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                                                                                                                                                      LISA 1 
 
 
 
SISSEJUHATUS 
 
Vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannet hakkasin koostama aprillis 2018. aastal seoses 
osalemisega Rahvakultuuri Keskuse koolitusel „Kuidas uurida ja mõtestada vaimset 
kultuuripärandit.“ Teemaks valisin mardisandiks käimise Järva-Madise kihelkonnas. Andmete 
kogumise uurimuse tarbeks kombe säilimise ja kestmise osas viisin läbi ajavahemikus aprillist 
oktoobrini 2018 aastal. Küsimustikku aitas koostada Ene Lukka. Küsimustikku levitasin Albu 
Põhikooli ja Aravete Keskkooli õpetajate kaasabil ning vastajateks olid peamiselt Albu Põhikooli 
õpilased ja õpetajad ning Aravete Keskkooli õpilased. Küsimustiku pealkirja ja küsimusi 
täiendasin, kuna selgus, et noored ei seosta Aravete alevit Järva-Madise kihelkonnaga. 
Küsimustikus on 12 põhiküsimust kombelaadi kohta. Vastuseid laekus kokku 25. Vastajateks oli 
6 õpetajat ja 19 õpilast. Vaid kaks täiskasvanut olid nõus avaldama oma isikuandmeid ankeedis, 
ülejäänud kasutasid ainult eesnime. Laste andmed on kogutud koolis ja andmete kasutamiseks 
lastevanemate luba puudub. Osaliselt on andmed kasutatavad seetõttu, et kõik ei andnud 
andmete kasutamiseks nõusolekut. Sissekande avalikkusele kättesaadavaks tegemise ajaks on 
osad õpilased saanud täisealiseks. 
 

Külliki Aasa 
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„Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ – küsimustik ja vastused 
 
Andmed (kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N1 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2006, Paide 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
8 aastane ja 12 aastane; 2 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11 ja kell 17.00 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Läksime Aravetele Järvamaal. Kuna see on meie kodukant. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
1 poiss (laps); 1 tüdruk (laps) 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Paksud mustad joped ja mustad (värvi) riided. Nägu oli õlikriidiga ette joonistatud. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Olime lihtsalt mardisandid. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga laulame ja sees loeme luuletust ning küsime küsimusi. 
- annid (mida saadakse?):  
Saame palju kommi ja paar puuvilja ka. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei ole kaasas. Sellega veheldes toob õnne. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Taandub, sest joostakse vähem kui vanasti. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Rasmus 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2005 
3) Vastaja elukoht: Käravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  

                                                 
1 Anonüümseks jääda soovinud vastajatel märgitud nime asemel sugu – N (naine), M (mees) 
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13 aastane ja 12 aastane; 2 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Eramajad, kortermajad Aravetel. Valiku aluseks: minnakse sinna kus tuled põlevad ja keegi 
kodus on.  
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Kaks poissi. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Tumedad püksid, must jänesenahkne vest dressipluusi peal, vöö, hall vildist kaabu, prillid, 
joonistatud habe ja vuntsid. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): 
Marti mängitakse. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Uksetaga lauldakse sisselaskmise laulu. Sees lauldakse, loetakse luuletust, esitatakse 
mõistatusi. Lahkutakse heade soovidega. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi, šokolaadi, õunu, küpsiseid. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei ole kaasas. Ei tea mida sellega tehakse. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Pigem taandub. Aina vähem on Marte jooksmas. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Kaidy 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2001, Tallinn 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
2-4 liiget, 8-14 aastased 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Oma küla majades, sest seal lastakse rohkem sisse, kui korteritesse. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
On üksikud grupid, kus on nii poisse kui tüdrukuid aga enamjaolt tüdrukud koos ja poisid koos. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Vanad riided (musta värvi), tagurpidi riided seljas. 
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- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Ei tea, et tehakse sellist asja. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga lauldakse mardilaulu, sees lauldakse, tantsitakse, loetakse luuletusi, esitatakse 
mõistatusi. 
- annid (mida saadakse?):  
Komme, õunu, küpsiseid, mandariine, šokolaadi, raha. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Vitsa pole aga herneid visatakse. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Komme pigem taandub, sest üha rohkem tuleb Halloween peale. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): M 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2002, Kuressaare 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
10-14 aastased. Kamba arv olenes kes viitsis tulla aga tavaliselt 3-5 oli meil. Nüüd ei ole enam 3 
aastat käinud. Ei ole marti jooksnud Aravetel, ainult Hummulis. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
Ei tea. 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Tavaliselt mindi igasse kodu kus tuled põlesid. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi?):  
Meie grupid olid vanuse ja sõprade vahel valitud. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Panime midagi „imelikku“ selga ja tegime oma asja ära. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Mõned tantsivad, mõned laulavad, mõned küsivad mõistatusi jne. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
See muutus aastatega – tavaliselt oli koputamine, siis lasti sisse ja hakkas meie etteaste, tegime 
asju jooksvalt, igal pool oli natuke erinev etteaste. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi aga vahel ka midagi kummalist (nt raha, suhkur, jne) 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei teadnudki sellest, seega ei oska vastata. 
- kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taas elustub või taandub?) 
Komme taandub, just oli artikkel, et „Halloween“ on juba rohkem moes kui mardipäev. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
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Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik: „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2002, Tallinn 
3) Vastaja elukoht: Paide linn; õpib Aravete KK 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
Santi jooksmas käia võib igas vanuses. Kamba suurus peaks olema kuni 10. Rohkem võib ka, 
kuid liiga suure seltskonnaga ei ole mugav käia. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
9.november. 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Marti käiakse jooksmas asulas, ukselt uksele, perest peresse. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi?):  
Grupis võib olla igast vanusest ja soost inimesi. See oleneb täiesti inimestest endist. 
- maskeering (millised kostüümid?):   
Tumedatesse riietesse maskeeritakse. Üldiselt sarnanetakse meeste välimusega. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Kehastatakse mehi. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga lauldakse laulu (nt Laske sisse mardi-/kadrisandid). Toas lauldakse või mängitakse, 
loetakse luuletus vms. 
- annid (mida saadakse?):  
Üldjuhul saadakse maiustusi. Kuid pole välistatud ka millegi soolase saamine. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Mina arvan, et komme pigem taandub. Praegu on nt minu tutvusringkonnas vähe neid, kes 
käiksid santijooksmas. Usun, et eelmise sajandi lõpul oli see populaarne. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Kevin 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2000 
3) Vastaja elukoht: Sääsküla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
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Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
3-5 liiget 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Täiesti juhuslik valik. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Enamasti lapsed, vahel ka täiskasvanud. 
- maskeering (millised kostüümid?):   
Tume riietus. Kerjuse väljanägemine. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Ei tea. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Lauldakse, mängitakse mängu, mõistatatakse. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei tea, pole kuulnud. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Ma arvan, et taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
---  
Küsimustik: „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Kasper 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2001, Paide 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
7-14 aastased, nii palju kui inimesi tuli. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
mardilaupäeval 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Kodukohas, seal kus tuli põleb ja saab palju kommi. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Kõik kes tahtsid, vanemaid polnud. 
- maskeering (millised kostüümid?):   
See mis käeulatuses oli. 
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- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Ei tea. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Lauldakse, et sisse saaks. Mõistatused, laulud ja luuletused. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei olnud sellist asja. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Taaselustub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Julija 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2001, Venemaa 
3) Vastaja elukoht: Käravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud?  
Ei tea, pole ammu käinud. 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
11-15 aastased; 3-5 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks:  
Ei teegi valikuid, seal kus inimesed elavad sinna minnaksegi. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Kõik segamini. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Peaksid olema vastavalt kommetele, aga samas ka naljakas. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Ei tea. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Lauldakse, loetakse luuletusi. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi, raha, (magusat) 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Minul isiklikult ei ole. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):   
Taaselustub. 
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Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Keidy 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2001, Tallinn 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
vanus 8-14, kambas on 2-5 liiget 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks:  
Oma külas, majades rohkem, sest sinna lastakse sisse. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Lapsed, poisid koos, tüdrukud koos. Vahetevahel ka mõlemad koos. 
- maskeering (millised kostüümid?):   
Vanad mantlid, must riietus, tagurpidi riided seljas. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Rollimängu ei tea, et tehakse ja pole ise näinud. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga lauldakse mardi laulu. Sees tantsitakse, lauldakse, loetakse luuletust, mõistatusi 
küsitakse. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommid, küpsised, raha, mandariinid, õunu, šokolaadi. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): 
Vitsa pole kaasas aga on nt herned ja neid visatakse tuppa ja siis soovitakse iga sugust õnne. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?): 
Taandub, sest peale tuleb Halloween. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Anti 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2000, Paide 
3) Vastaja elukoht: Sääsküla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
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Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? -   
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
Pole ise kunagi käinud, kuid need, kes meil käinud on, on olnud lapsevanemad ja nende lapsed. 
4-5 inimest. 
- käimise aeg (mis kuupäeval): - 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks: - 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Nii poisid, tüdrukud kui ka täiskasvanud. 
- maskeering (millised kostüümid?):   
Mantlid, maskid, vanad mütsid. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga ja toas lauldakse. Tuppa loobitakse teravilja. 
- annid (mida saadakse?): - 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Usun, et komme aktiviseerub Halloweeni näol ning just asulates, linnades. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik: „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Vaabo 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2000, Paide 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
10-14 aasta vanused, 3-5 osalejat 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.november 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Umbes, kindlat valikut pole. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Poisid. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Suvalised, läki-läkid ja võlts vuntsid, kasukad. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
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Ei olnud rollimänge. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga mardi laul, sees oleks mõni nali või luuletus. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi ja raha. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei olnud sellist asja. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Ei oska öelda. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): M 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2005 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv: - 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Inimeste uste taga. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Poisid ja tüdrukud koos. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Vanad ja katkised tumedad riided. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?): - 
- annid (mida saadakse?): 
Komme, raha. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taaselustub või taandub?): 
Taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
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Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): M 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2006 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
11 aastane ja 12 aastane; 2 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Majades. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
2 poissi. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Kasukas, müts, dressipüksid. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Mehi ning vanu inimesi. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Lauldakse, loetakse luuletusi, mõistatused 
- annid (mida saadakse?):  
Komm, mandariin 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Taandub 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: - 
3) Vastaja elukoht: Aravete 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv: - 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
09.11  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks): - 
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- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?): 
Koos. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Tumedad riided 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): -  
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?): 
Ukse taga lauldakse, sees lauldakse, loetakse luuletusi ja küsitakse mõistatusi. 
- annid (Mida saadakse?):  
Magusat. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taaselustub või taandub?): - 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
---  
Küsimustik: „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Daniel 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2003, Paide 
3) Vastaja elukoht: Kaalepi küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud?  
Inimesed ei viitsi tantsida ja laulda. 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
12 aastased; 4 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
2015 a. Ma arvan 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Nänni. Käisime jooksmas, soovisime inimestele head makaroni õnne, loopides neid 
makaronidega. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Ainult 10-12 aastased poisid. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Ühel mask ja teistel polnd midagi. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Ei saanud küsimusest aru/ polnud mingeid rolle. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Küsiti süüa ja pärast loobiti makaronidega kuid pärast saime möliseda. 
- annid (Mida saadakse?):  
Komme ja apelsine. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Pole kaasas. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
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Taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ikka. 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Kaarin 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2004, Kaalepi 
3) Vastaja elukoht: Kaalepi küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
4-5 inimest ja u 8-13 aasta vanused. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
mardilaupäev 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
U 1 km raadiuses olevad majad. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Lapsed. Nii, kuidas omavahel sõbrad ollakse. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Tumedad ja rääbakad riided. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Pole teinud. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga lauldakse mardilaulu, sees loetakse luuletusi, küsitakse, lauldakse. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi, õuna, küpsist. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): 
Pole kasutanud ega kuulnud. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Taandub. Üldiselt tahetakse ruttu lahti saada martidest, et oma õhtuste toimetustega edasi 
minna. Topitakse kommid kätte ja saadetakse ära. Vanemate inimeste arust on 
laulud/luuletused halvasti peas jne. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah 
 
 
 
---  
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Anna Maria 



14 

 

2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2003, Tallinn 
3) Vastaja elukoht: Mägede küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
4-5 inimest 8-13 aasta vanused. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
mardipäeval 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Lähedal olevas külas, tuttavate juures. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
lapsed, rohkem tüdrukud, aga poisse ka kambas. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Vanad riided, näod värvitud 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Mardisantidena. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Koostasime väikese kava lauludest, luuletustest ja esitasime seda. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommi, õunu, muid maiustusi, mandariine. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
Ei ole olnud. 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Mõned inimesed ei hooli mardi- ja kadripäevast. Noored ja lapsed aga peavad seda lahedaks ja 
kannavad natukenegi kombeid edasi. Pigem aga taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah. 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Elisabeth 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2006 
3) Vastaja elukoht: Roosna küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
9 aastased; 3 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
10.nov. 2014 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
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Kõik majad läbi ja kõrval olevas Seene külas. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
ainult tüdrukud 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Isa riided ja tahmane nägu. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?) - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Taga laulan, et laske sisse ja sees loeme luuletusi. 
- annid (mida saadakse?):  
Süüa kommi ja õuna, raha 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?)  
Taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ja 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Grete 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 2005, Tallinn 
3) Vastaja elukoht: Albu küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
olin 9 aastane ja meid oli 4 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
10.11 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Enda kodukohas. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Mina olin tüdrukutega. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Riideid mida keegi ei kanna, punased põsed ja vuntsid. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Ukse taga laulsime „Laske sisse mardisandid“ ja sees lugesime luuletusi, laulsime, tantsisime ja 
küsisime mõistatusi. 
- annid (mida saadakse?):  
Kommid, küpsised, puuviljad. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
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Taandub. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Jah. 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: ei avalda 
3) Vastaja elukoht: Soosalu küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
4-5 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
9. november 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Naabrid. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Lapsed koos täiskasvanutega. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Kostüümid, maskid. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse)?  
Mehed naisteks ja vastupidi. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Koputatakse, lauldakse sisselaskmise laulu, tantsitakse, mängiti suupilli. Peale vanaisa surma ei 
julgenud vanaema mardisante sisse lasta. Mardid panid välisukse ette pingi ja luua risti uksele 
ette. 
- annid (mida saadakse?):  
õunad kommid, küpsised, vorsti. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?): - 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?): - 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil? – 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: ei avalda 
3) Vastaja elukoht: Albu küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
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Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
Lasteaed, 2-7 aastased kohalolijad 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
9. november 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Tuttavad asutused lähiümbruses: raamatukogu, kauplus, toiduait, noortekeskus. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
kõik koos , õpetajatega 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Mask, riided 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Laul, tants, mõistatused. 
- annid (mida saadakse?):  
õunad, kommid, paberit, teed. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
pole olnud 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Pigem käime katri jooksmas 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: ei avalda 
3) Vastaja elukoht: Kaalepi küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? - 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
4 inimest 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
9. november 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
Küla elanikud. 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Lapsed ja täiskasvanud. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Tõsised kostüümid, nt nõiad, loomad. 
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- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Mehed, naised. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Koputatakse kõvasti, lauldakse, tantsitakse, loetakse luuletusi, mõistatusi 
- annid (mida saadakse?):  
kommid, õunad, moos. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
pole kuulnud 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Komme on koguaeg elus olnud meie kandis. 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Ei soovi. 
NB: Minu lapsepõlves käidi mardisanti jooksmas kodust kodusse kus võeti alati perest kaasa 
kedagi nii, et pärast oli külarahvas koos ja läks trallimiseks. 
 
 
 
---  
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): MARE KABEL (oli LIIVAK) 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 30.08.1963, Tapa linn 
3) Vastaja elukoht: Mõnuvere küla, Albu, Järva vald 
4) E-posti aadress: marekabel@gmail.com 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? -  
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?)  
- maskeering (millised kostüümid?)  
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?)  
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?) 
- annid (mida saadakse?)  
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?)  
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (Kas komme pigem taaselustub või taandub?)  
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil?  
Olen nõus 
 
Vastused:  
70-ndatel käisime suure pundiga, alla 5-6 lapse polnud. Olime umbes 4-7 klassi lapsed, mõni 
pisem sekka. Enne minemist tegime proovi. Mina olin üks nendest, kelle juures end riidesse 
sätiti ja proovi tehti, sest minu ema oli kultuuritöötaja ja oskas nõu anda. Tegime koos kava. 
Kuupäev oli ikka sama, mis praegu – mardilaupäeval. 
Jooksma läksime kõigepealt tuttavatele ja sinna ka, kus eelmistel kordadel  heldelt ande anti. 
Vaatasime, kus toas tuli põleb. 
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Poisid- tüdrukud olid ikka koos. Mõnikord löödi seltskonnast lahku ka, kui taheti suuremat noosi 
saada. Ei mäleta, et täiskasvanuid oleks olnud. 
Maskeeringuid võeti tõsiselt, keegi ei tohtinud marte ära tunda. Häält moonutati, tehti 
komejanti. Mardiisa ja -ema meil lastena küll polnud, praegu ei meenu ka teisi tegelasi. Aga 
küllap nende jooksmiste hulgas oli seda ja teist, praegu ei tule meelde. 
Laulsime juba ukse taga oma „külma-varba-laulu“ ära. Sees tegime laulu ja tantsu, molutasime; 
küsisime mõistatusi ja viskasime herneid põrandale. Minul oli mõnikord väike akordion kaasas, 
sellega ma midagi kääksutasin. Vaevalt, et pillist laulmisel suurt abi oli, aga pundi 
väljanägemisele andis küll kõvasti kaalu juurde. Kott oli kaelas, andide jaoks. Riidest kott.. 
Saime andideks põhiliselt kommi-küpsist, ka õunu. Mäletan moosi- ja kompotipurke, samuti 
raha. Mul pole meeles, et me raha üle oleksime tohutult õnnelikud olnud. Pigem rõõmustas 
šokolaadikommide hunnik või mõni erilise väljanägemisega maius. Saia saime, pirukaid (mida 
oli).  
Mardivits on meil kaasas olnud, aga sellega me lihtsalt vitsutasime pererahvale lõpuks õnne. 
Kui mardisantidele miskit ei meeldinud (neid prooviti tögada või norida), siis võis närijat ka 
vitsaga hirmutada. 
Tundub, et komme taandub. Ega ise ka ei julge ning taha alati võõraid oma tuppa lasta. Kui on 
teada, et tuttavad, siis on teine lugu. 
Käivad põhiliselt lapsed, kes esitavad koolis õpitud salme, mis üldse ei haaku mardipäeva mõtte 
ja ideega. Eesmärk on midagi saada. Sellest on muidugi kahju aga ajad muutuvad. 
Sõpruskonnad on ka mardisantimisega tegelenud. Neil on siis asi korralikult läbi mõeldud ja 
minnakse mõnuga nalja tegema. Näiteks rahvatantsurühm Kakerdaja on käinud ja külarahvast 
üle vaadanud. 
Kostüümideks olid 70-ndatel ja 80-ndatel tagurpidi tõmmatud kasukad, läkiläkid; mõnikord oli 
peas naiste nailonsukk, et kohe nägu ära ei tunneks. Tumedad riided pidid kindlasti olema. Meie 
ei käinud kunagi kilekotiga ande küsimas, meil oli kaasas riidest kott või vana padjapüür. 
 
 
 
--- 
Küsimustik „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega): 
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): N 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: mai, 1970, Tartu 
3) Vastaja elukoht: Albu küla 
4) E-posti aadress: (teada) 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? – 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
40-selt, kuuekesi. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
9.nov. õhtul 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
oma tantsurühma liikmed 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
3 meest ja 3 naist 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Pahupidi kasukad ja vestid, sukad peas. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?): - 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
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Laulsime, tantsisime, mängisime pilli. 
- annid (mida saadakse?):  
suitsuvorsti, šampust, õunu, lihakonserve, hoidiseid. 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
ei olnud 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?): - 
 
Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil? - 
 
Lapsena käisin ka mardisandiks. Olime siis algklassides, umbes viiekesi. Käisime sandiks 9. 
novembri õhtul. Tegime endid poisteks, seljas poiste riided ja vanad joped tõmbasime tagurpidi 
ka peale. Kleepisime või joonistasime habeme ja vuntsid. Jooksime läbi kõik omad emad-isad ja 
trepikojas tuttavamad. Laulsime koolis õpetatud laule ja ise õppisime mõistatusi või mõne 
luuletuse selgeks. Saime kingiks komme ja õunu. Meile meeldis see maskeerimine ja pärast oli 
tore koos maiustada ja juttu puhuda. 
 
 
 
--- 
Küsimustik: „Mardiskäimine Järva-Madisel ja Aravetel“ 
 
Andmed (Kui ei soovi täisnime avaldada, võib piirduda eesnimega):  
1) Vastaja nimi (ka neiupõlve): Marge 
2) Vastaja sünniaeg ja -koht: 20.10.68, Paide 
3) Vastaja elukoht: Albu küla 
4) E-posti aadress: ei avalda 
 
Mis on kombestikus viimastel aastakümnetel muutunud? – 
 
Sandiskäijate:  
- vanus ja ühes kambas olijate arv:  
lapsed, - 15 aastased. 
- käimise aeg (mis kuupäeval):  
mardilaupäev 
- kulgemisviis (kuhu minnakse marti jooksma ja mis on valiku aluseks):  
tuled akendes 
- grupikoosseis (lapsed- poisid ja tüdrukud koos? Või poisid eraldi ja tüdrukud eraldi? 
Täiskasvanud ka?):  
Lapsed- poisid ja tüdrukud koos aga ka eraldi. Täiskasvanuid harva. 
- maskeering (millised kostüümid?):  
Tõsised töömehed. 
 
- rollimäng (milliseid rolle tehakse?):  
Vanurid, ja mitte eriti puhtad. 
- esinemine (mida tehakse ukse taga, sees?):  
Laul, luuletus, tants, harvem mõistatused 
- annid (mida saadakse?):  
õun, komm, küpsis 
- mardivits (kas on kaasas ja mida sellega tehakse?):  
ei ole täheldanud 
 
Kombe aktiviseerumine või taandumine (kas komme pigem taaselustub või taandub?):  
Käiakse vähem ja oluline on ka ilm. Komme on muutunud. Mõistatusi väga omal ajal ei küsitud. 
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Kas oled nõus oma nime avaldamisega vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande vormil? 
Kui soovite olen nõus. 
 
 
 


