
Seiklusorienteerumine Martnas ja selle ümbruses 

23. september- 30. september 2019 

1. Martna vallamaja https://www.laanenigula.ee/martna-osavald  

Mitu küla kuulub Martna osavalla koosseisu ja nimeta neist neli suuremat? 

34 küla, neist suurimad on Martna, Kirna, Kasari ja Rõude 

2. Ninni mägi kaarhalli taga 

Kaarhalli taga asub kohalike poolt Ninni mäeks kutsutud küngas? Mis põhjusel kohalik 

ärimees selle tegi ja kellele? Lastele kelgutamiseks ja suusatamiseks 

3. Martna kirik https://www.puhkaeestis.ee/et/martna-kirik 

Millise pühaku nime kannab Martna kirik? Püha Martini kirik 

4. Inglisild 

Mis on 27,6 km pikkuse Martnast läbi voolava ja Matsalu Lahte suubuva jõe nimi? 

Rannamõisa jõgi 

5. Martna kool https://et.wikipedia.org/wiki/Martna_p%C3%B5hikool 

Mis aastal alustati koolihariduse andmist Martnas? 1836 a  

6. Kuradikivi https://et.wikipedia.org/wiki/Kuradikivi_(L%C3%A4%C3%A4nemaa) 

Miks nimetatakse Ehmjas Martna-Saanika tee ääres asuvat rändrahnu Kuradikiviks? 

Rahvapärimuse järgi tahtnud kurat rahnuga Martna kirikut visata, seistes Ehmja 

linnamäel (Kuradimäel). Kukelaul aga seganud, vihane kurat äianud kiviga kuke 

suunas.  

7. LISA Kuradimägi https://laanemaa.arheoloogia.info/muistised/ehmja-kuradimagi 

Ehmja Kuradimäe ringvall-linnuse tüüpi linnusekoht paikneb põllul kõrgemas kohas, 

80 cm maapinnast. Selle ovaalse kujuga õueala läbimõõt on põhja-lõuna suunas 41 m 

ja ida-lääne suunas 32 m. Aja jooksul on põllutöödega kive juurde veetud ning seetõttu 

ei ole vallide esialgne paiknemine selge. Linnuse ase on halvasti säilinud. 1982. aastal 

läbi viidud arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti mõned savinõukillud. Nende leidude 

järgi on linnuse kasutusaeg dateeritud I aastatuhandest kuni II aastatuhande algusesse. 

Rahvajutu järgi olevat Vanakurat tahtnud siia linna ehitada, kuid külas varahommikul 

kirema hakanud kuked katkestasid tema ehitustööd ning viimane kivi kukkunud poolel 

teel põllule. Tänaseks tuntakse seda rändrahnu Kuradikivina.  

Tee endast pilt Kuradimäel ja lae see üles. 

8. Ehmja mõisa viinavabriku hoone http://www.mois.ee/laane/ehmja.shtml  

Lagunenud kahekordse hilisbarokse massiivsete müüridega Ehmja mõisahoone 

varemed ei paista teelt võsastunud parkmetsast silma, kuid pilku püüab tee lääneküljele 

jääv Ehmja mõisa viinavabriku hoone. Millest on see eravaldus ehitatud? Maakivist 

9. Suure-Lähtru mõis  http://www.suurelahtrumois.ee/et/teenused 

Milliseid teenuseid pakub suursugune eravalduses olev 17. sajandil Baranoffide 

aadliperekonnale kuulunud Suure-Lähtru mõis?  Mõisatuuri, pidulikke vastuvõtte koos 

söökidega, seminare ja kontserte. 

10. Tammejuure Mahetalu www.tammejuure.ee  Mis on mitmete tiitlitega pärjatud 

Tammejuure Mahetalu tuntuim põllukultuur? Kanep 
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