meest korvpalliväljakul kokku
ning hea kokkusattumusena
õnnestus Pärnu meeskonnal
enamik mänge võita.
3. augustil toimub viimast
korda MKK arvult XVIII sügisturniir, mis võtab kokku
Kalle Kollini treeneritöö Märjamaal. Kutsume kõiki MKK
vilistasi osalema või vähemalt
turniiri külastama. Täpsem
info facebookis: Märjamaa KK
XVIII sügisturniir (Kollin 20+1
aastat Märjamaal).
Märjamaa Korvpallikool

Jüri Kusmini mälestuseks toimus
kontsert ja maamootorite päev

Möödunud nädala lõppu sattus teineteisest sõltumatult
kaks sündmust, mis mõlemad
olid pühendatud Jürile.
Juba paarkümmend aastat
on Uduveres elav Arvo Tomson
toonud suviti Velise kirikusse
esinema Flora Kammerkoori.
Kuna koori dirigent Erki Meister juhatab ka Kalevi Kammerkoori, mille repertuaaris on
õigeusu muusika sugemetega
kontsert, siis tänavu kõlas Velise kiriku võlvide all just viimati mainitud koori laul. Ligi
neljakümne liikmega koosseisus koori esitus oli ühtviisi
võimas ja tundlik.
Vana maatehnika huvilisi
koondav üleriiklik Masinapäev pidi algsete plaanide järgi toimuma tänavu Sillaotsal.
Peale Jüri surma oli Tartumaal
Ülenurmes asuv Eesti Põllumajandusmuuseum
valmis
korraldamise enda peale võtma. Nii algas juba traditsioo-

niks saanud teemapäev mälestushetkega, mille oli kokku
pannud omavalmistatud traktorite entusiast Peeter Böckler
Rae vallast. Ta tutvustas ka
valmivat
omavalmistatud
traktorite kataloogi teist köidet.
Jüri tegevust vanatehnika
vallas meenutasid muuseumi
direktor Merli Sild ja teised.
Kõik masinapäevaks kohale
toodud 22 eksponaati vaatas
žürii üle. Valiti ka publiku lemmik. Kõrgeima tunnustuse sai
omavalmistatud traktor, mille ehitajaks Märjamaa kandi
juurtega ja Jüri kauge sugulane Raivo Ots.
Jüri lähedased avaldavad
sügavat tänu nende ettevõtmiste korraldajatele ja saame
heameelega tõdeda, et Jüri
algatatud ettevõtmised kestavad edasi.
Jürgen Kusmin
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Muudatused
sõiduplaanides
Liin 353, mis väljus Orgita
ristmikult Tallinna suunal
kell 8.33 ja Pärnu suunal
kell 11.20, on lõpetanud
tegevuse ega ole enam käigus.
Orgita ristmiku peatuses peatuvad kaks bussi:
liin nr 357 Pärnu-Tallinn
kell 9.38 ja kell 19.18;
liin 357 Tallinn-Pärnu
kell 17.05 ja 21.00.
Liin 357 on mõlemal
suunal käigus iga päev.

29.05 nädalalehes oli
ekslik info liini nr 271 kohta.
Õige on, et liin nr 271
on käigus Tallinnast Pärnu suunal reedel ja pühapäeval väljumisega pealinnast kell 16.00.
Pärnust Tallinna suunal väljub liin ainult pühapäeval kell 15.30.
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Keskkonnahariduslikud õppekäigud aitavad õppida looduses

J

uba mitmendat aastat on
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastanud
Märjamaa gümnaasiumi
keskkonnahariduslike õppekäikude projekti, millest on
osa saanud kõikide klasside
õpilased. Õppekäikude ülesanne on pakkuda õpilastele
võimalust välja saada kooliseinte vahelt ja õppida otse
looduse keskel või looduskeskustes ja teadusasutustes.

Sügisel külastasid 2. klassi õpilased Kurgja talurahvamuuseumi, et osa saada
programmist „Talulapse tegemised”. Tutvuti talus tehtavate töödega, sealhulgas talulapse töödega ja talus peetavate
loomadega. Õpiti tundma loodust ja iga laps sai meisterdada ühe vanaaegse mänguasja
taaskasutatavast materjalist.
Samal ajal, kui väiksemad

olid Kurgjal, uurisid 10. ja 12.
klassi õpilased Särghaual Eesti maavarasid, nende tekkelugu ja kaevandamist. Kirsiks
tordil oli kivimite lihvimine
kivikojas, kus igaüks sai endale meelepärase kivi lihvida.
Esimesel poolaastal käisid
3. ja 4. klass Pärnus. 3. klassi
õpilased avastasid Pernova
tehnikamajas elektriga seotud
saladusi ja 4. klassi õpilased
uurisid Pernova loodusmajas
Eesti kivimeid. Omaette avastamisrõõmu pakkus ka loodusmaja ise, mis on alles üsna
uus ja omapärane ehitis.
Kevadel käisid nii väikesed
kui suured Tallinna loomaaias. 11. klassi programmiks
oli „Liigikaitse”, mis tutvustas
õpilastele loomaaedade rolli
liigikaitses; tutvuti loodus- ja
liigikaitse korraldusega Eestis
ja arutleti liigikaitsega seotud
probleemide üle. Loomaaias
tutvuti Eestis ja maailmas
ohustatud loomaliikidega.
1. klassi õpilastele tutvustati loomaaeda kui erinevate
elukeskkondadega paika, kus
elab palju loomi ja on loodud
ka neile vajalikud elukeskkonnad. Õpiti seostama looma välimust ja käitumist tema elukeskkonnaga.
8. klassi õpilased kordasid
üle aasta jooksul geograafias
õpitud loodusvööndid ja loomaaias vaadeldi, kuidas erinevad loomad on kohastunud
elama erinevates kliimatingimustes.
Lugeja küsib

Mis plaanid on Märjamaa
vallavalitsusel alevi keskel
oleva kunagise haiglaga,
kuhu kavandati pärast renoveerimist kolida vallavalitsus?
Vastab vallavanem Merlin Suurna.
Märjamaa ja Vigala valla
vahel sõlmitud ühinemislepingu lisas 3 nähti ette, et ühinemisrahast panustavad Oru 2
kui uue vallamaja ehitamiseks

Matsalu külastuskeskus
võttis vastu 5. ja 6. klassi õpilased, kes tegid tutvust lindudega, nende laulu ja pesadega.
Paljude lindude nimesid kuulsid lapsed esimest korda ja
päris raske oli binokliga vaadates aru saada, kas tegemist
on roo-loorkulli või loo-rookulliga. Uuriti ka, milline pesakast millisele linnule kõige
sobivam on.
Nõva
külastuskeskusse
sõitsid 7. ja 9. klassi õpilased.
Nõval on olemas ehe õppematerjal tulekahju tagajärgedest
ja mõjust metsale. Kohapeal
on näha, kui kaua võtab looduse taastumine aega ja esialgsel
kujul ökosüsteemi taastumist
enam ei toimugi.
Õpilastele on alati meeldinud mere ääres käia. Seda võimalust pakub programm „Elu
Läänemere ääres”, mille käigus tuletati meelde, kes elavad
Läänemeres ja Läänemere ääres. Tuletati meelde erinevate
karbiliikide nimed, kes meres
elavad. Kuulati ka, kuidas liiv
„laulab” – mitte igal pool Eestimaa liivarandades seda nähtust ei esine.
Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti rahastamise eest, samuti
klassijuhatajatele, kes oma
õpilastega meelsasti õppekäikudel kaasas käivad ja ka ise
uusi teadmisi saavad.
Bioloogiaõpetaja ja
projektijuht Ülli Toomemäe

mõlemad vallad (Märjamaa
300 000 ja Vigala 50 000 eurot). Volikogu muutis 15. mail
2018 ühinemislepingut ja lisast 3 võeti välja Oru 2 rahastamine, et 350 000 eurot kasutada Märjamaa spordihoone
täiendavaks rahastamiseks.
Oru 2 on arengukava investeeringutes
nimetatud,
kuid rahastust ei ole lähiaastateks ette nähtud. Vallamaja
jätkab oma tegevust Tehnika
tänav 11.

12. juuni 2019
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Märjamaale tuleb üks Eesti modernseimaid
elektriautode laadijaid

I

onity projekt, mille raames Circle
K-sse laadija tuleb, on loonud Euroopa autotootjad BMW, Daimler, VW,
Audi ja Porsche. Selle mõte on rajada
400 ultrakiiret elektriautode laadimisjaama, et Euroopas toodetud elektriautod
saaks sõita kasvõi Tallinnast Portugali.

Midagi sarnast on loomas Tesla, kelle
superchargerid on üksteisest paarisaja kilomeetri kaugusel, ehk piisavalt lähestikku, et ühest laadimispunktist teisse sõita.
Ionity laadija võrdlus Märjamaa rahvamaja juures oleva Elmo laadijaga

Elmo laadija on ChaDeMo standardiga,
mis on Jaapani autode standard. Ionity on
mõeldud Euroopa autodele ehk CCS (Combined Charging Standard). Aastal 2012,
mil Elmo võrk loodi, ei olnud veel olemas
Euroopa standardit.

Elmo laadija maksimaalne võimsus
on 50 kW. Ionity laadijate laadimisvõimsus on kuni 350 kW, mis on hämmastav:
tuleviku kõrgklassi elektriautod on võimelised 300 km jagu elektrit „tankima”
10 minutiga. Praegused premiumklassi
elektriautod suudavad sellise hulga energiat laadida 25 minutiga. Praegused keskklassi elektriautod suudavad sellise koguse tankida 45–60 minutiga, kuid 80%
ajast laetakse elektriautot ikkagi tööl või
kodus, mitte kiirlaadijas.

Circle-K paigaldab 2019. aasta lõpuks koostöös Euroopa autotootjatega Märjamaale ja Häädemeestele Eesti kiireimad elektriautode laadijad.
Pilt: Ionity.eu

Kuidas oleks elektriautoga Tallinnas
tööl käia?
Märjamaa-Tallinn-Märjamaa ots on 140
km, seega 253 tööpäevaga aastas sõidate
maha 35 420 km + erasõidud.
Võrdleme 2016. aasta automaatkäigukastiga sõidukite vahel:

rohkem sõitmist, siis võib mõelda töö juures seinapistikust laadima panemist. Seinapistikust saab laadida 50% pealt 100%
peale 8 tunniga. Koju soovitame osta
500-eurose kodulaadija, mis laeb tühja
aku täis (0–100%) 5 tunniga. Elmo laadijast saate 80% laetud 30 minutiga.
Martin Raadik

Kas elektriautod on tulevik?

Jah. Ligikaudu pooled, kes te seda artiklit
loete, sõidate elektriautodega 10 või 20
aasta pärast. Põhjuseks on, et bensiini- ja
diiselauto omamine muutub kallimaks ja
tülikamaks. Bloomberg hindab, et elektriautode salongihinnad võrdsustuvad tavaautodega aastaks 2022, sest liitiumakude
hinnad langevad iga aastaga. Kütusehinnad jällegi tõusevad.
Teine põhjus, miks te hakkate elektriautodest palju kuulma, on Euroopa Liidu
karmid nõuded autotootjatele. Aastaks
2021 on nõutud, et autotootja keskmine
reostustase on 95 g CO2 / 100 km kohta.
See tähendab, et tootmisliinilt välja veerevate autode keskmine kütusekulu on 4,1
liitrit 100 km bensiini puhul või 3,6 liitrit
100 km diisli puhul. Sellised eesmärgid on
võimatud, kui elektriautode tootmist oluliselt ei suurendata.

Kui tavaautol on 2000 liikuvat osa,
mis vajavad hooldust, siis elektriautol on
tüüpiliselt 20. Seega on elektriauto hoolduskulud erinevate omanike kogemuste
põhjal 2–3 korda odavamad.
Lisaks on elektriautol eelis, et sellega
ei pea „tankimas” käima sest 80% laadimistest toimub kodus. Kui peale tööd on

Autorist
Martin Raadik on elektriautode entusiast
ja laadimislahenduste müügijuht Elektritransport OÜs. Autor ei ole seotud CircleK ega Ionity projektiga.
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Laupäeval, 22. juunil
kl 21.00
Teenuse mõisa pargis
JAANIÕHTU

* Muusikat teeb
kandlemees Sander
Elvast
* Kohapeal müügipunkt
* Rahvalikud mängud
kõigile
* Lastele ja parimatele
auhinnad
Sündmust toetab Märjamaa Vallavalitsus

12. juuni 2019

Valgu pargis reedel,
21. juunil kell 21.00

JAANITULI
Tantsuks ans Meremees
laulja Raul
* isetegevuslaste etteasted * kohapeal müügipunkt
Sündmust toetab
Märjamaa Vallavalitsus

Tulge loodusvaatluste maratonile
Olete oodatud laupäeval, 14.
juunil alates kella 12-st Kuusiku mõisa parki loodusvaatluste maratonile.
Loodusvaatluste maraton
on sündmus, mille käigus pannakse 24 tunni jooksul kirja
nii palju kohatud liike kui võimalik. Vaatlused sisestatakse
andmeportaali, kus need on
avalikult kõigile kättesaadavad. Kuusikul algavad märgitud kellaaegadel retked, kus
saab liikidega tutvuda ja neid
kirja panna juhendaja abiga.
Kui ei saa osaleda kogu mara-

Märjamaa Taimeaed
Pakub suveperioodiks
tööd
aednikULE-klienditeenindajale
Info tel 5331 1586 Rainer

tonil, siis vali endale huvipakkuv retk ja tule kohale selleks
ajaks!
Osalemine on tasuta.
Avatud on kodukohvik,
kust saab osta suppi ja pirukaid.
Võimalus telkida.

Palun teata oma osalemisest: Maarika Männil (Keskkonnaamet), e-post: maarika.
mannil@keskkonnaamet.ee,
tel 53 285 846 või
Jüri Kõiv (Eesti Looduskaitse Selts), e-post: jyrikoiv@
gmail.com, tel 509 4480.
Vaata ka FB Kuusiku mõis
lehelt.

Ostame metsakinnistuid
(ka koos põllumaaga)
ja kasvavat metsa
(raieõigust)
Tel 528 4932
Riho Alavee
info@timberston.ee

12. juuni 2019
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* 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

Avatud iga päev 9–18

(jaanipäeval, 24. juunil suletud!)
Müügil jätkuvalt suures valikus
suvelilli, ampleid, püsikuid,
köögiviljataimi, viljapuid, marjapõõsaid ja veel igasugust
aias vajalikku kraami.
Pakume ka oma talus kasvatatud värsket kurki,
hetkel veel piiratud koguses.
Tel 5331 1586 Rainer
Astu julgelt väravast sisse!

Märjamaa rahvamajas
22.06 kell 9 Jaanilaat Märjamaa lauluväljakul, tegevused lastele ja laadakontsert
22.06 kell 21 Jaaniõhtu jaanitule ja ansambliga Audru
Jõelaevanduse Punt
19.07 kell 10–14.30
Doonoripäev
24.07 kell 20 Vestlusõhtu
„Mida mehed tegelikult tahavad“ Märjamaa lauluväljakul
Ly galeriis
Märjamaa muusika- ja
kunstikooli õpilaste
lõputööde näitus
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.
ee

Õpilaste vastuvõtt
Kullamaa Keskkooli
2019/2020. õ-a
10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu
17.-30. juunini ja
5.-30. augustini kella
9.00 -15.00 kooli kantseleis
Kaasa võtta
põhikooli lõputunnistus
9. kl klassitunnistus
isikut tõendav dokument
tervisekaart
1 dokumendifoto
Võtame vastu õpilasi ka
mittestatsionaarsesse õppevormi 10. klassi (endise
nimetusega õhtukool).
Mittestatsionaarses õppevormis toimub õppetöö kahel päeval nädalas (teisipäev
ja neljapäev). Dokumentide
vastuvõtt kuni 1. juulini ja
5.-30.augustini.
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Reedel, 14. juunil algusega kell 17.00 toimub
Sillaotsa
Talumuuseumis

K 12.06 kl 17.00; 19.15
„X–MEHED: TUME FÖÖNIKS”
USA märuli–seiklus–ulmefilm 2.00
(MS –12)

koitõrje koolitus.
Koolitaja on Eesti
Vabaõhumuuseumi
konserveerimisosakonna juhataja
Marike Laht.

K 12.06 kl 21.30
„ROCKETMAN”
USA fantaasia–draama
2.00 (K –16)
R 14.06 kl 17.00
„VÕLUPEEGEL”
USA koguperekomöödia 1.32 ( L )
eesti keeles

Osalustasu 4 eurot.
Palume registreeruda
sillaotsa@velise.ee
või
tel 5348 4660

R 14.06 kl 19.00; 21.00
„PREILID PETISED”
USA komöödia 1.34 (K –12)
P 16.06 kl 15.00; 17.00
„VÕLUPEEGEL”
P 16.06 kl 19.00; 21.00
„KOERA TEEKOND”
USA koguperefilm 1.45 ( L )
T 18.06 kl 17.00
„VÕLUPEEGEL”
T 18.06 kl 19.00; 21.00
„PREILID PETISED”
USA komöödia 1.34 (K –12)
HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €

Vigade parandus
5.06 ilmunud kirjutises „Kabeja maleringi juhendanud Memm
lõpetab” oli täheviga kabetaja
nimes. Õige on Egert-Allar
Lõkov

Valgu Põhikool pakub tööd

Märjamaa Lasteaed Pillerpall
kuulutab välja konkursi
õpetaja
vaba ametikoha täitmiseks (1,0 kohta).
Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Tööle asumine 21. augustil 2019.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 18. juuniks aadressile Pärna 1, Märjamaa
78302, Raplamaa või e-postiaadressile:
lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee
Lisainformatsioon lasteaia telefonil 5199 0988.

klassiõpetaja

Valgu Põhikool
võtab konkursi korras tööle
ajutiselt äraoleva töötaja
asendamiseks,
osakoormusega
matemaatikaõpetaja
füüsikaõpetaja
keemiaõpetaja

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata
21. juuniks 2019 e-posti aadressil valgu.kool@marjamaa.ee
või aadressil Mõisa, Valgu küla
Märjamaa vald.
Lisainfo tel 522 7167

Tööleasumise aeg on
augustis 2019.
Kandideerimiseks palume
saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
21. juuniks 2019 e-posti
aadressil valgu.kool@marjamaa.ee või aadressil Mõisa
Valgu küla Märjamaa vald.
Lisainfo tel 522 7167
• inglise keele õpetaja –
6 tundi (käitumisprobleemidega õpilaste klassidele)

osakoormusega
vene keele õpetaja

Tööleasumise aeg on
augustis 2019.

lasteaiarühma
õpetajale

Märjamaa valla
Vana-Vigala Põhikool
kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade
täitmiseks
alates 1.septembrist 2019
(tööleasumisega 21.august).
• vene keele õpetaja –
13 tundi

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt
21. juuniks 2019
vanavigala.pohikool@marjamaa.ee
Täiendav info: Vana-Vigala
Põhikooli direktor Margit
Liira tel 5330 5966
Vt lisaks
www.vana-vigala.edu.ee

12. juuni 2019

Lahkus meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema
IDA SALEP
16.01.1928–10.06.2019

On lahkunud minu eluaegne
unustamatu sõbranna
VAIKE ILVES (VAHUR)
24.05.1938–09.06.2019

Leinavad pojad peredega

Südamlik kaastunne Imbile
ja Estrile peredega.

Ärasaatmine Märjamaa kirikust 15. juunil kell 13.00

Mälestame
lahkunuid
Saima Veetamm
Valentina Kapyrina
Tõnu Kukk
Urmas Paju
Rein Laanesaar
August Hermas
Taimi Liiv
Helle Neidre
Helju Unga
Lehte Tamm
Vilma Müürisepp
Marelle Roland
Kersti Laurik
Lilia Kaukinen
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Mälestades Maie

Mälestame
VAIKE ILVEST

EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus
Kolmapäev, 12. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Neljapäev, 13. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
22.15 Mälestushetk küüditatute
mälestusmärgi juures.
Koguneme kiriku parklas.
Võta kaasa küünal.

Avaldame kaastunnet
Helju Poolile perega
abikaasa
AALI POOLI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
tütardele peredega.

Reede, 14. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)

Sauna 4-2 elanikud

Jämeda pere

Laupäev, 15. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Pühapäev, 16. juuni
Kolmainupüha. Leeripüha
11.00 Missa (Maarja kirik)

Avaldame kaastunnet Heljule, Mihklile, Antile ja Alarile
abikaasa, isa ja vanaisa
AALI POOLI
kaotuse puhul.
Marko perega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa.

Siiras kaastunne Heljule,
Arvile ja Mihklile perega
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja
vanavanaisa
AALI POOLI
lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne
Maimule kalli poja ja
teistele lähedastele
ÜLAR INDUSE
kaotuse puhul.

Kauaaegne naaber Elfe

Feliks, Liine, Sirje, Rutt,
Valve, Õie-Marie

Aeg annab, aeg võtab, aeg mälestused jätab!
Südamlik kaastunne Mallele kalli abikaasa
KAAREL-MAIDU ALTMÄE
lahkumise puhul.
Endised naabrid Urmas, Kaidi, Kätlin, Liis ja Kristjan
Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond
kutsub kõiki inimesi
neljapäeval, 13. juunil,
küüditamisohvrite mälestuspäeval
päikeseloojangul mälestushetkele.
22.15 kogunemine
Märjamaa kiriku parklas.
22.26 küünalde asetamine küüditatute
mälestusplaatide juurde kirikuaias, millele
järgneb mälestushetk.
Palume igal osalejal kaasa võtta
kalmuküünal.

Taas sulgunud
üks eluraamat ja
kodukoplis
leinamas on kased.
Oti
Vaike
Sind mälestame:
Liiva pere lapsed

Esmaspäev, 17. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 18. juuni
7.30 Missa (Maarja kirik)
Kalmistupüha jumalateenistus
24. juunil kell 12 Märjamaa
Viilumäe kalmistul
EEKBL Märjamaa
vabakogudus

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha,
vaid see,
mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19

Sügav kaastunne Leale ning
Reelyle ja Reimole kalli isa,
vanaisa
Ülar Induse
kaotuse puhul.

Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11

Orgita tüdrukud

Mälestame kallist
kursusekaaslast
KAAREL-MAIDU
ALTMÄED
Südamlik kaastunne
abikaasa Mallele.
1960. a TEMT-i lõpetanud
4T kursus

EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus

EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
Pühapäeval, 23. juunil
kell 8.00 Võidupüha palvus
kiriku torni ees.
Kaasa teenib Pärnu-Jaagupi
puhkpill ja Kaitseliit.
Pühapäeval, 30. juunil
kell 11.00 surnuaiapüha jumalateenistus kiriku aias, pärast
on kaetud armulaud kirikus.
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90 Vilhelmine-Maria
Looring
90 Inge Kangur
88 Silvia Aasmann
87 Elmar Põlluste
86 Eha Lootus
85 Zinaida Tšuhhareva
83 Evald Linnumäe
78 Aaso Kleeberg
78 Eevi Lautri
77 Aado Mets
76 Elvi Tulvik
75 Sirje Saluste
75 Linda Meier
75 Lehte Tamme
70 Ülo Aruksaar
70 Marje Paabort
70 Silvi Seelmann
70 Valdo Unga
65 Vello Viisimaa
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TEENUSED

MÜÜK

TÖÖ

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

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja
paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355

Pakume tööd: autolukksepp /
automehaanik
Autode remont ja hooldus. Töökoht: Kohila vald, Hageri küla.
Lisainfo tel 515 0153,
neolundinfo@hot.ee

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse
puutub, küll koos lahenduse leiame. Marko, tel 5399 2362
Muruniitmine Märjamaal ja selle
ümbruses. Tel 514 7664
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968
Miniekskavaatori ja minilaaduri
teenus. Multiliftkastide rent.
www.usin.eu. Tel 554 7270
Katuste ja fassaadide pesemine ja
värvimine. Tel 5010834
Korstnatööd: kivi- ja moodulkorstnate ehitus-, parandus-, plekitööd. Tel 554 8699
edissonehitus@gmail.com
Katusetööd: lame ja viilkatuste
ehitus remonttööd. Tel 5673 3701

Müüa lõhutud küttepuud. Küsi
meie pakkumist! Minu Küte
Tel 600 6613, 5197 1066
Müüa tooreid lõhutud küttepuid.
Tel 5190 6548
Müüa sõelutud mulda. 1 tonni
hind 7 eurot + transporditeenuse
maksumus. Tel 505 3120
Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Märjamaal. Tel 5620 8262
Müüa 1-toaline keskküttega korter Kasti külas. Tel 5620 8262

ÜÜRILE VÕTTA
Keskealine naine üürib kuuks
või paariks teie tühjana seisva
korteri. Tel 5647 9624

Soovin üürida al 3-toalist korterit Märjamaal hilisema ostuvõimalusega. Tel 5676 4671

Müüa renoveerimist vajav ahiküttega kahetoaline korter Pärnu
mnt 21-5 II korrus. Hind 8500 €.
Tel 526 9688

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

Märjamaa TÜ annab
1. augustist 2019 rendile Pärnu mnt 75 hoone
Märjamaa TÜ annab
rendile Edu poe kõrval
asuvad ruumid
(endine juuksur)
Märjamaa TÜ annab
rendile endise
lillepoe ruumid
Tel 506 5660

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

ISSN 2613-3253

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1050 eksemplari

kliendikaardiga
kõik kaubad
10% odavamad
Kliendkaardiga kõik kaubad
igapäevaselt 2–5%
soodsamalt.

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

