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Suure südamega taluperemehe tööd katkesid
Lahkus Sillaotsa Talumuuseumi looja, kauaaegne juhataja ning varahoidja Jüri Kusmin.
Sillaotsa muuseum sündis Mai ja Aadu Parnabasi armastusest
ning kasvas tänu perekond Kusmini armastusele. Sellest aastakümnete pikkusest armastusloost on osa saanud teisedki muuseumi töötajad, kes nüüd end orbudena tunnevad.
Sinu lahkumine oli ootamatu, uskumatu ja ebaõiglane. Viimaseks jäänud kolmapäeva hommikul kavandasime koos suvise tantsupeo korraldajatega pillimängu ja tantsuplatse. Siis läksid Sa Raplasse
muuseumi ekspositsiooni täiendamiseks Aadu Parnabasi sugupuud
kopeerima. Sinu oskus jätkata vestluskaaslase ummikusse jooksnud
mõtet aitas ka kaaslase uuesti järjele. Vahendite või võimaluste puudumine ei olnud Sulle takistuseks, vaid tegutsemise stiimuliks. Sinu
oskus leida teotahtelisi inimesi või õigemini luua inimestes tegutsemistahet, oli tõelise talupojatarkuse väljenduseks. „Siin ei ole midagi
jutustada, see tuleb ära teha!“ nii Sa tihti ütlesid.
Kuigi keegi mahajäänutest ei oska ega suuda töötada nagu Sina, püüame siiski Sinu loodut hoida ning poolelijäänut jätkata.
Sillaotsa Talumuuseum
In memoriam

JÜRI KUSMIN

20.10.1946–20.03.2019
Järelehüüetes kirjutatakse tavaliselt, et meid on
tabanud korvamatu kaotus. Tegelikult ärgem
mõtelgem nii. Meil on ju olnud kõigil rõõm ja
au olla Jüriga ühes ajas. Me oleme käinud samal teekonnal, paljud natuke eespool ja paljud
tagapool. Aga me kõik kõndisime veidike maad
koos, nagu matkal, kus pärisuunas minevad teelised samale rajale juhtuvad, teineteist aitavad
teel olles, häid mõtteid vahetavad – ikka selleks,
et oleks hõlpsam minna, ja siis peale seda jälle
„Head päeva!“ hüüdes igaüks oma rajale keeravad.
Just sellised kaasteelise kogemused elu igaveses ringkäigus rikastavad meie elu kõige suuremate väärtuste ja kõige targemate õpetustega.
Peab olema ainult teekond ette võetud ja tahe
kogeda midagi uut, uskuda ja tahta midagi paremaks muuta.
Jüri pistis oma terekäega meie kõigi pihkudesse peotäie päikest, teo- ja töötahet, ligimese
aitamise tahet, oma kodukoha ja oma maa jaoks
millegi ära tegemise tahet, aga teinekord ka mul-

lase kartuli või peotäie uudsevilja, sest nii asjad
Sillaotsal käisid. Jüris oli eesti mehe eneseusku
ja tõsist jonni. Aga mitte jonnimise enda pärast,
vaid jonnakas oli see usk, et asjad peavad tehtud
saama. Jüri oli kannatlik, ta teadis, et kivile vett
tilgutades tekib sinna lõpuks lohk, ja kaugel see
auk viljaka pinnasenigi aega võtab.
Tema omakasupüüdmatu kaasamisoskus oli
imetlusväärne ning temaga koos millegi tegemine puhas rõõm. Kadestamisväärne oli Jüri püüd
ja oskus kõigiga läbi saada ning kõik ühise ettevõtmise nimel kokku kutsuda ja midagi korda
saatma panna ning sellest on meil kõigil eeskuju
võtta.
Loodame, et meisse kõigisse Jüri poolt istutatud headus elab edasi rohketes tegudes – olgu
need siis suured või väikesed, et julgeme unistada ja unistuste täitumisele omakasupüüdmatult
kaasa aidata ning koos tehtust ühiselt rõõmu
tunda. Usume siiralt, et kui Jüri meie tegemiste
peale sealt kuskilt vaatab, siis on tal põhjust rahulolevalt noogutada.
Aitäh Sulle, Jüri! Rahu olgu Sinuga seal
kaugetel tundmatutel radadel.
Märjamaa Vallavolikogu ja
Märjamaa Vallavalitsus

Mälestame
Märjamaa valla Maarjaristi
hõberisti kavaleri,
Sillaotsa Talumuuseumi
kauaaegset varahoidjat ja hinge,
armastatud kogukonna liiget ja
sädeinimest
Jüri Kusminit.
Siiras kaastunne abikaasale ja
lastele peredega.

Märjamaa Vallavolikogu ja
Vallavalitsus
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Mälestusi isast
Jüri sündis Georg ja Salomonia
Kusmini perre neljanda lapsena. Vendade Kusta ja Aadu
ning õe Meeliga oli vanusevahe
suur. Nii olid suviti väga oodatud mänguseltsilisteks täditütred Tallinnast. Jüri koolitee
algas Velise algkoolis ja jätkus
Valgus, neil aastatel sai alguse
ka tema kogu elu kestnud fotograafiahuvi. Koolitee jätkus
Vana-Vigala Maakutsekoolis.
Selle lõpetamise järel 1965.
aastal möödusid kolm aastat
Ukrainas. See aeg armees oli
tööpataljonis autoroolis, ühtegi püssipauku tegemata.
Elu jätkus kodukandis
Valgu sovhoosis erinevate
masinatega seotud ametitel.
Kodukanti oli tagasi jõudnud
ka Aravere küla Lillemäe talus
sündinud Maie Tagu, kes pidas
Velise algkoolis õpetajaametit.
Maie hakkas juhendama Haimre-Velise rahvatantsurühma ja
kutsus ka Jüri sinna tantsima.
Ühisest rahvatantsust sai ühine elutee ja pulmad peeti 1970.
aasta detsembris. Elama asuti
Jüri sünnikoju Uduna tallu Käriselja külas. Perre sündisid
tütred Ave ja Maarja ning poeg
Jürgen.
Jüri jätkas enese erialast
täiendamist ja omandas kaugõppe teel 1977. aastal keskhariduse. 1971. a sai töökohaks Rapla EPT ja ülesandeks
farmiseadmete hooldus kogu
rajooni territooriumil. Omandatud oskusi läks uuesti vaja
1990. aastatel, kui taastatud
taludesse hakkasid jõudma kasutatud piimajahutusseadmed
läänest.
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Sillaotsa Talumuuseumi
rajaja Aleksei Parnabase surm
1986. a tõi ootamatu pöörde
Jüri töömeheteele. Abikaasa
Maie oli Sillaotsale ametisse asunud mõni aasta varem.
Ükski talumuuseum ei saa
toimida ilma talutöid tundva
meeshingeta ja otsus edasise
elutee Sillaotsaga sidumiseks
tuli langetada kiiresti. Sillaotsa jäigi Jüri elutööks, selle
materiaalsemat poolt on näha
kolme ehitatud hoone, hooldatud territooriumi ja kogutud
museaalide näol. Vaimse ja
mõõtmatu väärtusena on meie
taluelust targemaks saanud
kümned tuhanded külastajad.
Jüri oli Sillaotsa Talumuuseumi raudvara üle kolme aastakümne.
1990. aastal algas kodutalu
taastamine. Siin said Jüri insenertehnilised teadmised ja oskused maksimaalse väljundi.
Oma kätega ehitati üles tootmishooned ja keevitati valmis
mitmed põllutööriistad. Kõnekäänd „kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab“, väljendus
tema puhul tegudes, mitte sõnades. Samuti jääb Jüri meile
meelde talupojatarkuse elava
kehastusena. Polnud olukorda, millele Jüril lahendust polnud, oli see siis remonditöö või
inimsuhted.
Muutunud olud põllumajanduses uue sajandi algul tõid
kaasa loomade ja põllupidamise lõpetamise Uduna talus. Sellest vabanenud aja pühendas
Jüri Sillaotsale ja uueks hobiks
saanud omavalmistatud traktorite kogumisele. Ta jõudis

osaleda vanatehnikahuviliste
kokkusaamisel üle riigi ja tegevuse kõrgpunktiks selles
vallas jäi Sillaotsa Lanz kuumpeatraktori taastamise korraldamine erasponsorite toel.
Jüri jõudis kuuluda paljudesse organisatsioonidesse,
ja mitte ainult nime poolest,
vaid erinevaid ettevõtmisi ise
korraldades ja teistes kaasa
lüües. Nimetame siin mõned:
Eesti Looduskaitse Selts, Velise Muinsuskaitse Selts, Velise
Kultuuri- ja Hariduse Selts.
1991. aastast oli ta Velise Ristija Johannese koguduse vanem. Kodukoha jõudmine laiema ringi inimeste teadvusse
oli tema järjepidev eesmärk.
Jüri ei olnud kõnemees, aga
tema detailirohkeid kirjatöid
on jõudnud ajalehtede veergudele ja ka raamatutesse. Aastate jooksul on seda järjepidevat
tööd ka märgatud ja tunnustatud: piiskop Platoni medal, kodanikupäeva aumärk,
Märjamaa valla Maarjaristi II
klassi teenetemärk ja viimasena tänavu Eesti Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupi
elutööpreemia.
Omamoodi
preemiaks oli ka sattumine
lavastusse “Saja lugu” mullu
aprillis. Seal osalemist hindas
Jüri kõrgelt.
Jüri ja Maie peres on alati „kodunt väljapoole elatud“,
ikka leitud mahti erinevatel
kultuuriüritustel osaleda ja
neid ka ise korraldada. Seltskond ja suhtlemine olid Jürile
alati olulised, samuti reisimine
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pere ja lähedaste ringis, töökaaslastega või piiride avanemisel ka turismigrupi koosseisus. Sihtkohtadena eelistas
ta Põhjamaid ja Ida-Euroopat,
Eestis pole ilmselt tema poolt
külastamata
huviväärsust.
Tema reisipilte koos kommentaaridega oli alati huvitav
jälgida, sest Jüri analüütiline
meel ja terav detaile märkav
fotograafi pilk lubasid uusi
paiku avastada tavapärasest
erinevamate nurkade alt.
Jüri omandas kiirelt oskuse tänapäeva mõjutavas
sotsiaalmeedias toime tulla ja
jätkas seal oma teadmiste ja
kogemuste jagamist vanatehnika ja ajaloohuvilistega. Tal
oli oskus alati huvituda teiste tegemistest. Jüri teadis, et
kuulates võib ta õppida midagi uut, aga rääkides kordab ta
seda, mida juba teab. Ta leidis
alati aega oma seitsme lapselapse jaoks, olles neile suureks
eeskujuks. Jüri oskas oma oleku ja tegemistega teisi innustada, ta oli teejuht paljudele, ta
puudutas lugematute inimeste
hinge ning tema töö viljad elavad edasi.
Kõige selle juures jäi ta
lihtsaks maameheks. Tema sõnad on: „Ma lihtsalt olen siin.
Kas ma peangi väga sügavale
tungima ja edaspidise peale
mõtlema? Ei peagi seda vajalikuks. Minu elu ei ole üldse sundinud selliste igavikulisemate
asjade peale mõtlema.”
Poeg Jürgen
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Kaasteeliste mõtteid ja meenutusi Jürist
Iga jalg jätab oma jälje
Täpselt ma ei mäleta, millal
Jüriga tuttavaks sain. On tunne, nagu oleksin teda tundnud
kogu elu. Nii on vist inimestega, kes elavad ja tegutsevad
selle nimel, et meil oleks siin
ilmas ka midagi püsivat, et me
teaksime, kuidas oli ja saaksime aru elu püsiväärtustest.
Tõenäoliselt pidi see olema
umbes paarkümmend aastat
tagasi, kui Jüriga pikemalt jutule sain, ilmselt arvuti taga.
Jüri oli siis Sillaotsa Talumuuseumi juhataja. Ajaloolase, koduloohuvilise ja loodusmehe kõrval tundsin ära
kohe tehnikainimese – Jüri oli
tehnikat õppinud. Arvuti sai
ajapikku pilte täis. Pilte meie
elust-olust, tänasest päevast,
kõigest, mis vääris jäädvustamist – neile, kes aastakümnete pärast vaatavad ja tahavad
teada. Jüri käis kaasajaga kaasas: kõik, mis tööd ja tegemisi
kergendas, selle võttis omaks,
digikaamera oli kõikjal kaasas,
lõpuni.
Suurem tehnika oli muuseumi hoonetes ja õues. Jüri oli
mures vara säilimise pärast,
hoiutingimused polnud kiita.
Isetehtud traktorite väärtust
teadis Jüri ilmselt paremini
kui paljud teised meist. Eestlase sajanditevanust eluviisi oli
vaja eksponeerida, kunagise
Sillaotsa taluperemehe Aleksei
Parnabase pärandit tuli hoida
ja tutvustada. Muuseumitöö
oli Jürile eluviis, aga teod ulatusid muuseumi väravatest
väljapoolegi. Velise kirik, küla
ja kogu Velise kandi loodusobjektid vajasid tähelepanu ja
korrastamist .
Raha oli Jürile vahend. Rahaga sai ära teha rohkem, aga
rahata ei jäänud asjata tegemata. Õnn on inimesele tema
kuldsed käed, kui pea lõikab
ja oma kätega tehtust saavad
osa ka teised. Jüri sellele palju
ei mõelnud. Oli vaja – siis tegi.
Olid vabatahtlikud abiks – siis
oli tänulik.
Vähe oli neid tähtsaid või
vähem tähtsaid üritusi ja pi-

dusid, kus Jürit kohal polnud,
ikka oma kalli kaasa Maiega.
Või kas Jüri ise üldse nende
ürituste tähtsust liigitas? Pigem olid need tema jaoks kohad inimestega suhtlemiseks.
Jututeemat polnud Jüriga vaja
otsida, rääkida sai kõigest ja
harva, kui midagi huvitavat
tema suust ei kuulnud või midagi kõrva taha poleks olnud
panna.
Enda kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks polnud Jüril
vaja „püünele ronida“. Jüri Kusmini nimi oli tuntud Veliselt
mitmesaja versta taha. Teod
tegid mehe tuntuks. Messidel
ja ametlikel välissõitudel oli
Jüri ikka kaasas – tema teadis,
oskas, pani ka endale kõrva
taha.
Võimumeeste omavahelise kraaklemise suhtes oli Jüri
alati kriitiline. Inimlikkus ja
koostöö olid Jüri jaoks märgilise tähendusega. Ebaõiglus ja
ülekohus võttis sõnad suust,
puudutas valusalt hingepaelu.
Tõsine mees, nagu ta oli, oma
muheda huumoriga – me kõik
saime temalt tuge.
Ehkki Jürile meeldis palju
ise omaette teha, jääb temast
maha hulgaliselt kirjutisi ja
kaastöid raamatutele ja ajakirjandusele, ikka selleks, et ei
unustataks, kuidas elu on alati
üks pidev kulgemine, milles
on nii palju säilitamist väärt.
Seda oskas ta edasi anda ka
oma lastele.
Üks Jüri nimekaimust endine vallavanem on öelnud, et
maal on elu säilimise ja arengu kohalt kriitilise tähtsusega
sotsiaalse kapitali olemasolu.
Jüri oli see kapital, tema oligi
see „maa sool“, kellele väga
paljud teised said toetuda, kes
ise ei küsinud midagi vastutasuks, kes oma tegudega teenis
kogukonda ja oli eeskujuks
kõigile.
Lõpetan Jüri enda koostatud raamatu pealkirjaga: „Iga
jalg jätab oma jälje“.
Sügavaima austusega
Villu Karu

Fotod Jüri Kusminist lk 2-4 on teinud Tiina Gill.

Minu rehnut käib
Jaagupi kaudu
Minu ajaarvamine või tutvus
Jüriga ja Maiega algas siis,
kui kooli läks Jüri lapselaps
Jaagup. Sellest ajast saati olid
kohtumised tähendusrikkad ja
soojad.
Olen ikka lastega aega leidnud, et käia muuseumis. Jüri
oli alati Sillaotsal kohal, lahke
naeratus suul, käsi pikalt ees
teretamas ja hea sõna kaasas.
Jõulude ajal oli olemas meil
jõulusokk, õues püstkojas oli
lõke üles tehtud ja kohe-kohe sai Jüri abiga valada tinast
õnne. Kevadisel karjalaskepäeval sai meisterdada lepakoorest pasunaid. Mardipäeval istus peremees toas pliidi
ees ja jagas mardiisale raha.
„Tibi-tibi, ära kellelegi näita. Sedakorda sai mardiisa
puurahaga ära petetud, aga
saapakriuksu võtsime ehtsa
koorevõiga.“ kirjeldas Jüri pilti, mis eelmisel sügisel „Hakkame santima“ ürituse raames
tegin ja ta Facebooki kontole
riputasin. Ta oli kaasaegne
inimene. Tal oli FB konto, seal
ta suhtles agaralt, lisas pilte
või kommenteeris neid. Ise
oli ka osav fotograaf, kel alati
fotoaparaat kaelas. Oh neid
mälestusi: suvisted, näiteringi
suvised näidendiõhtud, lastelaagri külastused ja palju teisi
kohtumisi. Jutustused minu
suguvõsa tegemistest Velisel,
mis jäävad ainult minu ja Jüri

vahele.
Oli ta ju Jaagupi vanaisa,
aga sain minagi endale pikaks
ajaks Jüri näol teise vanaisa.
Kohtusime muuseumis või
Facebookis, alati oli, millest
rääkida või kuulata tema pajatusi.
Tänaseks päevaks on Jaagup juba suured koolid lõpetanud ja põllumees valmis, aga
vanaisast jääb mälestus.
Anneli Ülemaante

Meil oli au Sind tunda
Mõtlen suurmees Jüri Kusminile. Ääretult soojale inimesele, kes oli ühekorraga nii eestlane kui ka maailmakodanik.
Temale mõeldes meenub muusikas teda iseloomustavana
kaks lugu.
Esiteks
tuleb
meelde
„Mandariinide” peategelane ja
tunnusmuusika. Teiseks aga
Yo-Yo Ma esituses Sarabande J. S. Bachi lautosüidist, mis
on ühelt poolt ääretult lihtne,
teiselt poolt ülimalt võimas ja
samuti väga kaasaegselt kõlav
meistriteos. See teos kõlab
videos Jaapanis Naras Todaiji
templis pühendatuna Suurele Buddhale, aga võiks täpselt
sama hästi kõlada Velise kirikus pühendatuna Jürile.
Aitäh, et meie keskel olid!
Priit Kärsna
Jätkub lk 4
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et nüüd tuleb midagi ära teha.
Kohe selline hea sund tuli peale ja tasu tahtmise mõtet isegi
ei tulnud pähe, sest tuli teha ja
ju oli vaja. Selliseid mehi ei ole
palju. Kahjuks on ka sellistele
meestele antud oma aeg.

Algus lk 3

Jüri Kusmin on mees, keda
meenutan lihtsuse võlus ja
inimlikkuse säras. Tema isik
ja tegemised annavad kinnitust ning usku, et me ei pea
väliselt suured ja mõõtmatult
rikkad olema. Jüril oli sisemist
suurust, mida ta teadlikult või
teadmatult kaasteelistele kinkis. Aitäh, Jüri!

Teet Tomson

Jüri oskas olla võrdne vestluspartner nii „kuningale“
kui „kerjusele“, tema lihtsus,
hoolivus ja praktiline ellusuhtumine kõnetas kõiki. Ta oli
tõeline Märjamaa valla SUURMEES. Aitäh Sulle, Jüri, et saime koos Sinuga seda teed käia!

Merlin Suurna

Jüri oli üks ütlemata tore
mees, temaga kohtudes oli alati millest rääkida, teda jätkus
kõigile. Oma töökuse, leidlikkuse ja lihtsa talupojatarkusega leidis ta alati probleemile
lahenduse. Pole vist kedagi
Märjamaa vallas, kes Jüri fotoklõpsu taha poleks sattunud,
ja ta pidas sind meeles, saates
hiljem selle klõpsu mõneks
tähtpäevaks.
Muhe naeratus näol, fotoaparaat kaelas, olgu siis kas
pintsaku või töötunkedega,
Jüri oli alati tema ise.
Oli au teda tunda.
Triin Matsalu

Ootamatult lõppes ühe
väärt mehe elutee. Iga kohtumine Jüriga tähendas kokkupuudet eheda iseolemisega.
Selles väärikas ja avali olekuga
mehes oli sügav sisu ilma suuri sõnu tegemata. Jüri oli alati
loomulik. Meie tihti nii kiirustavas ja pinnapealseski argi-
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Urmas Kristal

päevas suutis tema oma kodulooteadmistega anda edasi
neid nähtavaid ja nähtamatuid
sidemeid põlvkondade vahel,
mida just sellised lood endas
sisaldavad.
Kui Mai ja Aadu Parnabas
panid aluse Sillaotsa talule, siis
Jüri on olnud nende töö suurepärane jätkaja. Ja kus teda kõik

kohata võis! Uudishimu elu
vastu käis Jüriga kaasas. Kahju, et me enam ei kohtu.
Reet Saar

Mõtisklen ühest päris Eesti Mehest – Jürist. Mõtlen , et
alati kui teretasime, siis peale
seda oli käe sees selline tunne,

Jüri oli tagasihoidlik mees,
kes suuri sõnu ei teinud, aga
oma tasasel ja muhedal moel
pani end alati kuulama. Ta oli
oma, ta oli üks meie seast ja
ometi oli ta eriline. Temast
kiirgas headust ja lahkust.
Kord saatis ta mulle pildi
rukkililledest õitsemas keset
rukkipõldu ja jagas lahkelt juhiseid, kust seda kohta leida.
Temalt sai alati nõu, kui küsisid.
Jüri armastas pildistada ja
ta oli ka ise suurepärane modell – ta lihtsalt oli see, kes ta
oli. Ja kogu tema olemus peegeldub temast tehtud fotodel,
mis jäävad meiega …
Tiina Gill

Vaskpillid paitasid kõrvu ja südameid
Pühapäeval, 24. märtsil toimus Keila muusikakoolis konkursi
„Parim noor instrumentalist 2019“ järjekordne finaalvõistlus
madalatele vaskpillidele. Eelvooridest olid endale edasipääsu
kindlustanud Oliver Meresmäe trombooniga ning Silver Meresmäe tuubaga. Tasub ehk meelde tuletada, et alles paar nädalat
tagasi saavutas Silver oma imelise mänguga saksofonil sama
konkursi raames III koha.
Ka seekord olid tulemused rõõmustavad: Oliver saavutas
14-15aastaste õpilaste vanuserühmas I koha, Silver 16aastaste ja
vanemate mängijate vanuserühmas II koha! Noormeeste õpetaja
on Tõnu Soosõrv, kontsertmeister Kulla Aavik.
Maiu Linnamägi

Kulla Aavik, Silver Meresmäe, Oliver Meresmäe ja Tõnu Soosõrv.
Foto Maiu Linnamägi
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Märjamaa gümnaasiumi uue spordihoone
ehitus algas uue juhi käe all

E

elmisel nädalal alustati Märjamaa uue
spordihoone ehitusplatsil mullatöödega.
Ühtlasi hakkab hoonet haldava sihtasutuse Märjamaa Valla
Spordikeskus uue tegevjuhina
tööle avaliku konkursi kaudu
valitud tugevaim kandidaat
Mart Tilk.

Sihtasutuse tegevjuhi ja
juhatuse liikme leidmiseks
kuulutas sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi,
kuhu laekus kümme avaldust.
Konkursi
valimiskomisjon,
kuhu kuulusid lisaks nõukogu
liikmetele ka vallavalitsuse
esindajad, vestles viie valitud
kandidaadiga. Ühise konsensusliku arutelu tulemusena
tegi komisjon ettepaneku
nõukogule. Sihtasutuse uueks
tegevjuhiks sai spordikeskuse
nõukogu otsusel Mart Tilk.
Konkursi valimiskomisjon
on kõigile kandideerijatele
ning vestlustel osalejatele kaasamõtlemise ja panustamise
eest väga tänulik ning pole välistatud nende inimeste kaasamine Märjamaa spordielu
arendamisse.
Mart Tilgal on tugev visioon kogu Märjamaa valla
spordielu arendamisel. Ta on
avatud, initsiatiivikas ja väga
koostööalti mõtteviisiga juht.
Sel kevadel Estonian Business
Schoolis strateegilise juhtimi-

se arenguprogrammi
lõpetav
Tilk peab oluliseks jätkusuutlikku arengut ja targalt läbimõeldud
strateegilisi valikuid kaasaegsete
ja mitmekülgsete
sportimisvõimaluste tagamiseks. „Väga tähtis
on tihe koostöö
kõikide tänaste
spordiorganisatsioonidega mitte
ainult Märjamaa
vallas, vaid kogu Eestis ja kaugemalgi,” ütles Tilk vestlusel.
Uute ideedena tõi Mart Tilk
välja luua võimalused füsioterapeudi ja massaažiteenuste
osutamiseks, samuti rõhutas
ta rühmatreeningute, seiklusspordi ja suurte võistluste
Märjamaale toomise soovi, mis
ühelt poolt aitavad rakendada
rajatava spordihoone ruumid
võimalikult aktiivsesse kasutusse ning teisalt loovad ühtse terviku elanike tervisliku
mõtteviisi kujundamisel.
Mart Tilk asub Märjamaa
Valla Spordikeskuse tegevjuhi
ja juhatuse liikmena ametisse 1. aprillist, tema volitused
kestavad kolm aastat. Tegevjuhi peamisteks tegevusteks
on sihtasutuse äriplaani, eelarve ja strateegia väljatöötamine, partnersuhete loomine

• Kaasava eelarve 2019 rahvahääletus toimub
18. märtsist kuni 4. aprillini 2019 elektroonilises
infosüsteemis VOLIS ning Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa,
Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).
Täiendav informatsioon:
Märjamaa valla kodulehel:
http://marjamaa.kovtp.ee/uldinfo

Abivallavanem Triin Matsalu tel: 5623 7269 või
e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee

ja hoidmine, spordirajatiste,
sh uue spordihoone ehituse,
sisustuse ja halduse korraldamine, kogu valla spordielu
elavdamine. Ning loomulikult
uue spordihoone ehituse koordineerimine, milleks on tal kogemused ja teadmised olemas.
Sihtasutuse nõukogu ja
Märjamaa vallavalitsus tänavad organisatsiooni senist juhatuse liiget Andres Elmikut
panuse eest Märjamaa uue
spordihoone ehituse käima-

lükkamisel.
Märjamaa gümnaasiumi
uue spordihoone ehitus kestab kavandatult 2020. aasta
juunikuuni. Hoonest ja sinna
planeeritud võimalustest saab
lähemalt lugeda 2019. a 27.
veebruari Märjamaa Nädalalehest.
SA Märjamaa Valla Spordikeskus nõukogu esimees
Kalle Uusmaa

Märjamaa spordihoone ehitusplats.
Fotod Kalle Uusmaa
PILTUUDIS
Alanud on Märjamaa valla spordihoone ehitustööd. Ehitustööde
perioodil (hoone eeldatav valmimisaeg on juuni 2020) võib olla
häiritud liikluskorraldus ja parkimine Märjamaa alevis Staadioni
tänaval ja Tamme teel ning Märjamaa Gümnaasiumi söökla ees
asuvas parklas. Palume ehitusperioodil kasutada lähipiirkonnas asuvaid teisi parklaid. Koolisöökla parkla on kasutamiseks
vaid teenindavale transpordile. Liikluskorralduses võib tulla ette
ajutisi tänavate sulgemisi või suunamuutuseid – palume jälgida
liikluskorraldusvahendeid.
Tervislikult liikumist ja mõistvat suhtumist soovides
Märjamaa Vallavalitsus
SA Märjamaa Valla Spordikeskus
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Kokkuvõte volikogu märtsikuu istungist

V

olikogu 19. märtsi
istungil jätkati veebruaris pooleli jäänud
teemaga - volikogu
komisjonide esimeeste ning
aseesimeeste valimisega.

Pool rehkendust sai seekord tehtud - sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Marika
Hiiemaa ning aseesimeheks
Anneli Ülemaante, revisjonikomisjoni esimeheks Raivi
Laaser ja aseesimeheks Aare
Müil. Hariduskomisjoni ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe kohtadele ei leidunud
ühtegi kandidaati.

Volikogu muutis Märjamaa
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise
aluseid. Muudeti määruse lisa,
milles on määratud hallatavate asutuste töötajate palgagrupid ja palgavahemikud.
Seekordsed muudatused olid
suuresti seotud lasteaiaõpetajate aasta algusest kehtima
hakanud palga alammääraga
(1125 eurot), millest tulenevalt korrigeeriti väikeste asutuste juhtide palgavahemikku,
et väikeste lasteaedade direktoritele makstav tasu ei jääks
alla õpetaja omale. Edaspidi
on valitsusel kavas üle vaadata ka kultuuritöötajate pal-

gavahemikud. (Ääremärkus:
üldhariduskoolid reguleerivad
oma palgakorraldust ise.)
Otsustati, et alates uuest
õppeaastast liidetakse Kivi-Vigala Lasteaed Pääsulind KiviVigala Põhikooliga. Kivi-Vigala
lasteaia nimekirjas on praegu
15 last ning põhikoolis 30 õpilast.

Meedia- ja publikuhuvi
pälvis ning teravaid väljaütlemisi põhjustas vallavalitsuse
liikmele hüvitise maksmise
punkt. Vallavanema ettepanek
oli maksta vallavalitsuse liikmele Ülo Olmile vallavalitsuse liikme ülesannete täitmise
eest hüvitist 1000 eurot kuus.
Villu Karu tegi ettepaneku
maksta 300 eurot, s.o sama
suurt hüvitist kui sai eelmine poliitiline valitsuse liige
Margus Jehe. Merlin Suurna
põhjendas suurema hüvitise
maksmise ettepanekut sellega, et Ü. Olm täidab lisaülesandeid, esindades vallavalitsust ehitusobjektidel, ehituse
hankekomisjonides, teehoiukomisjonis. 11-poolthäälega
otsustati hüvitiseks määrata
1000 eurot kuus.
Võeti vastu Märjamaa
valla 2019. a eelarve I lisaeelarve. Majandus- ja
eelarvekomisjoni ettepanekul
h ä ä le t at i
11-h ä älega eeln õ u s t
välja 22
813 eurot,
mis oleks
läinud
Märjamaa

muusika- ja kunstikooli õpetajate töötasu ühtlustamiseks
lasteaiaõpetajatega ning 1264
eurot, mis oli arvestatud muusika- ja kunstikooli direktori
töötasu suurendamiseks. Lisaeelarvesse hääletati 11 häälega sisse 10 663 eurot, mis on
vajalik vallavalitsuse liikmele
hüvitise maksmiseks.

Üksmeelselt
muudeti
sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise korda. Seni vallavalitsuse pädevuses olnud hüvitise andmise otsustamine
delegeeriti hoolekandekomisjonile. Hoolekandekomisjoni
moodustab vallavalitsus ning
sinna hakkavad kuuluma
sotsiaalosakonna
juhataja,
lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltööspetsialistid ja Vigala
osavallavalitsuse
sotsiaaltööspetsialist. Eesmärgiks on,
et sotsiaalhoolekandelise abi
andmise otsused üksikisiku
tasandil teeb sotsiaalvaldkonnapõhine komisjon. See annab
võimaluse paindlikult ja kiirelt
otsustada teenuste ja toetuste
andmine kodanikele.
Muudeti Märjamaa Vallavolikogu 17.04.2018 määrust
nr 24 ,,Riigihangete korraldamise kord”. Muudatusega antakse vallavalitsusele volitus
koostada riigihangete korraldamise juhis hallatavatele
asutustele ja vallavalitsuse
struktuuriüksuse juhtidele, et
alla lihthanke piirmäära jäävaid hankeid korraldada selgelt ja ühetaoliselt.

Istungi esimeses punktis
valitud sotsiaalkomisjoni esimehe Marika Hiiemaa ettepanekul arvati sotsiaalkomisjoni
koosseisu Marge Viska, Ilme
Roosi, Ilju Aviste, Ruth Lippus,

Vana-Vigala rahvamajas
13. aprillil kell 21
KEVADINE TANTSUÕHTU
ANSAMBLIGA STARTER

Pilet 8 eurot
Avatud puhvet
Info ja laudade tellimine tel 5565 8763

Jaanus Lehtsaar ja Liivi Miil.

Revisjonikomisjoni esimehe Raivi Laaseri ettepanek oli
revisjonikomisjoni liikmeteks
valida Sander Saaliste, Harri
Jõgisalu ja Jaanus Lehtsaar.
Kõik nimetatud said salajasel
hääletamisel ka vajaliku toetuse.
Päevakorras olnud kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine ja hariduskomisjoni
koosseisu kinnitamine jäid
seekord ära, sest komisjoni
kooseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul. Kuna
volikogu ei suutnud valida
kummalegi komisjonile esimeest (ja aseesimeest), siis
polnud ka kooseisu kohta ettepaneku tegijat.

In for m at sioon ipu n k t i s
avaldas Harri Jõgisalu arvamust, et YouTube, mida alates
käesolevast aastast volikogu
salvestiste avaldamiseks kasutatakse, pole just kõige sobivam kanal.
Ago Kirsipuul oli ettepanek
preemiasüsteemi ümberkorraldamiseks, tuues võrdluseks
sotsiaaltoetuse
taotlemise:
igaüks, kes soovib preemiat
saada, kirjutab, mille eest ja
kui palju.
R. Laaser avaldas arvamust, et enne, kui vallavalitsuse haldusosakond hakkab ise
kõikidelt valla hooldada olevatelt haljasaladelt muru niitma,
tuleks kaaluda, kas otstarbekam ei ole seda teenusena tellida ettevõtjatelt.
V. Karu tundis huvi, kas
valla arengukava täpsustatud
tegevuskava on tulemas või on
see päevakorrast maas. Merlin
Suurna lubas, et tegevuskava
tuleb.
V. Karu tundis huvi, kes on
sihtasutuse Märjamaa Valla
Spordikeskus uus juht. Suurna
vastas, et kuigi konkurss on
läbi, ei saa ta nime enne lepingu allkirjastamist avalikustada.
Janika Liländer

27. märts 2019
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Kuidas oma perega kriisideks valmistuda

S

iseministeerium
alustas 20. märtsil
teavituskampaaniat,
kus tutvustatakse
avalikkusele ajakirjanduse ja
sotsiaalmeedia vahendusel,
kuidas kriisiolukordadega
hakkama saada. Teavituskampaania raames saavad
käitumisjuhised kättesaadavaks kõikidele Eesti elanikele
veebilehel www.kriis.ee nii
mobiiltelefonis, tahvelarvutis
kui ka süle- ja lauaarvutis
eesti-, vene- ja inglisekeelsetena.

• Ole teadlik, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis on nende mõju pere
igapäevaelule ning kuidas
nendeks ühiselt valmistuda.

• Rääkige omavahel läbi,
kuidas erinevate ohtude korral käituda. Näiteks:
- kas kõik pereliikmed teavad, mis hetkel ja kuidas abi
kutsuda;
- millistes olukordades on

kindlasti vaja kodust lahkuda
ning millistes olukordades tuleb jääda siseruumidesse;
- kuhu te saate ohu korral
ajutiselt minna (naabrid, sõbrad, sugulased, maale, suvilasse);
• Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kuidas vajadusel
vett või gaasi kinni keerata
ning elektrit välja lülitada.
• Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kus asuvad olulisemad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna,
näiteks mida tuleks kodust
lahkudes võtta kaasa või millised peaksid olema kodused
varud.
• Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad
mingites kriisiolukordades abi
vajada, ning leppige nendega
kokku omavaheline ühenduse
hoidmine.
• Mõelge läbi, kuidas oma
koduloomade eest erinevates
kriisiolukordades hoolitseda.
Kuidas koos naabrite ja
kogukonnaga kriisideks val-

Aprillinalju meilt ja mujalt

Eestis sai aprillinaljade tegemine suure hoo sisse 20.
sajandil. Toonases Eesti ajakirjanduses
oli
kombeks
teha aprillinalju päev varem,
nii-öelda
pühadelaupäeval.
Näiteks kutsuti 31. märtsil
rahvast järgmiseks päevaks
teatud ajal mõnda kindlasse
kohta, et vaadata mõnda sündmust. Rahvahulka pildistati
ning 2. aprilli lehes said lugejad kergeusklike kaaskodanike üle üksjagu naerda. Näiteks
1933. aastal teatati ajalehes
Lõuna-Eesti, et Adolf Hitler
külastab Riias baltisakslaste seltsi ja sõidab seejärel ka
Tallinna. Rong teeb Valga jaamas peatuse ning kohalikud
sakslased ja huvilised saavad
koguneda füürerit tervitama.
1957. aastal teatas BBC
soliidne uudistesaade „Panorama“, et väga sooja talve ja
eduka spagetimardika tõrje
tõttu on Šveitsi põllumeestel
väga hea spagetisaak. Uudise

taustaks näidati filmilõiku,
kuidas naised korjavad puu
otsast spagette ja panevad
neid päikese kätte kuivama.
Kui inimesed helistasid BBCsse ja küsisid nõu, kuidas spagetipuud kasvatada, vastati
neile, et pange spagetivõrse
tomatikastmepurki ja lootke
parimat.
2007. aastal anti Ülemiste
ostukeskuse valjuhääldajatest
teada, et seoses ummikutega
Tallinna lennujaamas palutakse lugupeetud külastajatel
oma auto kaubakeskuse parklast ära viia, sest 15 minuti
pärast maandub seal Estonian
Airi Oslo-Tallinna lend. Autoomanikud tormasid oma autosid päästma, jättes ostlemise
kus see ja teine.
Allikas: Marju Kõivupuu
„Meie pühad ja tähtpäevad“,
2018
Sillaotsa muuseumi
pedagoog Liivi Miil

• SINU JA SU PERE HAKKAMASAAMINE KRIISIOLUKORDADES SÕLTUB EELKÕIGE TEIST ENDAST!
• ENNAST JA OMA PERE SAAD KAITSTA KÕIGE PAREMINI, KUI VALMISTUD KRIISIOLUKORDADEKS ETTE!
• VAID SINA TEAD KÕIGE PAREMINI OMA PERE VAJADUSI JA VÕIMALUSI!
• TEE KRIISIDEKS VALMISTUMISEL KOOSTÖÖD NAABRITE JA KOGUKONNAGA!
• OLE VALMIS NÄDAL AEGA ISESEISVALT HAKKAMA
SAAMA!
mistuda
• Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
• Tee endale selgeks, kes
on kogukonna võtmeisikud
(külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht jne).
• Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõjud
ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis
olla (näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude abivahendite
ühine soetamine vmt ).
• Tehke koos selgeks, kes
kogukonna liikmetest vajavad
kriisiolukordades
kõrvalist
abi.
• Leppige kokku kogukon-

na liikmete ohust teavitamise
korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning
mõelge läbi, kuidas te saate
üksteist aidata (sh neid, kes
vajavad kõrvalist abi – üksi
elavad vanurid, puuetega inimesed jne).
TASUB TEADA
Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna
heaks tegutseda, liitu mõne
vabatahtliku organisatsiooniga. Vaata lähemalt: www.vabatahtlikud.ee.
Lae alla Naiskodukaitse
poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!“. Rakenduse saab tasuta alla laadida, otsides „Ole valmis!”.
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Ökokogukonnas tuleb looduspärase aiapidamise kursus

M

õisamaa ökokeskuses tuleb kuus
aianduse ja toidu
kasvatamisega
seotud praktilist õpituba.

Õpitoad on mõeldud nii
neile, kes teevad alles esimesi samme aiapidamises kui
ka kogenud aiapidajatele, kes
sooviksid looduspäraselt aeda
pidada, mis annab head saaki
ja samas toetab ka meid ümbritsevat ökosüsteemi. Õpitoad
lähtuvad permakultuuri põhimõtetest. Osaled saab terves
tsüklis, aga ka üksikutes õpitubades.
Väikese Jalajälje kogukonna aednikud Liina Järviste ja
Merili Simmer on kogemustega aiapidajad, kes lisaks kõigele muule on mitmeid aastaid
kasvatanud mahedalt idusid ja
võrseid Eesti tipprestoranidele.
Õpitoad toimuvad laupäeviti kell 10.30–16.30 Mõisamaa ökokeskuses (Mõisamaa
küla, Märjamaa vald). Hind

Kursus „Looduspärane
aiapidamine”
Mõisamaa ökokeskuses
30.03 Viljapuude lõikamine
6.04 Kasvuhoone ABC
18.05 Metsikute taimede
söömine ja hoidistamine
29.06 Kompost, leotised ja
mulla tervis
24.08 Kõrgpeenrad ja
sügisene saak
5.10 Seemnesäilitaja
koolitus

Rohkem infot ja kontakt:
liina.jarviste@gmail.com,
tel 552 8242,
https://vaikejalajalg.ee/
koolitused/loodusparaneaiapidamine/

sisaldab lõunasuppi.
Osaledes kõigis kuues õpitoas ja kogu summa ette makstes on energiavahetuseks 180
eurot, seega ühe õpitoa hinnaks tuleb 30 €. Ühe kaupa

osaledes on õpitoa hind 40€.
Ootame teid juba sel laupäeval, 30. märtsil viljapuude
lõikamise töötuppa.
Kas Sul on aed, kus vanu
või noori õuna-, pirni-, ploomi- või muid viljapuid? Kas Sul
on kõhklusi ja kahtlusi, kuidas
neid parimal moel hooldada?
Kas soovid õppida, kuidas
vanu viljapuid tundlikult noorendada? Millised on parimad
tööriistad ja kuidas neid ohutult käsitleda?
Õpime koos eksperdiga
Mõisamaa õuna- ja viljapuuaias, kuidas erinevaid võra-

tüüpe ja õiepungi ära tunda,
määrata okste vanust ning
võrasid kujundada. Meil on
võimalus vaadata ja proovida
lõigata väga eri vanuses puid.
Õpituba juhendab Heli
Molok, kes õpetab viljapuude
võra kujundamist Luua Metsanduskooli arboristi eriala
õpilastele.
Koolitus saab teoks tänu
KÜSKi toetatud projektile „Toimiv kogukond, edukas koolituskeskus“.
Kristina Paškevicius

Head uued ja tuttavad käsitöösõbrad!

28. märtsil kell 18 tikime. Kel vaja algõpetust - rõõmuga
aitame!
Alustame suvelaagri jaoks raamatukaante tikkimist. Tule julgelt, sest tikkida on tore!
Materjalid olemas kohapeal. Lisaks saab kaunistada portselani
nii pulbervärvide kui ka siirdepiltidega. Võimalus kanda tassiletaldrikule ka nimesid.
4.04 kell 18 maalime kalossid kauniks. Osalustasu 7 eurot,
millele lisandub lisatasu iga järgmise portselaneseme eest.
Eve ja Tiina, ewebur@gmail.com, 5615 7757

27. märts 2019
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Märjamaa vallas algab koerte kiibistamise kampaania

M

ärjamaa valla
koerte ja kasside
pidamise eeskirja
alusel on alates 1.
juunist 2019 Märjamaa valla
territooriumil peetava koera
kiibistamine ja lemmikloomaregistris registreerimine
kohustuslik.

Märjamaa
Vallavalitsus
viib koostöös veterinaararst
Reet Reimanniga läbi koerte
kiibistamise kampaania, mille

raames on võimalik oma lemmik lasta tasuta kiibistada.
Kampaania toimub alates
01.04.2019 kuni 31.12.2019
arvestusega, et kampaania
käigus paigaldatakse tasuta
kiip maksimaalselt 60 koerale.
Kampaania raames saavad tasuta oma koeri lasta kiibistada
loomaomanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on
Märjamaa vallas.
Kiibistamisel paigaldatakse spetsiaalne riisitera suuru-

25. märts on jäänud Eesti ajalukku kui must maarjapäev,
mil tuhanded inimesed sunniti
oma kodudest kiiruga lahkuma. Naiskodukaitse Märjamaa
jaoskond on juba 2014. aasta
kevadest kutsunud küüditamise aastapäeval Märjamaa
kirikuaias olevate nimeplaatide juures mälestusküünlaid
süütama. Päiksetõusul kogunes viisteist inimest. Kõneles
kirikuõpetaja Illimar Toomet:
„Küüditamine 70 aastat tagasi
25. märtsil polnud esimene ega
viimane sarnane ettevõtmine.
Selle eesmärk ei olnud pelgalt
külade jõukamate majapidamiste tühjendamine inimestest ja varast, vaid ka hirmu
külvamine. Et need, keda ära
ei viidud, tooksid “vabataht-

likult” oma loomad ja riistad
“ühismajandisse”. Tegelikult
oli ühiselt ju varemgi tegutsetud, nii talgutöödel kui kallimate masinate soetamisel.
Nii nagu toona, ei tea me ka
tänapäeval täpselt, miks üks
pere viidi, teine mitte. Miks
ühele perele anti aegsasti ähvardavast ohust teada, teine
aeti keset ööd voodist välja.
Kas põhjuseks oli lihtsalt juhus? Ei, mitte juhus, vaid julmus. Viimaks ei pidanud olema
pääsejaid. Arv oli ette antud ja
plaan vajas täitmist.
Olen lugenud Tartu tänaval
liikunud küüditatavate kolonnist. Üks mees palus sõdurit,
et tal lastaks minna, kodus on
naine ja väikesed lapsed. Sõdur andiski võimaluse mehel

ne kiip süstlaga looma kaelal
oleva naha alla. Igal kiibil on
kindel numbrikombinatsioon,
mille veterinaararst kannab
koos lemmiklooma ja tema
omaniku andmetega lemmikloomaregistrisse. Kui loom
peaks kaduma, on kiibistatud
looma leidmisel kerge kontrollida, kes on omanik, ja nii
jõuab lemmikloom kiiremini
koju tagasi.
Koerale kiibi paigaldamiseks on loomaomanikel

võimalik registreeruda veterinaararsti Reet Reimanni vastuvõtule tel 482 5446,
5646 2429, e-post reet.vet@
gmail.com. Veterinaararst FIE
Reet Reimann tegutseb Märjamaa vallas Sipa külas,
Täiendav informatsioon:
Liina Valler, järelevalvespetsialist, tel 524 7250, e-post liina.valler@marjamaa.ee.

Musta maarjapäeva meenutasid mälestusküünlad

Üksi elava pensionäri toetusest

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobris üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse
toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele
tingimusele:
• on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2-kordne Eesti
keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on 540 eurot.
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et alates
1. aprillist ka kõik need tingimused täidetud on.
Palun kontrollige oma andmed rahavastikuregistris üle.
Märjamaa vallamajas Tehnika tn 11 annab infot registrisekretär Mirjam Aasma (kabinet 21, tel 5860 2209 või mirjam.
aasma@marjamaa.ee), Vigala osavallavalitsuses registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas, 489 4770, maiu@vigala.ee.

Mälestushetk küüditatute nimeplaatide juures Märjamaa
kirikuaias.
Foto Kalju Kiisler
lahkuda, kuid mõnisada meetrit hiljem kamandas seesama
sõdur tänava ääres seisjate
seast ühe juhusliku mehe täitma tühjaks jäänud kohta. Selle
mehe käest ei küsitud, kas tal
oli naine ja kodus lapsed. Kas
see sõdur oli inimene või elajas?
Selles valguses asetub teise valgusesse mõne pere küüditamisest pääsemine ning
saab selgemaks, miks teisal
viidi pikale teekonnale muldvana memm ja taat või rinnalapsed. Sest arv oli ette antud
ja plaan vajas täitmist. Aga süü
selles ei ole mitte pääsenutel,
vaid nendel, kes taolisi kuratlikke plaane hauvad ja ellu viivad.
Loogika seisukohalt on
küüditajate eesmärk arusaadav – külvata hirmu. Teisalt

jälle mitte, sest mõistus tõrgub
seda uskumast, sest tegemist
on kurjusega, millel puudub
igasugune õigustus.
See on kurjus, millele meis
ei tohi olla ruumi.“
25. märtsi õhtul kell 8 olid
vaikuse minutid Varbola rahvamaja juures. Seda teadet
lugenud tollaste sündmuste
pealtnägija, kes ei soovinud
oma nime lehes avaldada,
soovib südamest tänada Piret
Linnamäge, kes sellise mälestushetke korraldas, sest tänaja
sõnul ei ole kõigi nende aastate jooksul Varbolast äraviidud
inimesi niimoodi meeles peetud.
Sillaotsa muuseumis said
kokku Siberi-tee läbikäinud ja
teised teemast huvitatud.
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Käitu ka virtuaalmaailmas targalt

T

änasel päeval vast ei
ole enam noort, kes
ei puutuks kokku
sotsiaalmeedia
ja internetiga. Mida aasta
edasi, seda rohkem veedavad
noored oma aega internetis.

Kätte on
jõudnud
rehvivahetuse aeg!

* Müügil uued soodsad kvaliteetsed suverehvid:
13-tollised rehvid al 28 €/tk
14-tollised rehvid al 32 €/tk
15-tollised rehvid al 34 €/tk
16-tollised rehvid al 38 €/tk
17-tollised rehvid al 48 €/tk
Kõikidele 4 rehvi vahetajatele
sildade reguleerimine -10%
Rehvide hoiustamine
(4 rehvi 20 €/ hooaeg)
* Sõiduautode remont, varuosad, diagnostika, esiklaaside
vahetus.
* Jalgrataste hooldus, varuosad.
* Erinevate väiketraktorite ja
muruniidukite rehvid, siselohvid + paigaldus.
Aprillis töökoda avatud ka
laupäeviti.
Broneeri aeg tel 482 1696

Varasemalt pidi sõbra juurde
sõitmiseks läbima jalgsi või
rattaga kilomeetreid. Täna
piisab videokõne tegemisest,
kui oledki virtuaalsel kujul
kohal.

Virtuaalkeskkonda on kolinud ka erinevad pahateod. Politseil on keerulisem avastada
internetiavarustes toime pandud süütegusid. Miks see nii
on? Sellepärast, et tihtipeale
ei saa nendest tegudest kõrvalised isikud teada. Kui tänaval
kellegi kallal verbaalselt norida, siis on selle märkamise
võimalus kõrvalistel isikutel
palju suurem, kui internetis
aset leidnud kiusamisel.
Kindlasti on meil kõigil

Pakume tööd
AUTOREMONDILUKKSEPALE
Helista tel 482 1696 või
5373 2689
Email:
marjamaa@kummimees.ee

22. aprillil alates 10.00
MÄRJAMAA
KULTUURIMAJAS
Eelregistreerimine
tel 482 0075,
5656 4614

juhuseid, kus laps on leidnud
mõnest internetimängust või
sotsiaalmeediast juhututvuse, kellega on alustanud suhtlemist. See inimene on tema
jaoks täiesti võõras ning lapsevanem ei pruugi samuti midagi teada. Seetõttu jääb suhtlus
lapse ja võõra inimese vahel
tihti kontrollimata. Mingil hetkel võib laps tunda, et too võõras on talle sõbraks saanud.
Kui juba lapse silmis sõbra
staatuse välja teeninud inimene hakkab ühel hetkel ajama
„imalat“ juttu imelike palvetega, ei tea laps mida teha, ta on
segaduses, ent kellelegi rääkida ka ei julge.
Hoidmaks ära selliseid
juhtumeid, mis võivad lapsi
painata pikka aega, on tähtis
roll lapsevanemal, kes õpetab
ja seletab. Politsei näeb tõsist
vaeva, et minimeerida nende
kahtlaste sõprade ja kiusajate
vaba tegutsemine erinevates
suhtlusportaalides, kuid alati
sellest ei piisa. Iga lapsevanem
peab tundma huvi, kellega
tema laps suhtleb ja millega
ta arvutis tegeleb – nagu last
õue mängima saates küsitakse: kuhu lähed ja kellega? Sa-

Märjamaa Valla
Raamatukogus kestab
maikuu lõpuni lugemisprogramm „Loeme
koos”, mis on kuni
8-aastastele lastele
koos vanematega
Võtke osa!
Info tel 482 1181

muti tuleb tänapäeval lapsele
selgitada, et internetis kehtivad samad reeglid, mis päris
eluski. Kedagi ei tohi kiusata
ja võõrastele pole ilus isiklikke
asju rääkida. Võõrale inimesele ilmselt keegi oma telefoninumbrit tänaval ei jaga, kuid
kas see on tal kättesaadav internetis? Paika peaks panema
kindlasti erinevate portaalide
privaatsuse sätted, olgu selleks Facebook, Instagram või
mõni muu koht. Mida vähem
on avalikult kättesaadavat infot teie lapse kohta, seda parem. Saamaks aru, mida tuleb
lapsele õpetada ja kus olla ise
tähelepanelik, peab lapsevanem end kursis hoidma järjest
uueneva sotsiaaleluga internetis.
Lapsega tuleb kokku leppida reeglid interneti ja nutiseadmete kasutamisel ning
jälgida ka nende täitmist. Vanemal peab olema ülevaade,
milliseid lehti laps külastab ja
millega täpselt oma vaba aega
sisustab. See aitab ära hoida
võltsid sõbrad ja selle, et laps
puutuks kokku oma eale ebasobiva materjaliga internetis.
Usalda, aga kontrolli.
Inimene internetis ei pruugi olla päriselus see, kes ta
väidab end olevat! Kohtumine
netisõbraga
pärismaailmas
peab olema läbi mõeldud: seda
tuleks teha avalikus kohas ja
kindlasti mitte üksinda. Internetis ei tohi kedagi halvustada, norida ega postitada pilte
ega videoid ilma viimase teadmata ja nõusolekuta. Kui kedagi kiusatakse internetis, ei tohi
seda jätta enda teada.
Juhul, kui olete avastanud
mõne vestluse või postituse,
mis teie arvates väärib tähelepanu, tuleks see talletada kuvatõmmisena või üles pildistada, et tähelepanek ei läheks
kaotsi.
Käitu ka virtuaalmaailmas
targalt!
Piirkonnapolitseinik
Kaspar Rodes

27. märts 2019
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Aprillis algavad ringkäigud majapidamistesse

I

gas majapidamises tekib
pesu-, kümblus-, köögi- ja
WC-vett, mida peab enne
loodusesse juhtimist korralikult käitlema. Looduse isepuhastusvõime on suur ning
seni, kuni reostajaid oli vähe,
suutis ta ise ennast kaitsta.
Inimeste arv aga järjest kasvab ning nende elutingimused
ja harjumused muutuvad.

Vett kasutatakse üha rohkem ja juurde on tulnud hulganisti keemilisi puhastusvahendeid, mida veel mõnikümmend
aastat tagasi ei tuntud. Surve
loodusele on nii suureks kasvanud, et ta ei suuda enam sellega toime tulla. Ometi tahame
kõik elada puhtas ja terves
keskkonnas ning soovime seda
ka oma järglastele. Seetõttu on
vaja reovett enne loodusesse
juhtimist puhastada. Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine
mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostamise tagajärjel
kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub
ning võivad levida haigused.
Aprillis alustavad Märjamaa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist ja järelvalvespetsiaOtsime oma meeskonda
kohusetundlikku
töölist,
kelle peamised
töökohustused on:
- hoonete ja seadmete hooldus- ja remonditööd ,
- töö sulgede sorteerimisliinil
- territooriumi korrashoid
Omalt poolt pakume:
- väljaõpet kohapeal;
- stabiilset töökohta edukas
ettevõttes;
- täistööaega ja tähtajatut
töölepingut;
- tööd E–R 08:00–16:30;
- konkurentsivõimelist
töötasu.
Soovijatel võtta ühendust
emailil:
peeter.lehe@joutsen.com või
telefonil 5699 4421

Väljavõte Märjamaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskirjast (§ 3 lõiked 5 ja 6)
(5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või
valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on
kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui selleks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem.
(6) Keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalad Märjamaa vallas on Märjamaa alev, Valgu, Sipa, Kasti,
Laukna, Varbola, Vana-Vigala ja Kivi-Vigala.

list ringkäike majapidamistes,
kaasates vee-ettevõtja ning
vajaduse korral ka Keskkonnaispektsiooni. Aluseks võetakse Matsalu Veevärgi andmed
kinnistute kohta, kus on välja
ehitatud ühiskanalisatsiooni
liitumispunkt, kuid majapidamine on liitunud ainult ühisveevärgiga. Eesmärk on saada
ülevaade nendel kinnistutel
paiknevatest reovee kogumissüsteemidest. Algust tehakse
Märjamaa aleviga. Koostatakse valim kinnistutest ja neid
peresid teavitatakse eraldi.
Kavas on külastused teha tööajal. Eelkõige on meie eesmärk
puhtam keskkond ning vajakajäämiste korral ei hakata kohe
trahvima ega ettekirjutusi
tegema, vaid antakse nõu olu-

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

Varbola rahvamajas
29.03 kell 18 Piia Kõveriku
kursus/õpituba „Magustoidud
toortoidust”, hind 5.30.03 kell 10 Angelika Sonemari terviseloeng „Väsimusest priiks”, hind 5.Info tel 502 7322

korra parandamiseks.
Tuletame meelde, et Märjamaa valla reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskirjas on säte, et
kui kinnistul kasutatav süsteem ei ole nõuetekohane ja
on olemas nõuetekohane liitumispunkt ning ühisveevärKIVI JA MOODULKORSTNATE EHITUS,
REMONT,
PLEKITÖÖD

Tel 554 8699
edissonehitus@gmail.com

Märjamaa rahvamajas
2. aprill kell 19 Vana Baskini
Teatri etendus „Ja mida teile
palun“, osades Anne Paluver,
Pille Pürg ja Mait Trink, pilet
15.-/17.5. aprill kell 11 Viljandi Lasteteater Reky etendus „Sööbik ja
Pisik“, pilet 8.7. aprill kell 17 Margus Tabori
„Mamma lood ehk hiiu eluvilosoohvia“, pilet 12.-/15.17. aprill kell 17.30 „Minu
esimene kontsert“ Märjamaa
muusikakooli õpilastelt
18. aprill kell 19 Ugala teatri
etendus „Meistrite liiga“, pilet
12.-/15.22. aprill kell 10 Silmaarst ja
prillide müük, eelregistreerimisega
26. aprill Comedy Estonia,
piletid Piletilevis ja tund enne

gi- ja -kanalisatsioonisüsteem,
on neil kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Lõikes 6 on loetletud Märjamaa valla reoveekogumisalad.

VanaVaraVaramu
Mööbel, jalgrattad
Orgital lihatööstuse kõrval
Tel 505 4450
www.tiktak.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
algust kohapeal
3. mai kell 11 Kuressaare Linnateatri lasteetendus „Sipsik“,
pilet 7.-/ sülepilet 4.4. mai naisrühma Ülejala
Sussisahistajad 20. aastapäeva
kontsert
8. mai kell 17 Lasteaed Pillerpall Emadepäeva kontsert
9. mai kell 17 Muusikakooli
kevadkontsert
10. mai kell 19 Ansambel
„Naised köögis“ kontsert, piletid eelmüügis 15.-; hiljem 18.11. mai kell 11 Hõbelusikapidu
15. mai kell 10–12 ID- kaartide taotlemine, eelregistreerimisega
Ly galeriis
Viive Noore graafikanäitus
„Armastuse puu“
Laudade, piletite ja kohtade
broneerimine tel 5656 4614
või marjamaa.rahvamaja@
marjamaa.ee
www.marjamaarahvamaja.ee
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K 27.03 kl 16.00; 17.30
„KAPTEN MORTEN LOLLIDE
LAEVAL”
EESTI – NUKUFILM kogupereseiklus-joonisfilm 1.18
K 27.03 kl 19.00; 21.10
„MEIE”
USA põnevik 1.57 (K –14)
N 28.03 kl 17.00
„KUNINGANNA CORGI”
USA kogupere joonisfilm 1.32
N 28.03 kl 19.00; 21.00
„KLASSIKOKKUTULEK 3:
RISTIISAD”
EESTI – TASKAFILM 1.30
komöödia (K –14)
R 29.03 kl 14.40; 17.00
„DUMBO” 3D
(SUBTIITRITEGA ) USA kogupere fantaasiafilm 2.10
R 29.03 kl 19.20 ; 21.00
„SKANDINAAVIA VAIKUS”
EESTI draama 1.15 (K –16)
P 31.03 kl 14.40; 17.00
„DUMBO” 3D
P 31.03 kl 19.20; 21.00
„SKANDINAAVIA VAIKUS”
E 1.04 kl 17.00; 19.00
„GLORIA BELL”
USA romantiline draama
1.45 (K –14)
E 1.04 kl 21.00
„MEHED”
EESTI komöödia 1.39 (MS –12)
T 2.04 kl 16.40; 19.00
„DUMBO” 3D
(SUBTIITRITEGA )
T 2.04 kl 21.20
„GLORIA BELL”
K 3.04 kl 17.00; 19.00
„PARIISI KEISER”
PRANTSUSE ajalooline seiklusfilm 1.45
K 3.04 kl 21.00
„TÕDE JA ÕIGUS”
EESTI - ALLFILM draama
2.45 (MS –12)

HINNAD
Koolieelik 2.00 €
Õpilane, pensionär 3 €
Täispilet, sh üliõpilased 4 €
3D passiivprillid 1 €
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Tuleb Ülo Vooglaiu raamatu esitlus

V

eebruari keskel
ilmus heategevusliku sihtasutuse “Ülo
Vooglaiu mõttepärand” esimese toimetisena isemõtleja käsiraamat “Elanikust
Kodanikuks”.

Ülo Vooglaiu elutööna on
valminud terviklik mõttemudel ühiskonnas orienteerumiseks. Selle lähtekohaks on
inimene, elu ja elukeskkond.
Ühiskonnas on hea ja turvaline
elada, kui inimene ning inimväärne elu on peamine eesmärk. Kõik muu, näiteks riigieelarve ja võim peavad olema
vahendid selle saavutamiseks.
Käsitatud on tegevussüsteemi ja selle elemente,

sealhulgas tööd ja juhtimist,
otsustamist ja otsustamise
eeldusi, otsuse vastuvõtmist
ja täitmist, tegevuse edasi- ja
tagasisidestamist keskkonnas
kui süsteemis.
Avatud on inimsuhted,
suhtetoime ning suhtlemise ja
kohtlemise tegurid eri oludes,
olukordades ja situatsioonides.
Soovitatud on meetmeid
iseseisvaks
mõtlemiseks,
koostööks ja sünergia kujunemiseks.
Päris põhjalikult on käsitletud juhti kui õpetajat ja vooruslikku eeskuju. Ühiskond
saab edeneda vaid juhul, kui
meistreid ja meisterlikkust
(kompetentsust) au sees hoi-

Nutisportlased käisid Hiiumaal
20. märtsil toimus Hiiumaal
Käina koolis Lääne-Eesti piirkonna Nutispordi finaal.
Nutisport on kujundatud
matemaatikat täis linnana,
kus on tänavad, tänavatel
paiknevad majad ning majadel on korrused. Nutispordi
Nuti-Mati matemaatika majad
(mida on hetkel 66) paiknevad
kuuel tänaval (arvud, arvutamine, algebra, mõõtmine, teljestik, geomeetria). Igal majal
on viis korrust.
Vana-Vigala põhikool on
Nutispordi keskkonda kasutanud juba neli aastat ning
aasta-aastalt on lisandunud
kasutajaid ning finaliste. Sel
aastal said finaalikutse kolm
õpilast ja kolm õpetajat. Oma
võistlusklassi parimana olid
kutsud Andre Kuusk 5. klassist ja õpetaja Marje Orav eriti
täiskasvanute klassist. Nad ei
petnud meie ootusi ning väljusid finaalist samuti võitjatena
ning osalevad 8. aprillil vabariiklikus finaalis.
Õpetaja Marje saavutas
piirkonna parima tulemuse –
45 224 punkti ning on parim
juba neljandat aastat järjest.
Andre saavutas 40 427 punkti
ning oli teist aastat järjest oma
võistlusklassi parim. Tublid
osalejad olid veel Ken-Andre

takse.
Põhjendatud on, miks saab
koostööd kõige olulisemaks
seisundiks ühiskonnas pidada,
konkurentsi aga kõige destruktiivsemaks.
Õnnelik saab inimene olla
vaid siis, kui teised tema ümber õnnelikud on. Edu saavutamiseks tuleb olla helde ja
pingutada teistele edu saavutamiseks eelduste loomise
nimel.
Märjamaa raamatukogus toimub 9.04.2019 „Elanikust Kodanikuks“ käsiraamatu tutvustus kell 17.30.
Osalema ja kaasa mõtlema on
oodatud kõik Eesti elukeskkonna parandamist tähtsaks
pidavad kodanikud.

Andre Kuusk oli nutispordis oma võistlusklassi parim.
Foto Margit Liira
Tamm 3. klassist 33 930 punktiga ning Reijo Vanikov 7. klassist 33 540 punktiga.
Kui tippspordis osalevad
Nutispordi finaalis võistlusklasside 8–10 parimat, siis
Reijole naeratas loosiõnn ning
ta sai osaleda rahvaspordi
võrdvõimeliste grupi koosseisus ning saavutas seal 2. koha.
Kõik ülejäänud meie võistlejad
osalesid tippspordiklassis. Vana-Vigala põhikooli matemaatikaõpetajate au hoidsid veel
kõrgel Margit Liira ja Hillar
Orav.
Mõisakooli inimestele kohaselt sisustasime oma aega
ka Suuremõisa lossi külasta-

misega. Hiiu-Suuremõisa on
üks suurejoonelisemaid barokkstiilis mõisaansambleid
Eestimaal. Tänapäeval tegutsevad lossis Hiiumaa ametikool ja Suuremõisa lasteaedpõhikool. Lossi kolm korrust
pakkusid avastamis- ja äratundmisrõõmu ning rohkelt
võrdlusmomente Vana-Vigala
mõisaga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et päev Hiiumaal möödus
võistluse tähe all, kuid sai ka
puhata ja mängida.
Vana-Vigala põhikooli
reservis matemaatikaõpetaja Margit Liira
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EELK
Märjamaa
Maarja
kogudus

Kutsume oma osalemisega toetama-tähistama
reedel, 29. märtsil Lennart Meri 90. sünniaastapäeva.
Velise-Valgu kandi rahva tuletegemine toimub Mäliste
külas ohvrikivi lähistel reedel, 29. märtsil üks tund enne
päikese loojangut (17.53).
Ühes võtta hea tuju, tuulekuub, piknikukorv ja jalga kummikud, kaasa kindlasti lood ning mälestused kordumatust
Lennu-Taadust.
Velise Kultuuri ja Hariduse Selts, Velise Muinsuskaitse Selts,
Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakond
Sillaotsa Talumuuseum

Pikemaks päevad sirguvad – rohkem jälle on valgust.
Mahlad pungades virguvad, aimates kevade algust.
Kallid Märjamaa valla puuetega inimesed!
Saame kokku reedel, 29. märtsil kell 11.00 Märjamaa
sotsiaalkeskuses.
Räägime sellest, kuidas püsida tervena.
Võtke kaasa oma tarkuseterad enda varasalvest, et neid
siis üksteisele jagada.
Alates 1. aprillist avatakse taas
MÄRJAMAA VANAMETALLI KOKKUOST
aadressil Uus tn 8 Märjamaa
Info tel 5620 0240
marjamaa@taeblaauto.ee
www.taeblaauto.ee
Otsime oma sõbralikku ja toimekasse meeskonda
POSTIKULLERIT,
kelle peamiseks tööülesandeks on posti- ja pakisaadetiste sorteerimine ning kliendile kätte toimetamine.
Töö toimub täiskoormusega E–L algusega 6.30.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B-kategooria juhtimisõigus,
vähemalt põhiharidus ning eesti keele oskus
vähemalt suhtlustasandil.
Töökoht on nii Raplamaal kui Märjamaal.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil
cv@omniva.ee või võta ühendust
telefonil 5805 8858.
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Kõik lõppes nii äkki ...
Teatame kurbusega, et
ootamatult lahkus meie kallis
abikaasa, isa ja vanaisa
JÜRI KUSMIN
20.10.1946–20.03.2019
Ärasaatmine 30. skp
kell 10.30 Sillaotsa
talumuuseumist,
sellele järgneb leinateenistus
Velise kirikus
ja muldasängitamine
Velise kalmistule
Leinavad omaksed
Mälestame teenekat koduloolast ja looduskaitsjat,
Sillaotsa Talumuuseumi
loojat ja hoidjat
JÜRI KUSMINIT
Avaldame kaastunnet
lahkunu lähedastele
Eesti Looduskaitse Selts
Liiga vara
kustus päike,
liiga vara
saabus öö.
Liiga vara jätsid
maha sõbrad,
kodused ja töö...
Kallist varalahkunud
MARGUS KÜNNAPIT
26.03.1969-07.07.2013
mälestavad ja igatsevad
50. sünniaastapäeval
ema, isa, vend perega,
õed peredega,
Lembit ja sõbrad
Erksa vaimuga
Vigala ajaloo talletajat
ALFRED TOHVERIT
mälestab ja avaldab
kaastunnet omastele
perekond Aiaots

Kolmapäev, 27. märts
17.00 Pihiaeg (kogudusemaja)
18.00 Missa (kogudusemaja)
18.30 Ristitee palvus (kogudusemaja)
Neljapäev, 28. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
Reede, 29. märts
7.30 Missa (kogudusemaja)
Laupäev, 30. märts
11.00 Koguduseliikmete 60+
sünnipäev (kogudusemaja)
Ootame märtsikuu sünnipäevalisi!
NB! ööl vastu pühapäeva minnakse üle suveajale, kellaosutid
keeratakse ühe tunni võrra
edasi.
Pühapäev, 31. märts
Paastuaja 4. pühapäev
11.00 Missa (kogudusemaja)
Esmaspäev, 1. aprill
7.30 Missa (kogudusemaja)
18.00 Palvetund (kogudusemaja)
Teisipäev, 2. aprill
7.30 Missa (kogudusemaja)
EEKBL Märjamaa
vabakogudus
Jumalateenistus pühapäeviti
kell 14 Pargi tn 19
EELK Kullamaa
Püha Johannese kogudus
Armulauaga jumalateenistus
pühapäeviti kell 11
EELK Vigala Maarja
kogudus
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
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Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab...
Mälestame
JÜRI KUSMINIT
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Vana-Vigala Rahvamaja
ja näitetrupp Topelt-Kiiks

Mälestame head kaasteelist
Jüri Kusminit.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Perekond Schotter

Südamlik kaastunne Maarjale perega kalli isa
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.
Thea ja Eha
Kõikjal jälgi Su töödest
ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes
ja mõtetes,
oled alati meie seas.
Siiras kaastunne Jürgenile
ja kõigile lähedastele
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul
Teekaaslased
Velise Kultuuri ja Hariduse
Seltsist
ja Velise Muinsuskaitse
Seltsist
Jah, enam ma tõesti ei tule...
kustus hetkes mu viimne
südametuks.
Pilve kaisust
nüüd vaatan te üle,
on sulgund mu taga püha
taevane uks....
Kallis Ave,
oleme Sinuga Su leinas, kui
saadad viimsele teekonnale
oma kalli isa
JÜRI KUSMINI
Kaaslased Naiskodukaitse
Märjamaa jaoskonnast

Kõikjal jälgi
Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas,
elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas…
Mälestame
JÜRI KUSMINIT

JÜRI KUSMIN

Ei ole lohutust,
mis leevendaks leina ….

Südamlik kaastunne
lähedastele.

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele
Jüri Kusmini
surma puhul.

Vigala Osavallakogu ja
Osavallavalitsus

Märjamaa Valla
Külavanemate Ühendus

Mälestame head muuseumi
hoidjat
Jüri Kusminit
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Südamlik kaastunne
perekond Kusminile kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.

Kaastöötajad Sillaotsalt

Sirje ja Valdo

On elu lühike,
on elu vaid viiv,
kesk maiseid askeldusi
tõuseb iil ja luba küsimata
askeldaja viib...

Igavene mälestus.

Mälestame
JÜRI KUSMINIT
Südamilk kaastunne Maiele
ja lastele peredega
Perekond Kristal
Südamlik kaastunne
lähedastele
Jüri Kusmini
kaotuse puhul
Märjamaa Valla
Raamatukogu töötajad

Südamlik kaastunne Avele
kalli isa
JÜRI KUSMINI
lahkumise puhul

Head sõpra ja alati muhedat
kaaslast jääb mäletama
Märjamaa Muusika- ja
Kunstikooli pere
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Mälestame
JÜRI KUSMINIT
Südamlik kaastunne Maiele
ja lastele perekondadega.
Võeva, Mäliste,Aravere ja
Velisemõisa küla elanikud
Töökas ja sõbralik
oli Su hing,
puhkama, puhkama
kutsuti Sind
JÜRI KUSMIN
Südamlik kaastunne
Maiele ja lastele peredega.
Kusminid Valgust ja Orgitalt

Aet, Marje, Reet ja Viivi

Kallis Maarja perega!
Südamlik kaastunne teile
kalli isa ja vanaisa

Avaldame kaastunnet
Maiele, Avele, Maarjale ja
Jürgenile

JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.

JÜRI KUSMINI
surma puhul.
Vigala Külade Ümarlaud
Kallid Maie, Ave, Maarja ja
Jürgen peredega.

Hea kui teekonnal on lõpp,
mille poole minna,
aga lõpuks loeb ikkagi ainult
teekond ise.

Siiras kaastune kalli
abikaasa, isa ja vanaisa
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Maarja,
Ave ja Jürgeni peredele ning
Maiele kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia, meie kõikide
hea kaasteelise, armastatud
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.

Folklooriselts Kiitsharakad

Reet, Andres,
Triin ja Urmas

27. märts 2019

Südamlik kaastunne lähedastele kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia
Jüri Kusmini
lahkumise puhul.
Anu ja Toomas

Tantsurühm Kaareke
Südamlik kaastunne
abikaasale ja lastele peredega
kalli
Jüri Kusmini
kaotuse puhul.
Maime, Aime, Aive
Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega.
Kallis Uduna pere!
Oleme leinas teiega,
mil jätate hüvasti kalli
Jüri Kusminiga.
Kogukonnakaaslased
Sulu külast ja Piret

27. märts 2019
Ja nüüd, kui oled
manalamees,
elad ikka me südame sees,
elad kevadkaunis öös ja
kõrgel Linnutee vöös,
elad sügishommiku kastes
ja me lastes ja lastelastes.
Mälestame suguvõsa hinge
JÜRI KUSMINIT
Avaldame kaastunnet Maiele,
Avele, Maarjale ja Jürgenile
peredega.
Pille, Merle, Marko ja Virko
peredega
Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab.

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Varbola pensionäride ühendus
Tuluke

Tunde tasa
lööb aegade kell,
jääb alles
mälestus
hea ja hell....
Sügav kaastunne
Margus Buhtile perega
kalli ema
MILVI BUHTI
surma puhul.
Töökaaslased Wellspa OÜ-st

Mälestame ja avaldame
kaastunnet lähedastele
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul
Märjamaa Lasteaed
Pillerpall

Põdra talu Tanel ja TeneRiin ema ja peredega

Mälestame leinas ja
avaldame kaastunnet
lähedastele kalli
JÜRI KUSMINI
ootamatu surma puhul.

Südamlik kaastunne teile,
Olgert, Gert ja Harri peredega
armsa ema, vanaema ja
vanavanaema
AINO LAIDSAARE
surma puhul.

Agu perega Haimrest

Sirje ja Helve peredega

Töökas ja sõbralik
oli su hing,
nüüd aga puhkama
kutsuti sind...
Südamlik kaastunne
Maiele, lastele ja lastelastele
JÜRI KUSMINI
kaotuse puhul.
Kilgi pere

Klassiõde Anne
poegade Viljari ja Janekiga

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada …

Ei astu jalg sul enam
vanu radu,
ei ava käsi koduväravat...

Siiras kaastunne
Maiele perega kalli
abikaasa, isa, äia ja vanaisa
Jüri Kusmini
kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Maiele,
Avele, Maarjale ja Jürgenile
peredega.
Looduskaitse Seltsi
Märjamaa osakonna
rahvas

Üks väike küünal süüta,
mõtle,
meenuta - teda,
kel tehtud on päevatöö...
Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure...
Kõike võib tahta,
karta ja loota.
Seda, mis tuleb, mitte keegi
ei oota...
Mälestame
Sillaotsa Talumuuseumi
kauaaegset varahoidjat ja
hinge
Jüri Kusminit
Südamlik kaastunne Maiele
ja lastele peredega

Mälestame
JÜRI KUSMINIT
ja avaldame kaastunnet
abikaasa Maiele lastega.

Sirje ja Mihkel

Mälestame head
sõpra ja seltsikaaslast
JÜRI KUSMINIT

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see.
Siiras kaastunne Maiele
ning lastele peredega sooja,
sõbraliku ja alati abivalmis
naabrimehe
Jüri
kaotuse puhul.

Mälestame
MILVI BUHTI
Sügav kaastunne
laste peredele.
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Kallid Maarja ja Kaarel,
oleme mõttes teiega, kui saadate ära oma isa ja vanaisa,
unustamatu
Jüri Kusmini.
Sõbrad Hopsanist

Teenuse küla rahvas

Jäid tühjaks koduõu ja
kodumaja, nüüd heliseb seal
mälestuste kaja.
Avaldame kaastunnet
Peetrile perega õde
MILVI BUHTI
surma puhul.
Maiju ja Vahur
Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus
armas ja hell.
Mälestame
head naabrimammat
MILVI BUHTI
ja tunneme kaasa poegadele
peredega.

Südamlik kaastunne
omastele
JÜRI KUSMINI
ootamatu kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Maarjale kalli isa
Jüri Kusmini
surma puhul

Valgu kooli ja lasteaia pere

Luhtre talu pere

Üks küünal on kustunud
üks eluraamat sulgus...

Milvi Buht

Südamlik kaastunne Maanus
Buhtile perekonnaga
ema ja vanaema
Milvi Buhti
surma puhul.

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli
ema,vanaema ja ämma
Milvi Buhti
lahkumise puhul

Töökaaslased Adam BD-st

Perekond Kervemann

Avaldame kaastunnet Kristiinale ja Maanusele lastega.
Perearstikeskuse pere

Naabrid Tiina, Anu ja Tiit
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TEENUSED
KAARDID ENNUSTAVAD
Tel 900 1727, hind 1,09 €/min,
vaata ka: ennustus.ee

95 Leida Rahe
91 Endel Eensalu
89 Endel Post
87 Evald Kull
84 Aime Kadakas
78 Rein Laidla
77 Ants Ueson
76 Maie Uustalu
70 Marja Puumann
70 Anatoli Dikanjov
70 Maive Sartakova

Müüa 2toaline ahjuküttega korter. Tel 5620 8262

Kõik ehitustööd! Siseviimistlus
ja välistööd, saunad, vannitoad,
katused jne. Ka muu, mis ehitusse puutub, küll koos lahenduse
leiame. Marko, tel 5399 2362

Plastikvaadid 200 l. 5803 3282

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968

Müüa kasutatud rehvid 205/55
R16 91V. Tel 5807 8271

Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 554 7270 Neeme
Korstnapühkimisteenus.
Tel 5333 0556
korstnahooldus@mail.ee
KATUSETÖÖD, lame- ja viilkatuste ehitus-remonttööd.
Tel 5610 4531
Ehitus ja remont Sinu koju.
Tel 5668 3421

MÜÜK
Vajatakse
vanametallipunkti
vastuvõtjat Märjamaal.
Töö hooajaline
1. aprill – 1. november.
Väljaõpe kohapeal.
Sobiv töökoht ka aktiivsele
pensionärile.

Müüa Orgital kõigi mugavustega
2-toaline korter. Tel 5620 5351

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja
paigaldus. Hinnad soodsad.
Tel 505 4355
Müüa lõhutud 50 cm küttepuud.
Info 5362 3113

Audi A5 Sportback, 155 kW,
1984 cm3, automaat, neljarattavedu, must. Hind kokkuleppel. Tel
53928290

üürile anda
Anda üürile 3-toal möbleeritud korter Orgital. Lisainfo tel 5645 6524

ost
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 5045 215,
5145 215, info@est-land.ee
Ostan sõidukorras sõiduauto või
väikebussi. Võib vajada pisut remonti või olla ka ilma ülevaatuseta.
Tel 5819 0200,
ilusvalgus@gmail.com

Soovin osta heas korras 2-toal

Kochvik Kamber otsib
kokka.
Kandideerimiseks saada
CV kamber@kochvik.ee
või küsi lisa tel 5669 8969

Soovi korral võtta ühendust
allan@taeblaauto.ee või
tel 50 40 429 Allan

Ostan garaažiboksi
Märjamaal.
Tel 5555 4494

EDU KAUPLUSES
igal teisipäeval

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

ISSN 2613-3253

ÜDRUMA
AUTOTEENINDUS
pakub tööd
Hooldustehnik Meistrile

REINU-EINARI OÜ
otsib enda meeskonda
TRAKTORISTI
ja
KUIVATIOPERAATORIT

Kontakt:
Läänemaa, Lääne-Nigula
vald, Üdruma
Tel: 5358 4508
CV saada:
risto@reinueinari.ee

Kontakt:
Läänemaa, Lääne-Nigula
vald, Üdruma
Tel: 5358 4508
CV saada:
risto@reinueinari.ee

MÄRJAMAA NÄDALALEHT
www.marjamaa.ee
Trükiarv 1020 eksemplari

keskk korteri Märjamaal. Palun
pakkumisi telefonile 503 9613.

TÖÖ

Talusse vajatakse lüpsjat.
Tel 5347 3874
Pakume tööd:
autolukksepp / automehaanik
Autode remont ja hooldus. Töökoht: Kohila vald, Hageri küla.
Lisainfo tel 515 0153,
neolundinfo@hot.ee

Pakkuda tööd naisterahvale
üks kord nädalas turismitalus
Märjamaa vallas Mõraste külas. Töö sobib vanemale naisterahvale. Tel 56824 369,
jarmolane@gmail.com

OÜ teeb ehitus- ja remonttöid korteriühistutele, eramutele ja taludele.
Kõik sise- ja välistööd.
Tel 5197 7698

Välja 2 Märjamaa
• Rehvitööd
• Kohapeal suur valik
tuntud firmade uusi
rehve
uued SUVErehvid
soodushinnaga
13” al 28 €
14” al 30 €
15” al 34 €
16” al 39 €
17” al 47 €
18” al 58 €
19 ” al 64 €

Küsi pakkumist!
• Autode kiirpesu alates
8 eurost
56 59 824
jansenrehvid@hot.ee
www.jansenrehvid.ee

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

