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SISSEJUHATUS 

 

„Kõigil meil on oma elu ja lugu, aja kestes saab sellest ajalugu- pole majadki elu ja ajaloota: jääb 

üle vaid aega uskudes loota, et rahvale läbi aja on vaja kooskäimise kohta, oma rahvamaja. Kuni 

veel kestab külakultuur, seni meie rahva vaim püsib suur“ (Ida-Virumaa…2010, lk 4). 

 

Rahvakultuur on ühiskonna juured, tänu millele on paljudel inimestele olnud võimalus osaleda 

kultuurielus, tegeleda koorilaulu, rahvatantsu, näite- või pillimänguga. Ühiskonna 

globaliseerumisega on oluline hoida ning toetada rahvuslikku eripära, traditsioone ning inimesi, 

kes kultuurivaimu eri piirkondades edasi kannavad. 

 

Professionaalsete kontsertasutuste, teatrite ja spordiklubide ilmumisel on tekkinud üha suurem 

küsimus rahvamajade vajalikkuse üle. Ometigi on rahvamaja just kohaliku elu kultuurikandja. 

(Eesti piirkondlik areng 2014, lk 104) 

 

Oma lõputööks valisin Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi koostamise ja läbiviimise 

kolme kuu vältel, perioodil veebruar-aprill 2015. Mäetaguse rahvamaja on Mäetaguse valla 

hallatav asutus, mis on üks kolmest Mäetaguse Huvikeskuse allasutusest. Mäetaguse 

Huvikeskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine ning valla erinevas vanuses 

elanikele sisukate vaba aja veetmise võimaluste pakkumine. 

 

Käesolev töö jaguneb kolmeks osaks. Töö esimene peatükk kirjeldab organisatsiooni tegevust ja 

struktuuri, annab ülevaate rahvamajade ajaloo kohta Eestis, kirjeldab organisatsiooni meeskonda, 

sisekeskkonda ja kultuurisituatsiooni. Töö teine peatükk annab ülevaate Mäetaguse rahvamaja 

kultuuriprogrammist ning sellega kaasnevast korraldustööst, analüüsib meeskonnatööd, siht- ja 

huvigruppe, turundustegevust, eelarvet ja külastatavust ning kultuuriprogrammiga kaasnevat 

sotsiaalmajanduslikku mõju. Töö kolmandas peatükis analüüsin korraldustöö ladusust ning 

tegelen eneserefleksiooniga.  
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1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST 

 

Mäetaguse rahvamaja on Ida-Virumaa keskosas, Mäetaguse vallas tegutsev kultuurikeskus, mis 

ehitati 1968. aastal algselt sovhoosi kontor-klubihooneks kunagise Mäetaguse mõisa 

viinavabriku kohale. 2012. aastal toimus rahvamaja suurem renoveerimine ning kaasaegne maja 

avati taas Mäetaguse valla elanikele 2013. aasta alguses. Mäetaguse rahvamaja kuulub 2008. 

aastal  Mäetaguse Vallavolikogu poolt moodustatud Mäetaguse Huvikeskuse kolme allasutuse 

hulka, mis tegutsevad kolmes kultuurikeskuses: Mäetaguse rahvamajas, Kiikla rahvamajas ja 

Pagari seltsimajas. (Mäetaguse rahvamaja 2015) 

 

Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, kohaliku 

omavalitsuse õigusaktidest, kultuuripärandi kaitse rahvusvahelistest lepingutest ja 

organisatsiooni põhimäärusest. (Mäetaguse Huvikeskuse põhimäärus, 2008) Huvikeskuse 

allasutustel on erinevad juhatajad ning kogu asutuse tööd koordineerib huvikeskuse juhataja 

Mare Taar, kes on ühtlasi ka Mäetaguse rahvamaja tegevjuhiks. Samuti töötan mina alates 2014. 

aasta septembrist Mäetaguse rahvamajas kunstiline juhina.  

 

Mäetaguse Huvikeskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine ning valla 

erinevas vanuses elanikele sisukate vaba aja veetmise võimaluste pakkumine. Mäetaguse 

Huvikeskus koordineerib ja osaleb valla kultuurielu korraldamises. Korraldab taidlus- ja 

huvialaringide tööd, elanike täiendusõpet, noorte ja laste üritusi ning noorsootööd vallas, osaleb 

välja kuulutatud projektikonkurssidel, teeb koostööd teiste huvikeskustega ning kogub valla 

kultuuriajalugu. (Mäetaguse Huvikeskuse põhimäärus 2008)  

 

2014. aastal tegutses Mäetaguse rahvamajas kokku 18 ringi, kus osales kokku 176 liiget, neist 

kuus ringi olid suunatud noortele. Kokku toimus 2014. aastal Mäetaguse rahvamajas 104 

sündmust, mida külastas orienteeruvalt 5100 inimest. Kogu Mäetaguse Huvikeskus korraldas 

2014. aastal kokku 185 sündmust, milles oli osalejaid ligikaudu 7700. Mäetaguse rahvamaja 
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korraldatavad sündmused moodustasid 2014. aastal 56,2%, Kiikla rahvamaja sündmused 24,3% 

ning Pagari seltsimaja sündmused 19,4% kogu Huvikeskuse korraldatavatest sündmustest. 

Järgnev joonis 1 kirjeldab Mäetaguse Huvikeskuse 2014. aasta sündmuste arvu protsentuaalselt 

rahvamajade lõikes.  

 

 

Joonis 1. Mäetaguse Huvikeskuse 2014. aasta sündmuste arv protsentuaalselt rahvamajade lõikes 

 

Mäetaguse rahvamajas tegutseb 2015. aasta aprilli seisuga 15 kollektiivi, kelleks on Mäetaguse 

puhkpilliorkester, rahvatantsurühm Ringiratast nais- ja segarühm, rahvamuusikaansambel 

K.I.M.P., vene rahvalauluansambel Kalina Krasnaja, tantsukollektiiv RemiX laste-, noorte- ja 

naisrühm, kõhutantsuring, noortering, mudilaste laulu- ja mänguring, loovusring, päästeala 

noortering, näitering, jooga, suhtlusklubi „Hõbevalge", pensionäride päevakeskus ning MTÜ 

Mäetaguse spordiklubi. 

 

Mäetaguse rahvamaja suur saal mahutab 150 inimest. Majas on peegelsaal, ruumid 

huvialaringide läbiviimiseks, puhkeruum ja näitlejate garderoobid. Lisaks korraldab Mäetaguse 

rahvamaja kontserte Mäetaguse mõisa suures saalis, mis mahutab kuni 100 inimest ning on oma 

suurepärase akustikaga väga hinnatud kontsertpaigaks.  

 

Mäetaguse rahvamajal on aastatega välja kujunenud mitmesugused traditsioonilised sündmused 

nagu näiteks aastaringselt toimuvad fotokonkursid, Mäetaguse valla mälumänguturniir, kevaditi 

ja sügiseti eakate pidu ning hooaja ava- ning lõpupidu. Augustis korraldatakse Mäetaguse 

56% 
24% 

20% 

MÄETAGUSE HUVIKESKUSE 2014. AASTA SÜNDMUSTE ARV 

PROTSENTUAALSELT RAHVAMAJADE LÕIKES  

MÄETAGUSE RAHVAMAJA

KIIKLA RAHVAMAJA

PAGARI SELTSIMAJA
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mõisaõues üle-eestilist bigbändide festivali Mäetaguse „Big Bäng“ ning septembris toimub 

hoidiste festival „Mäetaguse moos“, lisaks tähistatakse jõulude saabumist esimese advendi 

kontserdiga. Mäetaguse rahvamaja aasta tippsündmuseks võib lugeda juuli teisel nädalavahetusel 

toimuvat Mäetaguse mõisapäeva, mille jooksul toimub Mäetaguse mõisa ümbruses mitmeid 

kontserte, etendusi, näitusi ja spordiüritusi nii noortele kui ka täiskasvanutele, mis on kõigile 

külastajatele tasuta. 

 

 

1.1 Rahvamajade ajalugu Eestis 

 

Rahvamajadel on olnud aastaid tähtis roll kohaliku kultuuritöö keskusena. Nad on andnud 

peavarju paljudele organisatsioonidele ning nende tegevustele erinevates valdkondades. Nende 

suurem osatähtsus on just rahvakoosolekute ja pidude osas, kuna väiksematele üritustele, 

õpiringidele, laulukooridele, näiterühmadele on andnud ruumi ka koolimajad ja vallamajad. 

Aastaid kandsid rahvamajad parteide poolt määratud ülesannet olla „masside ideoloogilise 

kasvatustöö keskused“. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 115)  

 

Rahvamajade ülalpidamiseks, ehitamiseks ja tegutsemise reguleerimiseks loodi 1931. aastal 

Rahvamajade seadus, millega koos ka üleriiklik rahvamajade võrk. Võrgu kujundamisel tuli 

silmas pidada, et rahvamaja asuks piirkonna keskkohas, oleks kodanikele kättesaadav ja et 

tegevusraadius oleks vähemalt seitse kilomeetrit. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 

115) Mäetaguse valla kolm tegutsevat rahvamaja asuvad üksteisest märgitud kaugusel. Kiikla 

rahvamaja asub Mäetaguse rahvamajast kümne kilomeetri kaugusel ning Pagari seltsimaja 

kaheksa kilomeetri kaugusel. 

 

1938. aastal oli Eestis üle 250 rahvamaja. 1986. aasta 1. jaanuari seisuga tegutses juba 456 

klubilist asutust, neist 293 allus Kultuuriministeeriumile, 136 kuulus ametiühingutele, 24 

kolhoosidele ja kolm muudele ametkondadele. Kokku töötas 4912 taidlusringi 70 806 liikmega 

ja 1095 huvialaklubi 78 828 liikmega. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 115-116) 
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Rahvamajade peamisteks tegevusvaldkondadeks olid 20.sajandi alguses (Kohalikud 

omavalitsused ja kultuur 1998, lk 116): 

 taidlus ehk kunstiline isetegevus: laulukoorid, tantsuansamblid, puhkpilli- ja 

rahvamuusikaorkestrid, ansamblid, rahvateatrid ja näiteringid; 

 huviklubid ja huviringid: laulu-, tantsu-, foto-, naiste-, rännusõprade-, karskus- ja 

huvitavate kohtumiste- klubid;  

 kursused: keele-, käsitöö-, foto-, kujutava kunsti kursused;  

 üksiküritused: kontserdid, etendused, tähtpäevade tähistamised, peo- ja puhkeõhtud.  

 

Koos iseseisvuse taastamisega ja ennekõike majandussuhete muutumisega toimus oluline pööre 

klubiliste asutuste olukorras. Kadusid riiklikud ja ametiühingute asutused, kõik anti üle 

kohalikule omavalitsusele. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 116) Sellegipoolest on 

enamik rahvamajade algseid tegevusvaldkondi ja funktsioone tänaseni säilinud.  

 

Rahvamajade väärtustamiseks, kultuuritraditsioonide hoidmiseks, arendamiseks ja rahvamajade 

töötajate rolli tunnustamiseks moodustati 2006. aastal mittetulundusühing Eesti Rahvamajade 

Ühing. Lisaks on ühingu eesmärkideks veel rahvamajade tegevuse koordineerimine ning 

laiendamine, osalemine kultuuripoliitika kujundamisel ning rahvamaja töötajate 

ettevalmistamine ja enesetäiendamise võimaluste suurendamine. Mittetulundusühing Eesti 

Rahvamajade Ühing ühendab rahvamajade töötajaid ning rahvamajade arendustööst huvitatuid ja 

sellele kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Ühingu juhtorganiks on esinduskogu, mis 

koosneb iga maakonna ja Tallinna linna esindajast. (Eesti Rahvamajade Ühing 2015)  

 

Eestis tegutseb tänapäeval ligi 350 rahvamaja põhimõttel tegutsevat kultuuriasutust, suurtest 

kultuurikeskustest kuni külamajadeni, mis toimivad paikkondliku kultuurielu hoidjatena. (Ida-

Virumaa rahvamajade teatmik 2010, lk 102) Ida-Virumaal tegutseb 2015. aasta seisuga 31 

kultuurikeskust või rahvamaja.  

 

 

1.2 Kultuurisituatsioon 

 

Mäetaguse vald asub Ida-Virumaa keskosas Jõhvi kõrgustikul. Valla pindala on 285 km², mis on 

8,5% kogu maakonna territooriumist. Suure osa valla territooriumist hõlmavad metsad ja rabad 
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(Muraka, Seli, Ratva, Kalina ja Linnassaare). Tähelepanu väärivad Mäetaguse vallseljak, Ratva, 

Kalina ja Seli järv, Selisoo viie kilomeetri pikkune laudteena kulgev matkarada, Mäetaguse 

mõisansambel ja mõisapark. Valla põhja- ja keskosa jääb põlevkivikaevanduste piirkonda. 

Mäetaguse on tuntud „pruuni kulla" – põlevkivi poolest, kuna suur osa aktsiaselts Eesti Energia 

maa-alustest kaevandustest asuvad Mäetaguse valla territooriumil. (Mäetaguse valla arengukava 

2014-2020, lk 9) 

 

Mäetaguse vallas on 20 küla, milles elab 2015. aasta aprilli seisuga kokku 1754 inimest. Suurim 

asula on Mäetaguse alevik, kus elab 545 inimest. Valla keskus Mäetaguse alevik on kõigile 

kahekümnele Mäetaguse valla külale võrdse kättesaadavusega ning asub 20 kilomeetri kaugusel 

maakonnakeskusest Jõhvist. (Mäetaguse valla arengukava 2014-2020, lk 9) 

 

Mäetaguse vallas on kolm suuremat keskust: Mäetaguse, Kiikla ja Pagari. Igas keskuses on 

spordiväljak, rahvamaja ja raamatukogu. Kiiklas ja Mäetagusel on lisaks olemas ka spordisaalid. 

Mäetaguse alevikus asuvad põhilised valla struktuuriüksused, töötab põhikool, kus õpib 129 

õpilast ning lasteaed, kus käib 75 last. Lisaks asub Mäetaguse alevikus Mäetaguse rahvamaja, 

Alutaguse Hoolekeskus, vallamaja ja teenindusmaja koos kauplusega, mõisahotell, suplusmaja ja 

käsitöömaja. (Mäetaguse vald 2015) 

 

Mäetaguse valla missiooniks on luua praeguste ja tulevaste elanike jaoks atraktiivne, keset 

korrastatud loodust välja arendatud infrastruktuuriga elukeskkond. Mäetaguse valla visioon näeb 

ette, et Mäetaguse on tervisliku ja looduskauni elukeskkonnaga vald aktiivsete elanikega. 

(Mäetaguse valla arengukava 2014-2020, lk 8) 

 

Siseministeeriumi Geomedia uuringu järgi on Mäetaguse vald Eesti omavalitsuste võimekuse 

indeksite tabelis kõrgetel kohtadel. Mäetaguse vald, mis asub põlevkivipiirkonnas, on kohaliku 

omavalitsuse finantsolukorra edetabeli esikohal, sest eelarve tulude poolt suurendab olulisel 

määral eelarvesse laekuv ressursimaks. Omavalitsusel on märkimisväärne investeeringute maht 

elaniku kohta ja omafinantseerimise võimekus. (Geomedia 2014, lk 19) Mäetaguse valla vaba 

aja võimaluste olemasolu võrreldes kõigi alla 2000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksustega 

on hinnatud kolmanda kohaga. Eesti omavalitsuste arvestuses on Mäetaguse vald 61. kohal. 

(Geomedia 2014) 
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Alates 1995. aastast on valla eelarve tulude kujunemisel arvestatav osa (ligi 64-70%) valla 

territooriumil toimuval põlevkivi tootmisel. (Mäetaguse valla arengukava 2014-2020, lk 3) 

Kaevandatud alad moodustavad 40% kogu valla territooriumist ehk 110 km². (Mäetaguse valla 

eelarve strateegia, lk 5) 

 

Riigi ettekirjutusel laekub põlevkivi kaevandamisest tulenev ressursimaks igal järgneval aastal 

mahult väiksemal määral kohalikule omavalitsusele. Sellest tulenevalt on planeeritud valla 

eelarve vähenemine igal järgneval aastal 5%. Olukorda arvestades on vald sunnitud oma rahalisis 

vahendeid paremini planeerima ning kulusid kärpima. Eelarve vähenemine mõjutas ka 

Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta eelarvet.  

 

Mäetaguse valla arengukava kultuurivaldkonna eesmärkideks on, et Mäetaguse rahvamaja, 

Kiikla rahvamaja ning Pagari seltsimaja, mis moodustavad Mäetaguse Huvikeskuse, oleksid 

tänapäevased ning avatud kultuuriasutused ning nendes toimuks mitmekülgne kultuuri- ja 

huvitegevus. Arengukava eesmärgina toetatakse elanike loometegevust ja rahvakultuuriga seotud 

isetegevust ja tervislikku eluviisi. Samuti on eesmärgiks noorte aktiivsus ning kaasatus 

ühistegevustesse. (Mäetaguse valla arengukava 2014-2020, lk 31) 

 

Varasem Mäetaguse valla kultuuripoliitika on olnud igati toetav. Finantseeritud on inimeste 

huviringides käimist ning suurel määral ka kultuurisündmustel osalemist. Mäetaguse rahvamaja 

enamik ringe on olnud soovijatele tasuta külastamiseks. Järgnevatel aastatel võib finantsilisest 

olukorrast tulenevalt ette näha muudatuste toimumist kultuurivaldkonnas. 

 

Mäetaguse rahvamaja võib lugeda üheks põhiliseks Mäetaguse valla kultuurielu korraldajaks, 

kus toimub aktiivne tegevus nii noortele, keskealistele kui ka vanematele inimestele. Lisaks 

tegelevad Mäetaguse vallas sündmuste korraldamisega ning huviringide läbiviimisega ka teised 

asutused, mis pakuvad Mäetaguse rahvamajale oma tegevusega konkurentsi. Kuigi Mäetaguse 

Huvikeskuse kolm rahvamaja arvestavad sündmuste planeerimisel ning kultuuriprogrammi 

koostamisel üksteise tegevusega on nad siiski konkureerivad asutused. Lisaks on Mäetaguse 

rahvamaja konkurentideks Mäetaguse Põhikool ning lasteaed Tõruke, sest ka nendes 

organisatsioonides toimub aktiivne huvitegevus ning korraldatakse sarnase sisuga sündmusi. 

Põhikool ning rahvamaja asuvad kõrvuti ning seetõttu mõjutavad kooli huviringid rahvamaja 

ringidest osavõtjate arvu. Näiteks Mäetaguse Põhikoolis on noortel mitmeid võimalusi tegeleda 

huvitegevusega. Õpilased saavad osaleda vene keele ja kultuuriringis, kandle-, robootika-, 
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kunsti-, näite-, tantsu-, liiklus- ja matkaringis, käia rahvatantsus, mudilaskooris, rahvastepallis, 

võrkpallis või tütarlasteansamblis. Mäetaguse Põhikooli spordisaal on avatud nädala sees igal 

õhtul treeninguteks. Vaba aja sisustamise võimalusi pakuvad ka Mäetaguse mõisahotell, 

suplusmaja ja Mäetaguse käsitöömaja. Lisaks korraldab Mäetaguse spordiklubi ülevallalisi 

spordisündmusi. 

 

Maakondlikult tuleb arvestada ka teiste naaberkultuurikeskuste tegevusega ning suurima 

professionaalse kontsertasutuse, Jõhvi Kontserdimaja, tegevusega. Jõhvi Kontserdimaja pakub 

Mäetaguse rahvamaja etendustele ning kontsertidele kõige suuremat konkurentsi. Tantsuõhtute 

korraldamisel on konkurentideks 20 kilomeetri kaugusel Iisakus asuv Klubi Prowints. Lisaks 

mõjutavad Mäetaguse rahvamaja sündmuste külastatavust ka maakonna keskuses Jõhvis 

tegutsevad erinevad meelelahutusasutused, kes korraldavad sageli tuntud esinejatega sündmusi.  

 

 

1.3 Organisatsiooni struktuur, meeskond ja sisekeskkond 

 

Mäetaguse rahvamaja puhul on tegemist lihtsa struktuuriga meeskonnaorganisatsiooniga. Lihtsat 

struktuuri iseloomustab minimaalne diferentseeritus osakondade vahel, väike juhtimishierarhia ja 

mõnede tugipersonali töötajate olemasolu. Tegevus on vähesel määral formaliseeritud ning 

meeskonnas kasutatakse koostööd, kuid tähtsamad otsused teeb juht, mistõttu on strateegiline 

tipp selle organisatsiooni olulisem osa. (Valk 2003, lk 145)  

 

Struktuuritüübi poolest on tegemist orgaanilise organisatsiooniga, mida iseloomustavad Tony, 

Doherty ja Hornei käsitluse (2001) järgi järgnevad tunnused (Valk 2003, lk 119 järgi): 

 paindlikud töökirjeldused; 

 nii horisontaalne kui vertikaalne kommunikatsioon; 

 vähem formaalset võimu, mis sõltub enam ekspertteadmistest kui positsioonist; 

 rõhk osalusel, mitte kontrollil; 

 rõhk informatsioonil, mitte instrueerimisel.  

 

Meeskond on rühm üksteist täiendavate oskustega inimesi, kes tegutsevad koos ühise eesmärgi 

nimel ning kes peab ennast ka ühiselt vastutavaks. (Meeskonna juhtimine 2010, lk 15) 
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Mäetaguse rahvamaja püsiv korraldusmeeskond koosneb kahest liikmest. Mäetaguse rahvamaja 

kultuuriprogrammi eestvedajateks on Mare Taar, kes on olnud Mäetaguse Huvikeskuse ja 

rahvamaja juhataja juba 2008. aastast ning mina, kes ma asusin kunstilise juhi töökohustusi 

täitma 2014. aasta septembrist. Lisaks töötab rahvamajas ka koristaja ja osalise koormusega 

üheksa ringijuhti. Mäetaguse rahvamaja organisatsiooni struktuuri kirjeldab järgnev joonis 2. 

 

 

Joonis 2. Mäetaguse rahvamaja struktuur 

 

Lähtuvalt rahvamaja tööst on tegevjuhil ning kunstilisel juhil palju ühiseid eesmärke ning 

ülesandeid, tänu millele toimub töötajate vahel tihe koostöö. Organisatsiooni sisekeskkond on 

loominguline ning meeskond on motiveeritud ning sobilik antud valdkonnas töötamiseks. 

Mäetaguse rahvamaja on kõikide kaasaegsete võimaluste ja vahenditega hoone, kus on hea ning 

inspireeriv töökeskkond. Töötajate vahel valitseb mõistmine ning usaldus. Tööülesandeid 

jaotatakse võrdselt ning alati on võimalik asju arutada või meeskonnas analüüsida. Põhiline 

suhtlemine meeskonnaliikmete vahel toimub läbi vaba ja vahetu vestluse.  

 

Organisatsiooni sisekeskkonna moodustavad organisatsiooni sisemised mõjurid, mida kõige 

laiemas tähenduses võib nimetada ka organisatsioonikultuuriks, kuhu kuuluvad töötajad, 

juhtkond, struktuur, tegutsemispõhimõtted ja valitsevad normid (Valk 2003, lk 42). 

 

RAHVAMAJA 
JUHATAJA 

KORISTAJA RINGIJUHID 

KUNSTILINE JUHT 
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Daft defineerib organisatsioonikultuuri (1999) kui väärtuste, uskumiste, arusaamade ja 

mõtlemisviiside kogumit, mida organisatsiooniliikmed jagavad, aktsepteerivad ning õpetavad 

uutele liikmetele. (Valk 2003, lk 42 järgi) Tavapäraseks saanud mõtte- ja tegevusviisi peavad 

kollektiivi uued liikmed vähemalt osaliselt omaks võtma, et neid ettevõttes aktsepteeritaks.  

 

Organisatsioonikultuuri osaks on süvakultuur ja vaadeldav kultuur. Süvakultuur ehk 

põhiväärtused kajastub sageli ettevõtte missioonis ja ütleb, mida ja kuidas organisatsioon teeb: 

mida ta väärtustab, milline on tema strateegia, kuidas võetakse vastu otsuseid. Väärtused ehk 

süvakultuur on justkui organisatsiooni süda ja aju, mis annavad igapäevaseid tegevuse juhiseid. 

(Valk 2003, lk 44) Mäetaguse rahvamaja põhiväärtusteks on pakkuda Mäetaguse valla elanikele 

sisukaid vaba aja veetmise võimalusi, seega väärtustab organisatsioon tarbijaid ning tegevus on 

suunatud eelkõige Mäetaguse valla elanike huvidele. 

 

Vaadeldav kultuur koosneb lugudest, kangelastest, sümbolitest, traditsioonidest, kommetest ning 

keelest. Sümbolid on sõnad ja märgid, mis ilmestavad põhiväärtusi. (Valk 2003, lk 44) 

Mäetaguse rahvamaja vaadeldava kultuuri alla kuuluvad erinevad traditsioonid nagu tähtpäevade 

ja sünnipäevade ühine tähistamine. Mäetaguse rahvamaja tegevust iseloomustavateks 

sümboliteks on logo, mida kasutatakse rahvamaja kuulutustel, meenetel ning rekvisiitidel, 

rahvamaja hüüdlause „Rõõmsalt üheskoos!“ ja „Koht, kuhu jälgi jätta!“ ning rahvamaja maskott 

karu Jaak, kes loob paljudel sündmustel oma kohalolekuga meeleolu.  

 

 

1.4 Eelarve ja rahastamine  

 

Eelarve on kavandatavate tegevuste ja oodatavate tulemuste esitus rahalises väljenduses. Kulude 

juhtimiseks ja seeläbi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks on oluline tulevikus tekkivate 

ehk tuleviku kulude prognoosimine ja eelarvestamine. Ressursside jaotamine eelarveprotsessis 

aitab organisatsioonil paremini ära kasutada olemasolevaid võimalusi ja ennetada võimalikke 

ohte. Läbi eelarvestamise luuakse eeldused ressursside optimaalseks kasutamiseks. (Jaansoo 

2011, lk 56-58) 

 

Inimeste soove ja eelistusi ei saa valitseda eelarvetega või suunata tegevuskavadega. Ometigi 

saab hoolika läbimõtlemise ja igapäevatööga muuta võimuorganite ja kultuuriasutuste töö 
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inimestele mõistetavaks ja vajalikuks, mis tooks kaasa kohaliku elu paremaks muutmise. 

(Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 7) 

 

Mäetaguse rahvamaja koostab iga majandusaasta alguseks eelarve, mille koostamisel lähtutakse 

varasemast kultuuriprogrammist. Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta eelarvestamise protsess 

toimus 2014. aasta novembri ja detsembri kuus, mille käigus pandi paika organisatsiooni 

lühiajaline tegevuste prognoos kuni üheks aastaks. Mäetaguse rahvamaja saab oma põhilise 

rahastuse Mäetaguse Vallavalitsuselt ning lisarahastuseks esitatakse taotlusi erinevatesse 

rahataotlusprogrammidesse. Taotlusi on esitatud Rahvakultuuri Keskusesse, Eesti Rahvatantsu ja 

Rahvamuusika Seltsile ja Eesti Kultuurkapitalile. 

 

Mäetaguse rahvamaja tulud jagunevad 

 projektitoetused 

 pääsmete müügitulu 

 ringide osalustasud 

 ruumide rent 

 muud tulud 

 

Mäetaguse rahvamaja tegevuskulud jagunevad 

Personalikulud 

 õpetajate/ringijuhtide töötasu 

 töötajate töötasu 

 töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 

 personalikuludega kaasnevad maksud 

 

Majanduskulud 

 administreerimiskulud 

 lähetuskulud 

 koolituskulud 

 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 

 küte 

 elekter 
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 vesi ja kanalisatsioon 

 jooksev remont 

 muud majandamiskulud 

 rajatiste majandamiskulud 

 sõidukite ülalpidamise kulud 

 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 

 inventari kulud 

 meditsiini- ja hügieenikulud 

 kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 

 eri- ja vormiriietus 

 muu erivarustus ja materjal 

 mitmesugused majanduskulud  

 

2014. aastal olid Mäetaguse rahvamaja tulud kokku 3217 eurot, millest 566 eurot oli ruumide 

rendi tulu, 1529 eurot pääsmete müügitulu, 1090 eurot omaosalus ning 32 eurot muu tulu. 

Projektitoetustega laekus kokku 2754 eurot Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt, 

Rahvakultuuri Keskuselt ja Eesti Kultuurkapitalilt. Protsentuaalselt moodustasid kõige suurema 

osa 46% Mäetaguse rahvamaja tuludest projektitaotlused. 26% kogu tuludest laekus pääsmete 

müügitulust, 18% omaosalusest, 9% ruumide rendist ja 1% muudest tuludest. Järgnev joonis 3 

kirjeldab Mäetaguse rahvamaja tulude protsentuaalset jagunemist aastal 2014.  

 

Joonis 3. Mäetaguse rahvamaja tulude protsentuaalne jagunemine aastal 2014 

9% 

26% 

18% 

1% 

46% 

MÄETAGUSE RAHVAMAJA TULUDE 

PROTSENTUAALNE JAGUNEMINE AASTAL 2014 

RUUMIDE RENT

PÄÄSMETE MÜÜGITULU

OMAOSALUS

MUU TULU

PROJEKTITOETUSED
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Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta eelarve kuludeks planeeriti algselt 173 295 eurot ning 

Mäetaguse Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve kogu võimalike kulutuste maksumuseks ning 

eelarve mahuks kujunes 167 995 eurot, millest personalikuludeks 72 740 eurot, 

majanduskuludeks 57 975 eurot ning kultuuri ja vaba aja sisustamise kuludeks 37 280 eurot. 

Järgneva tabeli 1 andmed annavad ülevaate Mäetaguse rahvamaja planeeritud ja Mäetaguse 

Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarvest. Vähendada tuli majanduskulusid ning kultuuri ja vaba 

aja sisustamise kulusid. 

 

Tabel 1. Mäetaguse rahvamaja 2015 aasta eelarve 

MÄETAGUSE RAHVAMAJA 2015 AASTA EELARVE  

KULUD PLANEERITUD 

EELARVE 

KINNITATUD EELARVE 

Personalikulud 72 740 € 72 740 € 

Majanduskulud 61 555 € 57 975 € 

Kultuuri ja vaba aja 

sisustamise kulud 

39 000 € 37 280 €  

KOKKU 173 295 € 167 995 € 

 

Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta eelarvest moodustavad kõige suurema osa personalikulud, mis 

on 43% kogu eelarve mahust. Erinevateks majanduskuludeks on planeeritud 35% kogu eelarvest 

ning kultuuri ja vaba aja sisustamise kuludeks, mis on Mäetaguse rahvamaja peamine eesmärk 

ning tegevusala, on planeeritud 22% rahvamaja eelarvest. Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta 

kinnitatud eelarve kulude protsentuaalsest jagunemisest annab ülevaate järgnev joonis 4.  

 

 

Joonis 4. Mäetaguse rahvamaja 2015. aasta kulude planeeritud protsentuaalne jagunemine 

43% 

35% 

22% 

MÄETAGUSE RAHVAMAJA 2015 AASTA KULUDE  

PLANEERITUD PROTSENTUAALNE JAGUNEMINE 

PERSONALIKULUD

MAJANDUSKULUD

KULTUURI JA VABA AJA

SISUSTAMISE KULUD
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2. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 

 

 

2.1 Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogramm perioodil veebruar-aprill 2015 

 

Käesoleva töö perioodil veebruar-aprill 2015 toimus Mäetaguse rahvamajas üks foto-  ning 

luulekonkurss, üleval olid kaks maalinäitust ning kaks fotonäitust. Toimus üks ühiskülastus 

teatrisse, kolm mälumänguturniiri, peoõhtu, teatrietendus ning üheksa muud sündmust. 

Järgnevalt toon välja perioodil veebruar-aprill aastal 2015 Mäetaguse rahvamajas toimunud 

sündmused. Kultuurisündmuste täpsem kirjeldus koos kavaga on lisas 2. 

 

 1. veebruar- 21. märts kella 00.45-ni (kevade alguseni) fotokonkurss „Talverõõmud“  

 1. veebruar- 1. märts,  luulekonkurss „Helisevad read“ 

 15. jaanuar- 29. märts, Mare Orguse maalide näitus-müük  

 10. veebruar kell 14 keskpäevatee „Elustame mälestusi“  

 14. veebruar kell 12 Mäetaguse mäel „Vastlapäev sõpradega“ 

 19. veebruar kell 18 Mäetaguse valla mälumänguturniiri 12. hooaja 4. voor 

 22. veebruar ühiskülastus Vanemuises teatrisse vaatama muusikali „Ooperifantoom“ 

 23. veebruar- 13. aprill fotonäitus „Rahvamaja läbi aegade“  

 27. veebruar kell 20 stiilipidu „Kuldsed kuuekümnendad“ 

 8. märts kell 12 päev naistele, martsipantordi tegemise koolitus 

 13. märts kell 19 Kuressaare Linnateatri külalisetendus „Vana õngitseja“ 

 14. märts kell 12 Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev 

 16. -17. märts lõbus koolivaheaeg Mäetaguse rahvamajas 

 19. märts Mäetaguse valla mälumänguturniir 12. hooaja 5. voor 

 28. märts kell 12 Mäetaguse rahvamaja 45. sünnipäeva aruandekontsert-aktus  

 6. aprill-31. mai äratuskellade näitus 

 13. aprill-1. juuni fotonäitus „Huvikeskuse tegemised“ 

 18. aprill kell 12 Mäetaguse muusikapäev „Mäetaguse muusikalaegas“ 
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 18. aprill-1. juuli Maju Mõru maalinäitus  

 21. aprill kell 12.30 Mäetaguse valla kuldse keskea kevadpidu 

 23. aprill kell 18 Mäetaguse valla mälumänguturniir 12. hooaja 6. voor, lõputurniir  

 29. aprill kell 16 Volbriöö nõiatrall  

 

 

2.2 Meeskond, koostöö ja tegevuste kirjeldus 

 

Mäetaguse rahvamaja püsiv korraldusmeeskond koosneb kahest liikmest, kelleks on Mäetaguse 

rahvamaja juhataja Mare Taar ning mina, kes ma täidan organisatsioonis alates 2014. aasta 

septembrist kunstilise juhi töökohustusi.  

 

Mäetaguse rahvamaja meeskonna koosolek toimus vastava töö perioodil vähemalt üks kord 

nädalas, mille käigus arutleti uusi ideid, anti ülevaade hetkeolukorrast, sõlmitud kokkulepetest, 

toimunud muudatustest, pandi paika järgnevate sündmuste kontseptsioone ning jagati ära 

ülesanded.  

 

Mäetaguse rahvamaja kunstilise juhi tööülesanded, mis olid seotud käesoleva lõputööga on 

lähtuvalt ametijuhendist kultuurilise tegevuse korraldamine vastavalt Mäetaguse Huvikeskuse 

põhimäärusele; ürituste, koolituste ja näituste planeerimine ja korraldamine; ruumide 

ettevalmistus ja kaunistamine ürituseks; ürituste kunstilise sisu kujundamine; reklaami 

valmistamine, väljapanek; kultuuriürituste aastakava koostamine; huvikeskuse kodulehe ja 

Mäetaguse Huvikeskuse interneti kodulehe haldamine ning sellel info uuendamine; rahvamaja 

fotostendide ülespanek ja uuendamine; koostöö tegemine teiste valla asutustega; projektitaotluste 

koostamine ja projektide läbiviimine; osalemine Mäetaguse Huvikeskuse korraldatavate ürituste 

ettevalmistamisel, korraldamisel ja läbiviimisel. Mäetaguse rahvamaja juhataja ja kunstilise juhi 

tööülesanded kattuvad suures osas, kuid juhatajal lasub suurem vastutus otsuste langetamisel.  

 

Mäetaguse rahvamaja puhul on tegemist isejuhtiva meeskonnaga, mida iseloomustab juhirollide 

jagatus, suur iseseisvus, avatud diskussioonid, mis viivad demokraatlike otsuste tegemiseni, 

meeskonna tegevuste kontroll ning täielik vastutus, mis baseerub individuaalsetel ja meeskonna 

tulemustel (Heller 2000, lk 28). 
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Isereguleeriva meeskonna puhul töötavad meeskonnaliikmed koos, et tõhustada toiminguid. Nad 

planeerivad ja kontrollivad oma tööd ning lahendavad igapäevaseid probleeme. Isereguleerivad 

meeskonnad on jagatud omanikutundega ning põhinevad usaldusel, iseseisvuse ning 

paindlikkusel. (Brooks 2006, lk 102)  

 

Lisaks Mäetaguse rahvamaja püsivale meeskonnale tuli osade sündmuste korraldamisel kaasata 

korraldusse teisi inimesi. Uute moodustunud meeskondade juhtimist võib iseloomustada 

kooperatiivsele juhtimisstiilile omaste tegevustega (Perens 1999, lk 49): 

 veenmine ja kooskõlastamine;  

 otsuste ühine väljatöötamine;  

 rühma ühine tegutsemine eesmärkide saavutamiseks;  

 ülesannete täpne jaotus;  

 projektijuhti kättesaadavus alati ja kõikidele projektis osalejatele;  

 tulemuste, mitte hoiakute kontrollimine;  

 kõigi informeerimine projekti käigust;  

 vähene bürokraatia;  

 staatuse mitterõhumine.  

 

Perioodil veebruar-aprill 2015 olid Mäetaguse rahvamaja sündmustel mitmed kaaskorraldajad. 

Vastlapäeva tähistamist aitas läbi viia Mäetaguse Spordiklubi juht Taavi Toomel, kes on olnud 

ka varasemad aastad vastlapäeva korraldamisel abiks. Lisaks korraldati sellel aastal esmakordselt 

Mäetaguse valla muusikapäeva „Mäetaguse muusikalaegas“, mille korraldusse kaasati 

Mäetaguse Põhikooli ja lasteaed Tõrukese muusikaõpetajad, kes panustasid oma ideedega ning 

aitasid levitada informatsiooni potentsiaalsetele esinejatele. Korraldusprotsessi olid nad kaasatud 

põhjusel, et nad on kõige paremini kursis Mäetaguse valla musikaalsete inimestega. Nende 

ülesandeks oli panna kokku kollektiive ning olla nende saatjateks muusikapäeval. Volbripäeva 

kaaskorraldajaks oli Mäetaguse Põhikooli huvijuht. Kuna volbripäeva tähistamine oli planeeritud 

mõlema organisatsiooni sündmuste kavasse, siis tundus niivõrd väikese valla puhul otstarbekas 

teha koostööd ning korraldada sündmus üheskoos, seetõttu tegin ettepaneku Mäetaguse 

Põhikooli huvijuhile. 
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Vabatahtlikena aitasid volbripäeva sündmuse toimumisele kaasa Mäetaguse Põhikooli 

Õpilasesindus. Lisaks olid muudel sündmustel abiks aktiivsed Mäetaguse valla elanikud. Sander 

Aavere jäädvustas „Volbriöö nõiatralli“ ning Helerin Mölder aitas kaasa sündmuse läbiviimisel. 

Muusikapäeval „Mäetaguse muusikalaegas“ tegeles esinejate helindamisega Tomas Kivestu ning 

päeva juhtis Kristel Kruut.  Mait Vaino oli kahel sündmusel karu Jaagu maskotiks ning Maret 

Kalvet abistas Kuressaare Linnateatri külalisetendusel „Vana õngitseja“ piletimüügiga. 

Ülesannete täpsem jagunemine meeskonnas on välja toodud lisas 3.  

 

Sündmuste korraldamiseks ja läbiviimiseks vajalikud ülesanded jaotusid 

põhikorraldusmeeskonnas korraldajate vahel vastavalt vajadusele ja võimalusele. Meeskonnatöö 

sujumiseks oli äärmiselt oluline tihe koostöö, mis kulges edukalt ning möödus tõrgeteta. 

Ülesandeid jaotati meeskonnas võrdselt, tänu millele töötasid korraldajad sünergias. 

Meeskonnaliikmed jagasid oma mõtteid ning ideid vabalt ning informeerisid üksteist koheselt 

toimunud muudatustest.  

 

 

2.3 Ettevalmistus ja korraldus 

 

Mäetaguse rahvamaja perioodil veebruar-aprill toimuvate sündmuste planeerimine leidis aset 

2014. aasta sügisel, kui alustati 2015. aasta kultuurikalendri koostamisega. Kultuuriprogrammi 

ettevalmistava protsessi käigus pandi paika sündmuste ideedekavandid ning nendeks planeeritav 

summa, mis koondati kokku Mäetaguse rahvamaja aasta eelarvesse. Mäetaguse rahvamaja 

eelarve kinnitati Mäetaguse Vallavalitsuse poolt 2015. aasta veebruaris ning kultuuriprogrammi 

koostamise ning teostuse eest vastutasid Mäetaguse rahvamaja juhataja ja kunstiline juht.   

 

Kultuuriprogrammi koostamisel lähtuti kohalikest traditsioonidest ning üritati tuua programmi 

lisaks uudsust ning sündmusi, mida varasemalt toimunud ei olnud. Kultuurikalendri 

kokkupanekul tuli arvestada Mäetaguse Huvikeskuse teise kahe kultuurikeskuse planeeritud 

tegevusega ning kogu vallas ja maakonnas toimuvate sündmustega.  

 

Iga sündmuse planeerimisel kasutasin projekti loogilise struktuuri tabelit, lähtudes Salla 

projektide ettevalmistamise käsiraamatust, mis aitab projektide eesmärke ja lõpptulemust silmas 

pidades planeerida üksikülesandeid ning nende teostamiseks vajaminevaid otsuseid, personali, 
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vahendeid ning raharessurssi. Esiteks panin paika eesmärgid ning tulemused, milleks oli 

soovitud väljund ehk sündmus. Seejärel mõtlesin läbi ülesanded, tegevused ja kooskõlastused 

ning kõige lõpuks sisendid, ehk ressursid, mida vajan sündmuse teostumiseks. (Salla 2004, lk 13)  

 

Sündmuste planeerimisel analüüsisin võimalikke riske, mis võivad kaasneda korraldustööga ning 

mõtlesin läbi ennetavad tegevused korraldustöö ladusaks kulgemiseks (vt lisa 4). 

 

 

2.4 Sihtgrupid ja huvigrupid 

 

Sihtgrupp on inimrühm, kellele projekti tulemus on suunatud ning kes seda kasutama hakkab. 

Mõnel projektil on mitu sihtgruppi, otsene ja kaudne sihtgrupp. Sihtgruppi tuleks piiritleda tema 

suuruse, vanuse, rahvuse, soo, haridustaseme, institutsionaalse kuuluvuse, huvide või muu 

põhjal. (Salla 2004, lk 26)  

 

Mäetaguse rahvamaja peamiseks sihtgrupiks on Mäetaguse valla ning selle ümbruse erinevas eas 

eesti ja vene rahvusest kultuurihuvilised elanikud, kes on huvitatud sisukatest vaba aja veetmise 

võimalustest. Eraldi võib välja tuua noorte, täiskasvanute ning eakate sihtgrupi. Lisaks saab 

eristada ka eesti ja vene rahvusest inimesi. Eri sihtgrupi moodustavad samuti inimesed, kellel on 

isiklik seotus mõne Mäetaguse rahvamaja huviringiga ning juhuslikud külastajad, kes satuvad 

mõne huvitava sündmuse tõttu rahvamajja.  

 

Lisaks sihtrühmale on projekti teisteks kasusaajateks ka huvigrupid. Huvigrupid on inimesed või 

nende grupid, kes mõjutavad või keda organisatsiooni eesmärkide saavutamine mõjutab. (Titov 

2010) Mäetaguse rahvamaja mõjutab oma tegevusega kogu Mäetaguse valla elanikkonda ning 

Mäetaguse valla organisatsioonides töötavaid inimesi. Rahvamaja kultuuriprogramm on kohaliku 

kogukonna ühendaja ning tänu korraldatavatele sündmustele ning huviringidele toimub 

piirkonna eesti ja vene rahvusest elanike integreerimine, kellel muidu puuduks ühine 

kokkupuude.  

 

 

 



22 
 

2.5 Turundus- ja reklaamtegevus  

 

Ameerika Turundusassotsiatsiooni (1980) definitsioon turundusest on info, toodete ja teenuste 

kontseptsiooni, hinna, toetuse ja turustuse planeerimine ning teostamine, realiseerimaks 

individuaalseid ja organisatsioonilisi eesmärke. (Vihalem 2008, lk 8 järgi) Mäetaguse rahvamaja 

turunduslikeks eesmärkideks on läbi erinevate turunduskanalite sihtgruppideni jõudmine ning 

nendele informatsiooni levitamine, selleks kasutatakse erinevaid turunduskanaleid.   

 

Plakatid 

Mäetaguse rahvamaja üheks peamiseks turunduskanaliks on kuulutused avalikes kohtades, mida 

pannakse ülesse Mäetaguse valla suuremate keskuste välistele reklaamtahvlitele ning Mäetaguse 

valla erinevate asutuste, kultuurikeskuste, Mäetaguse Põhikooli, lasteaed Tõrukese, 

vallavalitsuse ja teenindusmaja sisemistele kuulutustetahvlitele, lisaks Mäetaguse valla 

bussipeatustesse. Suuremate sündmuste puhul pannakse kuulutused ümberkaudsete valdade 

teadetetahvlitele ning Jõhvi linna kuulutustestendidele maavalitsuses ning Jõhvi 

kaubanduskeskusesse Jewe. Plakatid kujundatakse kunstilise juhi poolt ning prinditakse välja 

rahvamaja printeritega.  

 

Trükimeedia 

Mäetaguse rahvamaja koostööpartnerid trükimeedia valdkonnast on kohalik kakskeelne valla 

leht Mäetaguse Elu, Ida-Virumaa ajaleht Põhjarannik ning Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 

poolt välja antav ajaleht Ida-Express. Ajaleht Mäetaguse Elu on suunatud Mäetaguse rahvamaja 

põhilisele sihtgrupile, kelleks on Mäetaguse valla igas eas eesti ja vene rahvusest elanikud, sest 

on mõlemale rahvusele arusaadavas keeles ning kättesaadav. Mäetaguse Elu ilmub üks kord 

kuus, välja arvatud augustis, ning toimetatakse kõigile valla elanikele postkasti. Ajalehte 

Mäetaguse Elu kirjutatakse igakuiselt artikleid rahvamajas toimuvatest sündmustest, edastatakse 

kultuurikava ning muu informatsioon, mis on seotud rahvamaja tegevusega. Reklaami levitamine 

kohalikus lehes on tasuta. Maakonnaleht Põhjarannik on viis korda nädalas ilmuv päevaleht, 

mille trükiarv on 6400. Suuremate ja ülemaakondlike sündmuste puhul tellitakse ajalehest 

Põhjarannik reklaampinda ning suheldakse ajakirjanikega sündmuste võimalikust kajastamisest 

lehes. Üks kord kuus välja antavasse ajalehte Ida-Express edastatakse kultuurikalender, mis 

kajastub ajalehe kultuuriküljel.  
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Internetiturundus 

Mäetaguse rahvamaja üheks oluliseks reklaamikanaliks on sotsiaalmeedia portaal Facebook, 

kuhu pannakse pidevalt ülesse toimuvate sündmuste kuulutused, pildid ning muu rahvamajaga 

seonduv informatsioon. Sotsiaalvõrgustikus korraldatakse ka aeg ajalt tarbijamänge, et 

aktiviseerida inimesi informatsiooni levitama. Mäetaguse rahvamaja tegevust hakati sealses 

portaalis kajastama 2012. aasta algusest ning jälgijate arv üha kasvab. 

 

Lisaks on informatsioon Mäetaguse rahvamaja sündmuste kohta üleval Mäetaguse valla 

kodulehel (www.maetaguse.ee), kus üritused on leitavad valla kultuurikalendrist ning teadetest. 

 

Valla asutuste töötajate informeerimiseks kasutatakse aeg-ajalt ka meilide üldlisti, mille kaudu 

on võimalik informatsiooni edastada kõigi valla asutuste töötajatele korraga. Lisaks levitatakse 

informatsiooni Mäetaguse valla mälumänguturniiri kohta turniirist osavõtjatele, kes on oma 

meiliaadressid hooaja alguses rahvamajale edastanud. Mäetaguse noorteni jõuab informatsioon 

sotsiaalvõrgustikku Facebook loodud noorte grupi Mäetaguse noored kaudu. 

 

Otseturundus 

Otseturundusmeetmetena kasutatakse rahvamaja laste- ja noorte sündmuste puhul informatsiooni 

levitamiseks telefonireklaami, mille kaudu edastatakse informatsioon valla ning ümberkaudsete 

valdade lasteaedadesse ja koolidesse gruppide kaasamiseks sündmustel. 

  

Muud turundus- ja reklaamkanalid  

Mäetaguse rahvamaja muudeks turundus- ja reklaamkanaliteks on Mäetaguse Põhikooli 

kooliraadio, kuhu on võimalik läbi kooli huvijuhi või õpilasesinduse informatsiooni edastada, 

Mäetaguse teenindusmajas olevad digiekraanid ja Mäetaguse rahvamaja suur 2015. aasta 

seinakalender, kus on kirjas kõik Mäetaguse rahvamaja suuremad korraldatavad sündmused. 

Kalender oli Mäetaguse rahvamaja 45. sünnipäeva puhul kõikidele ringides osalejatele tasuta 

ning nelja euro eest oli võimalik kõigil teistel soovijatel see endale soetada, kalendrit kingiti ka 

mitmetele rahvamaja külalistele. Lisaks on koostamisel uus Mäetaguse huvikeskuse infobrošüür, 

kus on kirjas Mäetaguse Huvikeskuse allasutuste kontaktandmed, tegutsevad ringid ning muu 

informatsioon.  
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2.6 Eelarve ja selle täitmine  

 

Mäetaguse kultuuriprogrammi kulutuste finantseerimine tuleb suuremas osas organisatsiooni 

eelarvest, mille kinnitab ning milleks raha eraldab Mäetaguse Vallavalitsus. Mäetaguse 

rahvamaja 2015. aasta eelarve oli kokku 167 995 eurot, millest vaba aja sisustamise kuludeks 

eraldati vahendeid 37 280 eurot. Maakondliku tähtsusega sündmuste korraldamisel taotleti 

toetust erinevatest rahataotlusprogrammidest. Kolme kuu vältel õnnestus toetust saada 

Rahvakultuuri Keskusest Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäeva läbiviimiseks 250 eurot ning 

„Teater tuleb külla“ alamprogrammist „Teater maal“ Kuressaare Linnateatri külalisetenduse 

„Vana õngitseja“ tarbeks kogu taotletud summa 814,6 eurot.  

 

Mäetaguse rahvamaja kultuurisündmuste eelarve lisas on välja toodud sündmuste kaupa kolme 

kuu lõikes jaotunud rahalised vahendid, mis planeeriti sündmuste täideviimiseks (vt lisa 5). 

Eelarve planeerimisel arvestati kõikide võimalike kulutustega, mis võivad kaasneda sündmuste 

korraldamisega nagu näiteks koolitajate, juhendajate ja läbiviijate töökuludega, auhindade, 

materjalide ja meenete kuludega, esinejate ja külaliste vastuvõtu ning transpordi-, toitlustus-, 

dekoreerimis- ning muude üldkuludega. Eelarve lisas on lisaks välja toodud perioodil veebruar-

aprill 2015 tehtud kulutused ning eelarve ülejääk ning puudujääk. Alustades kultuurikava 

täideviimisega muutus mõnede ürituste kontseptsioon ning lisandusid kaasfinantseerijad, tänu 

millele kasutati mitmete sündmuste korraldamisel vähem rahalisi ressursse, kui algselt 

planeeritud oli. 

 

Mäetaguse rahvamaja kultuurisündmuste tegelikust eelarvest perioodil veebruar-aprill 2015 

annab detailse ülevaate lisa 6, kus on välja toodud tegelikud organisatsiooni kulud ja tulud seoses 

toimunud kultuuriprogrammiga. Mäetaguse rahvamaja kogu kultuuriprogrammi eelarve 

maksumuseks oli perioodil veebruar-aprill 5730,2 eurot ning sündmuste korraldamisel jäädi 

lubatud eelarve kulutuste piiridesse. Kõige rohkem rahalist ressurssi 34% kulus esinemistasude 

ja koolituskulude peale. Mäetaguse rahvamaja tehtud kulutustest moodustasid 20% 

toitlustamiskulud, 19% meeneteks ja auhindadeks tehtud kulutused. Erinevad tellimustööd 

moodustasid 10% kogu perioodi jooksul tehtud kulutustest, 6% tehtud kuludest läks 

bürootarvetele ja 5% transpordile. Kõige väiksem osa, võrdselt 3% kogu perioodi kuludest, 

moodustasid kulutused lilledele ja muud kulutused, mis kaasnesid sündmuste korraldamisega (vt 

joonis 5). 
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Joonis 5. Mäetaguse rahvamaja kulude protsentuaalne jagunemine perioodil veebruar-aprill 2015 

 

 

2.7 Aruandlus 

 

Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi läbiviimisel taotleti raha kahest Rahvakultuuri 

Keskuse programmist. Kuressaare Linnateatri külalisetenduse „Vana õngitseja“ tarbeks esitati 

rahataotlus programmi „Teater tuleb külla“ alamprogrammi „Teater maal“, mille aruande esitas 

Kuressaare Linnateater ja Ida-Virumaa puhkpillipäevaks esitati taotlus Rahvakultuuri Keskuse 

maakondlikku toetuse programmi, kuhu tuli Mäetaguse rahvamajal esitada sündmuse järgselt 

projekti aruanne. Pärast taotluse esitamist ning positiivse vastuse saamist saadeti leping 

Mäetaguse Vallavalitsusse vallavanema poolt allkirjastamiseks, pärast mida edastati leping 

Mäetaguse rahvamaja juhatajale. Sündmuse toimumise järgselt esitati Rahvakultuuri Keskusele 

aruanne.  

 

Lisaks tuleb Mäetaguse rahvamajal pärast iga piletitega toimunud sündmust esitada Mäetaguse 

Vallavalitsuse raamatupidamisse piletimüügiaruanne, mille koostamisel lähtutakse müüdud 

piletite arvust. Antud töö perioodil esitati üks piletimüügiaruanne Mäetaguse rahvamaja stiilipeo 

„Kuldsed kuuekümnendad“ kohta. Lisaks on Mäetaguse rahvamaja iga aasta lõpus kohustatud 

esitama Mäetaguse Vallavalitsusele tegevusaasta aruande. 
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2.8 Külastatavus ja osalemine 

 

Avaliku sektori ülesandeks on ühiste vahenditega rahuldada inimeste soove ja vajadusi ehk 

pakkuda avalikku teenust. Avaliku sektori iseloomulikeks tunnusteks on see, et teenindatakse 

kõiki elanikke ning tegevuse eesmärgiks ei ole kasumi teenimine. Rahvamaja ülalpidamine ja 

tema tegevus on samuti sisuliselt omavalitsusorganite teenus oma rahvale. Seetõttu näitab 

rahvamaja töö tulemuslikkust mitte kasum või võimalikult väike kahjum, vaid hoopis see, kui 

palju inimesi selle tegevusest osa saab. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 1998, lk 15-16) 

 

Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammist osavõtjate arv on olnud perioodil veebruar-aprill 

2015 väga varieeruv ning osavõtjate arv on olnud mõjutatud sündmuse iseloomust ja sihtgrupist, 

kellele üritus suunatud on. Näiteks martsipanitordi tegemise koolituse puhul tuli vastavalt 

ruumide võimalustele ning koolitaja tingimustele määrata korraldaja poolt kindel võimalik 

osalejate arv. Hoolimata kindlast osalejate arvust ning soodsast osalemistasust ei täitnud kohad 

väga kiiresti ning tuli inimeste poole personaalselt pöörduda, et grupp täituks. Traditsioonilisest 

Mäetaguse valla mälumänguturniirist võttis seevastu alati osa kindel arv meeskondi. Väliürituste 

puhul olid olulisteks külastatavust mõjutavaks teguriteks ilmastikuolud, sest vihmase ilma tõttu 

jäi „Volbriöö nõiatralli“ külastajate arv prognoositust madalamaks. 

 

Esmakordselt toimunud luulekonkurss „Helisevad read“ osutus üle ootuste populaarseks, sest 

kokku laekus konkursile töid üle Eesti 66-lt autorilt 98 luuletust. Järgnevatel aastatel on plaanis 

hakata Mäetagusel korraldama kohaliku luuletaja Virve Osila luulepäevi, mis said tõuke 

luulekonkursist. Analüüsides toimunud fotokonkursi „Talverõõmud“ osalejate arvu, siis tundub, 

et huvi Mäetaguse valla fotokonkursside vastu on vähenenud. Positiivsena võib näha, et 

Mäetaguse rahvamaja korraldatud fotokonkursid on aktiviseerinud kohalikke inimesi 

fotograafiaga tegelema. Noorte seas on tekkinud sotsiaalmeedias hobifotograafide fännilehed, 

kuhu fotosid ülesse pannakse. 

 

Mäetaguse rahvamaja näitustest said osa rahvamajas proove tegevate kollektiivide liikmed ja 

erinevate sündmuste külastajad, samuti Mäetaguse raamatukogu külastajad, sest  raamatukogu 

asub rahvamajaga samas majas. Mäetaguse rahvamajas üleval olnud näituste vastu on olnud suur 

huvi ning kahelt maalinäituselt on perioodil veebruar-aprill ostetud kokku üheksa maali.  
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Kõige külastajaterohkemad üritused olid perioodil veebruar-aprill 2015 Mäetaguse rahvamajas 

Mäetaguse valla kuldse keskea kevadpidu, Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev, 

isetegevuskollektiivide stiilipidu „Kuldsed kuuekümnendad“, Mäetaguse rahvamaja 

aruandekontsert-aktus ja esmakordselt korraldatud muusikapäev „Mäetaguse muusikalaegas“, 

kus oli osavõtjaid saja inimese ringis. Kuna nende sündmuste puhul korraldati üritust kindlale 

sihtgrupile ning kaasati neid ka kavasse, siis oli võimalik prognoosida orienteeruvat osalejate 

arvu, mis tegi korraldustöö lihtsamaks.   

 

Mäetaguse rahvamaja sündmuste pileteid sai osta eelmüügist Mäetaguse rahvamajast ja 

raamatukogust ning sündmusega samal päeval kohapealt. Perioodil veebruar-aprill 2015 sai 

Mäetaguse rahvamaja sündmustest osa orienteeruvalt 1276 inimest. Mäetaguse rahvamaja 

sündmustest osavõtjate arvust ning tulemustest annab täpsema ülevaate lisa 1 (vt tabel 3). 

 

 

2.9 Kultuuriprogrammiga kaasnev sotsiaalmajanduslik mõju 

 

Kultuurielu korraldamisel on mitmeid aspekte. Lisaks kultuuri kunstilise-, hariva-, sotsiaalse-, 

regionaalpoliitilise-, meelelahutusliku- ning identiteeti kaitsva aspekti kõrval on kultuuril väga 

oluline roll ka majanduslikus mõttes. Me oleme harjunud kultuuri pidama ainult kulutajaks, kuid 

sageli aitab kultuur kaasa ka majanduse edendamisele. (Kohalikud omavalitsused ja kultuur 

1998, lk 35-37) Mäetaguse rahvamaja korraldatavad sündmused omavad lisaks kultuurielu 

rikastamisele väikest mõju kohalikule majandusele. Sündmuste korraldamine tõstab 

toimumiskoha tuntust ning soodustab turismi ning ettevõtlust.  

 

Getz (1994) soovitab sotsiaalmajandusliku mõju hindamisel kasutada viit meetodit, millega on 

võimalik hankida teavet, mille alusel saab hinnata sotsiaalmajanduslikku mõju. 

Sotsiaalmajandusliku mõju hindamisel on võimalik analüüsida tulusust, investeeringute 

tootlikkust, majanduslikku ulatust ja majanduslikku mõju ning kasusid ja kahjusid. Järgnev tabel 

2 kirjeldab erinevaid sotsiaalmajandusliku mõju hindamise meetodeid, nende eesmärke ja 

laialdaselt kasutatud mõõdikuid. (Janeczko, Mules ja Ritchie 2002, lk 10 järgi) 

 

 

 



28 
 

Tabel 2. Sotsiaalmajandusliku mõju hindamise võimalikud meetodid, eesmärgid ja mõõdikud  

Võimalikud 

meetodid 

Eesmärgid Laialdaselt kasutatud mõõdikud 

Tulusus  Finantsefektiivsuse või 

maksevõime lühiajaline hindamine 

 Organiseerijate otseste kulude ja 

tulude mõõtmine 

 Kindlaksmääratud ülejääk või 

defitsiit (kasum või kahjum) 

Investeeringu 

tootlikkus 
 Toetuste kasumlikkuse näitamine 

 ROI (investeeringute tootlikkuse) 

arvutamine 

 Toetuste ja külastatavuse taseme 

ning majandusliku kasu vahelise 

suhte kindlaks määramine 

 Kasutada tavalisi ROI arvutamise 

tehnikaid 

Majanduslik 

ulatus 
 Määrata kindlaks majanduslik 

ulatus, kasutades ühte või 

rohkemaid üritusi piirkonnast 

 Mõõta kogu külastajate arvu ja 

nende kulutusi, lisaks 

organisaatorite kulutusi 

Majanduslik 

mõju 
 Määrata kindlaks 

makroökonoomilised kasutegurid 

sihtkohale 

 Hinnata otseseid ja kaudseid 

tulusid ning mõju tööhõivele 

 

Kasud ja 

kahjud 
 Hinnata kasusid ja kahjusid 

võõrustava regiooni ja keskkonna 

seisukohalt  

 Hinnata üritust tervikuna 

 Võrrelda materiaalseid ja 

mittemateriaalseid kasusid ja 

kahjusid lühi- ja pikaajaliselt 

 Arvestada investeeringu 

alternatiivkulusid 

 Vaadelda mõjude jaotust 

 Hinnata sündmuse koguväärtust ja 

vastuvõetavust 

(Allikas: Janeczko, Mules ja Ritchie 2002, lk 10) 

 

Lähtuvalt eelneva tabeli 2 sotsiaalmajandusliku mõju hindamise võimalikest meetoditest, 

analüüsin Mäetaguse rahvamaja ning kultuuriprogrammi erinevaid sotsiaal-majandusliku mõju 

tasandeid kolme meetodi järgi, milleks on majandusliku mõju ja –ulatuse ning kasude ja kahjude 

arvestamise meetod. Mäetaguse rahvamaja majandusliku mõju ja ulatuse kindlaks määramiseks 

analüüsin erinevaid mõõdikuid, milleks on külastajate arv ning võimalikud kultuurisündmustega 

kaasnevad kulutused külastajatel ja korraldajatel. Piirkondlike kasutegurite kindlaksmääramiseks 

annan oma hinnangu otsestele ja kaudsetele tuludele ja tööhõivele ning toon välja materiaalseid 

ning mittemateriaalseid kasud ja kahjud. Lisaks hindan sündmuste koguväärtust piirkonnale.  

 

Mäetaguse rahvamajas tegutses 2014. aastal 18 ringi, millest võttis osa 176 inimest. Kokku 

toimus 2014. aastal Mäetaguse rahvamajas 104 sündmust, mida külastas orienteeruvalt 5100 

inimest. Mäetaguse vallas elab 2015. aasta aprilli seisuga kokku 1754 inimest, Mäetaguse 

alevikus 545 inimest. 2014. aastal Mäetaguse rahvamaja sündmustest osavõtjate arv ületab 
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peaaegu kolme kordselt kogu Mäetaguse valla elanike arvu ning orienteeruvalt üheksa kordselt 

kogu Mäetaguse alevikus elavate inimeste arvu. Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi 

orienteeruv külastajate arv perioodil veebruar-aprill oli 1276 inimest, mis moodustab 72% kogu 

Mäetaguse valla elanike arvust.  

 

Mäetaguse rahvamaja kultuurisündmuste külastajatel võisid kaasneda kulutused riiete, ilutoodete 

ja teenuste, transpordi kasutamise ning toitlustusasutuste külastamisega.  

 

Paikkonna otsesteks kasuteguriteks Mäetaguse rahvamaja tegutsemisel on kohalike ettevõtete 

kaasatus ning nende tulu suurenemine, sündmuste tarbeks toodete ja teenuste tellimisel. 

Majanduslikult saavad otsest kasu osaühing Mäetaguse Kommunaal, kellelt tellitakse pidevalt 

teenust rahvamaja korrashoiuks ning suure saali laudade ja toolide ümberpaigutuseks pidude või 

muude sündmuste tarbeks. Lisaks saavad kasu kohalik pood Meie toidukaubad, ning füüsilisest 

isikust ettevõtja Kalev Niine Tagavälja talu ja osaühing Konflora, kust tellitakse sündmuste 

tarbeks toitlustust. Mäetaguse rahvamajas korraldatavad sündmused võisid mõjutada ka 

Mäetaguse teenindusmajas tegutseva juuksurisalongi ning samas alevikus tegutseva Mäetaguse 

mõisahotelli ja restorani Meintack külastatavust ning tulu. Samuti Jõhvis tegutsevate erinevate 

ettevõtete tegevust, sest enamik sündmusteks vajaminevaid materjale, auhindu ja lilli ostetakse 

Jõhvi erinevatest kauplustest. Lisaks saavad otsest kasu Mäetaguse rahvamaja tegevusest 

transporditeenust pakkuvad kohalikud ettevõtted osaühing Valdeko Reisid ja osaühing 

Arnasarte, kelle transporditeenust rahvamaja tellib. Lisaks loob rahvamaja töökohti ning ajutisi 

töövõimalusi erinevate sündmuste raames piirkonnas elavatele ja tegutsevatele inimestele. 

 

Paikkonna kaudseteks kasuteguriteks Mäetaguse rahvamaja tegutsemisel on kohalike elanike 

elukvaliteedi tõus, mis peegeldub rahvamajast saadavatest positiivsetest emotsioonidest ja 

rahulolu tundest, ning ettevõtlikkuse kasvus. Rahvamaja tegevus aitab kaasa ka Mäetaguse valla 

eesti ja vene rahvusest elanikkonna integreerimisele ning ühise kogukondliku vaimu 

suurenemisele. Mäetaguse rahvamaja tegevuse kahjudeks võib tuua piirkonnas võimaliku 

kuritegevuse kasvu, mis kaasneb sündmuste läbiviimisega. Kaudne majanduslik mõju võis 

avalduda ka transpordiettevõtetele aktsiaselts SEBE-le, mille maakonnaliinidel sõitvad bussid on 

ainukeseks ühistranspordivahendiks Mäetagusele sõitmiseks. Isiklike transpordivahendite 

kasutamisel, Mäetaguse rahvamaja külastamisel, said lähtuvalt transpordikulust kasu kütuse 

müügiga tegelevad ettevõtted.  
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Kuna Mäetaguse rahvamaja korraldab erinevaid sündmusi, mis pakuvad kohalikele elanikele 

sisukaid vaba aja veetmise võimalusi, siis aitab see kaasa kohalike elanike viibimisele regioonis 

ning vähendab alternatiivsete tegevuste otsimist mujalt. Lisaks on Mäetaguse rahvamaja 

külastanud inimesed ning kollektiivid üle Eesti, mis on mõjutanud lisandunud tarbijate viibimist 

Mäetaguse vallas. Tänu rahvamaja tegevusele on suurenenud teadlikkus piirkonnast kui turismi 

sihtkohast. 
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3. ENESEREFLEKSIOON 

 

Olen Mäetaguse rahvamajaga seotud 2014. aasta septembrikuust ning kogemus kultuurikeskuses 

töötamisel on andnud mulle võimaluse tutvuda väga mitmekülgse kultuuritööga. Lähtuvalt 

ajalisest ning erialasest faktorist otsustasin Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi siduda oma 

lõputööga. Antud periood on olnud minu jaoks mitmeti arendav. Mul on võimalus olnud kokku 

puutuda mitmete huvitavate inimestega ning saada lähemalt aimu kohaliku omavalitsuse ning 

kultuurikeskuse tööst. 

 

 

3.1. Korraldustöö läbiviimise analüüs 

 

Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogramm perioodil veebruar-aprill toimus enamjaolt 

plaanipäraselt, vaid 4. märtsil planeeritud Ukraina tsirkus jäi esinejate viisaprobleemide tõttu ära 

ning aprillis toimuma pidanud mõisakontsert lükkus valla kultuuriprogrammi tiheduse ning 

Mäetaguse mõisa trepi renoveerimistööde tõttu edasi. Lisaks muutus volbripäeva tähistamise 

kuupäev, mis oli tingitud kaaskorraldaja Mäetaguse Põhikooli huvijuhi hõivatusest algselt 

planeeritud kuupäeval. Volbripäeva tähistamine oli planeeritud 30. aprillil, kuid sündmuse 

toimumine tõsteti 29. aprillile. Kuupäeva muutmine leidis aset enne plakatite trükkimist ja ülesse 

panekut ning enne kohaliku ajalehe Mäetaguse Elu ilmumist, kus kajastub valla kultuuriinfo, 

kuid sai korraldajatele saatuslikuks halva ilma poolest, tänu millele osutus sündmuse 

külastatavus prognoositust madalamaks. Tänu vihmasele ilmale tuli ümber muuta ka sündmuse 

kava. Lähtudes ilmaprognoosidest planeeriti juba päev varem kõik volbripäeva tegevused 

Mäetaguse rahvamajja ning informatsioon edastati sündmuse toimumise päeval läbi 

sotsiaalmeedia ning kooliraadio Mäetaguse Põhikooli noortele, kes olid sündmuse peamiseks 

sihtgrupiks. 
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Sündmuste korraldamisel tuli tehnikaga ette mitmeid ootamatuid probleeme. Mäetaguse 

puhkealal toimunud vastlapäeval kasutati muusika võimendamiseks väikest helivõimendit, 

millele tarbeks võeti voolu Mäetaguse suusamajast. Kuna väljas olid miinuskraadid ning 

suusamaja temperatuur madal, siis lakkas külma tõttu tehnika töötamast. Õnneks saadi sündmuse 

alguses muusika saatel Mäetaguse rahvamaja maskoti karu Jaaguga võimlemine ära tehtud ning 

muusika ei mänginud edasise sündmuse raames erilist rolli. Mäetaguse rahvamajas toimunud 

Mäetaguse rahvamaja 45. sünnipäevale pühendatud aruande kontsert-aktusel lakkas töötamast 

üks raadiomikrofonidest. Sündmusele eelnevalt teostati tehniline kontroll kõigile mikrofonidele 

ja seadmetele, mida kontserdi ajal oli plaanis kasutada ning tehnika töötas tõrgeteta. Rahvamaja 

juhataja avakõne ajal hakkas üks mikrofonidest aga katkendlikult tööle ning segas kõnelejat. 

Kõne jätkati ilma tehniliste vahenditeta. Järgnevatel sündmustel kasutati vaid juhtmetega 

mikrofone, et vältida rikkeid. Hiljem helimehega konsulteerides selgus, et selliste sagedustega 

mikrofone ei kasutata enam Eestis, sest 4G levis töötavad tehnilised seadmed võivad segada 

nende töötamist.  

 

Kultuuriprogrammi läbiviimisel esines ka ootamatute probleemide kiiret lahendamist. Tehniliste 

seadmetega tuli ette teisigi üllatusi. Rahvamaja kontsert-aktuseks valmistas üks osaleja 

plekkämbrist, valgustusega äratuskella, et üheskoos suve äratada. Rahvamaja kontsert-aktuseks 

tehti üleskutse kõikidele kollektiividele ning külalistele kaasa võtta äratuskell, et üheskoos 

kellade helinaga suveajale üle minna. Kaasa võetud kellasid oli võimalik jätta Mäetaguse 

rahvamajja kellade näitusele, kuhu jäeti ka see omapärane kell. Kui varasemalt polnud kella 

vooluvõrku ühendatud, siis Mäetaguse valla kuldse keskea kevadpeo toimumise päeval pandi 

kell vooluvõrku ning lülitati sisse kella tuli. Peo ajal hakkas näitusele toodud kell ootamatult 

lärmi tegema, algselt kahtlustati tuletõrjealarmi, kuid lärmi tekke põhjus avastati kiiresti ning 

kellahelin lülitati välja. Hilisemast vestlusest kellameistriga selgus, et ta oli pannud kellale 

üllatuseks peale igapäevase alarmi, mis töötas vooluvõrgus olles ning mida korraldajad ei osanud 

ette näha.  

 

Igal aastal korraldab Mäetaguse rahvamaja ühiskülastusi erinevatesse teatritesse üle Eesti. Sellel 

aastal planeeriti ühiskülastust Vanemuise teatri etendusele „Ooperifantoom“. Kõik soovijad said 

ennast rahvamajas registreerida ja piletiraha tuli tasuda hiljemalt 1. oktoobriks. Piletid broneeriti 

ning kõigile osalejatel oli teada, et ühiskülastusel lisandub sõiduraha, mille maksumuse 

määramisel arvestatakse kõigi ühiskülastuses osalejate arvuga. Väljasõidu hommikul selgus, et 

üks neljaliikmeline perekond otsustas, et ei kasuta transpordiks teatrisse ühissõiduvahendit, 
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milleks oli tellitud buss. Korraldajana ei osanud ma ette näha võimalust, et keegi kavatseb teatri 

ühiskülastusele saabuda ise oma transpordiga ning seetõttu ei võtnud inimestelt garantiid 

sõiduraha tasumise osas. Kuna juba varasemalt oli inimestele teatatud sõiduraha maksumus, siis 

otsustasime, et suuremat tasu ei korja ning puuduolev transpordi summa arvestatakse maha 

Mäetaguse rahvamaja eelarvest. Sellest kogemusest tulenevalt üritan tulevikus endale kui 

korraldajale tagada garantiid. Selle sündmuse puhul oleks võinud küsida inimestelt sõiduraha 

ettemaksu või koostada dokument, mis kohustab sõiduraha tasumise.   

 

Mäetaguse rahvamaja külastajate tagasisidest lähtuvalt võin öelda, et inimesed on jäänud 

korraldatud sündmustega üldplaanis rahule. Suhtlemine erinevate osapooltega 

korraldusprotsessis möödus takistusteta ning meeskonnas olid ülesanded jaotunud võrdselt, 

mistõttu sujus korraldustöö ladusalt. Samuti on olnud ülejäänud meeskonnaliikmete tagasiside 

positiivne. Sündmustel abiks olnud meeskonnaliikmeid ja vabatahtlikke tänati alati  suusõnaliselt 

ning rahvamaja meenetega. Pärast iga sündmust arutleti korraldusmeeskonnas sündmuse 

kordaminekute ning puuduste üle, et järgnevate ürituste puhul vigu vältida. Sündmuste 

korraldamise protsess sujus ning rahalistest vahenditest piisas, et sündmused toimuda saaksid, 

kulutuste tegemisel jäädi lubatud eelarve piiridesse. Hoolimata mõningatest muudatustest 

kultuurikavas toimusid sündmused plaanipäraselt ning meeskonnatöö sujus arusaamatusteta. 

Kindlasti on korralduses kohti, mida saab alati paremini teha, kuid arvestades rahvamajale 

mõeldud rahalist ressurssi ning töötavat personali võib lugeda sündmuseid perioodil veebruar-

aprill 2015 kordaläinuks. Ette sai võetud mitmeid uusi algatusi, mis kujunevad loodetavasti 

tulevikus traditsioonilisteks sündmusteks.   

 

Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi koostamisel olen palju õppinud ning saanud teadmisi 

kultuurikeskuse toimemehhanismidest. Kuna Mäetaguse rahvamaja puhul on tegemist väga 

väikese meeskonna ning organisatsiooniga, siis on tulnud väikese koha kultuurikorraldajal sageli 

täita ka muid töökohustusi, olles sündmustel korraga õhtujuht, helitehnik, valgustaja, fotograaf, 

kujundaja ning ka koristaja. Kuid rahaliste vahendite olemasolul ning võimalusel planeeriksin 

ma kindlasti tulevikus nendeks ülesanneteks lisatööjõudu, kes korraldaksid vastavad töölõigud 

ise. Positiivse küljena arendas kultuuriprogrammi korraldamine väikeses meeskonnas 

ajaplaneerimisoskust, sest enamik ülesandeid tuli jagada põhimeeskonna vahel, mis koosnes 

kahest liikmest. 
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Kultuurprogrammi läbiviimisel kujunes kõige keerulisemaks ülesandeks ning väljakutseks 

inimesteni jõudmine ning nende sündmustesse kaasamine. Mille puhul oleks võib-olla aidanud 

agressiivsem turundus Mäetaguse valla organisatsioonides ning naabervaldades.  Kindlasti tuleks 

panustada noortele suunatud sündmuste puhul uute reklaamivõimaluste välja mõtlemisse, sest 

noorte külastatavus oli selgeks märgiks, et Mäetaguse valla noori on keeruline rahvamaja 

sündmustesse kaasata.  

 

Korraldusprotsessist saan järeldada, et väiksema piirkonna puhul on kollektiivide kaasamine 

korraldajale kindlustuseks sündmuse kordaminekul, sest osalevad kollektiivid mõjutavad 

sündmustest osavõtjate arvu ning kaasavad üritustesse ka oma pereliikmeid, sõpru ja tuttavaid.  

 

Analüüsides ennast kui korraldajat on mul tänu kultuurikeskuses töötatud ajale olnud võimalus 

ennast arendada väga mitmekülgselt. Olen saanud panna ennast proovile õhtujuhtimises, õppida 

iseseisvalt plakatite kujundamist, koostada sündmuste kavasid, pidada läbirääkimisi ning olla 

sündmuste korraldamise protsessi juures algusest lõpuni täielikult kaasatuna. Kõige selle juures 

olen saanud juurde enesekindlust ning julgust realiseerida oma ideid. Korraldajana leian ma aga, 

et õppimisprotsess ei peatu kunagi ning iga sündmus on omamoodi uus, mis õpetab olema 

tulevikus ettenägelikum ja korraldustöös efektiivsem. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Käesolev loov-praktiline lõputöö sisaldab Mäetaguse rahvamaja perioodil veebruar-aprill 2015 

korraldatud sündmuste korraldustöö analüüsi, ülevaadet organisatsioonist ning eneserefleksiooni. 

  

Mäetaguse rahvamaja on Ida-Virumaal, Mäetaguse vallas asuv kultuurikeskus, kus tegutseb 

2015. aasta aprilli seisuga 15 huviringi. Mäetaguse rahvamaja eesmärk on rahvuskultuuri 

säilitamine ja edendamine ning valla erinevas vanuses elanikele sisukate vaba aja veetmise 

võimaluste pakkumine. Rahvamaja ühendab kogukonda ja on inimestele kooskäimise kohaks. 

Eesmärgist tulenevalt on Mäetaguse rahvamaja tegevuseks erinevate sündmuste ning 

huvialaringide korraldamine. Perioodil veebruar- aprill 2015 toimus kokku 22 sündmust, millest 

sai osa orienteeruvalt 1276 inimest. Käesoleva töö perioodil toimus Mäetaguse rahvamajas üks 

foto-  ning luulekonkurss, üleval olid kaks maalinäitust ning kaks fotonäitust. Toimus üks 

ühiskülastus teatrisse, kolm mälumänguturniiri, peoõhtu, teatrietendus ning üheksa muud 

sündmust. Korraldati mitmeid uusi algatusi, mis kujunevad loodetavasti tulevikus 

traditsioonilisteks sündmusteks. Perioodi kogu eelarve maksumuseks oli 5730,2 eurot.  

 

Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogrammi läbiviimine on andnud mulle juurde enesekindlust, 

kogemusi ning võimaluse rakendada koolis saadud teadmisi ja oskusi, mis on edaspidises 

korraldustöös kindlasti abiks. Hoolimata mõningatest puudujääkidest korraldustöös, usun, et sain 

oma tööga hästi hakkama ning suutsin üllatada Mäetaguse valla kogukonda uudsete ideede ning 

sündmustega.  
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LISAD  
 

LISA 1 Mäetaguse rahvamaja kultuurisündmuste külastatavus ning tulemused 

ajavahemikus veebruar-aprill 2015 

 

Tabel 3. Mäetaguse rahvamaja kultuurisündmuste külastatavus ning tulemused ajavahemikus 

veebruar-aprill 2015 

KUUPÄEV SÜNDMUS OSALEJATE ARV, 

TULEMUSED 

1.02-1.03 Luulekonkurss „Helisevad read“ 66 autorit (vanuses 9-83 aastat), 

kokku laekus 98 luuletust 

15.01-13.03 Mare Orguse maalide näitus-müük orienteeruv külastajate arv 70, 

osteti 4 maali   

1.02- 21.03 

kella 00.45-ni 

(kevade alguseni) 

Fotokonkurss „Talverõõmud“  

 

13 

10.02 Keskpäevatee „Elustame mälestusi“  17 

14.02 Vastlapäev sõpradega Mäetaguse mäel  56 

19.02 Mäetaguse valla mälumänguturniir 

12.hooaja 4.voor 

25 osalejat, 9 võistkonda 

22.02 Ühiskülastus Vanemuise teatrisse 18 

23.02-13.04 Fotonäitus „Rahvamaja läbi aegade“ orienteeruv külastajate arv 70 

27.02 Stiilipidu „Kuldsed kuuekümnendad“ 108 

8.03 Päev naistele, martsipantordi tegemise 

koolitus 

20 

13.03 Kuressaare Linnateatri külalisetendus 

„Vana õngitseja“ 

51 

14.03 Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev 114 

16-17.03 Lõbus koolivaheaeg 31 

19.03 

 

Mäetaguse valla mälumänguturniir 

12.hooaja 5.voor 
25 osalejat, 9 võistkonda 

28.03 Mäetaguse rahvamaja aruandekontsert-

aktus 

138 

13.04-1.06 Huvikeskuse tegemised orienteeruv külastajate arv 70 

6.04-31.05 Äratuskellade näitus 57 kella, orienteeruv külastajate 

arv 70 

18.04 Mäetaguse muusikapäev „Mäetaguse 

muusikalaegas“ 

121 

17.03-1.07 Maju Mõru maalinäitus orienteeruv külastajate arv 70, 

osteti 5 maali 

21.04 Mäetaguse valla kuldse keskea 

kevadpidu 

89 

23.04 Mäetaguse valla mälumängu 

lõputurniir 

25 osalejat, 9 võistkonda 

29.04 Volbriöö nõiatrall 34 
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LISA 2 Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogramm veebruar-aprill 2015  
 

Tabel 4. Mäetaguse rahvamaja kultuuriprogramm veebruar-aprill 2015 

  

MÄETAGUSE RAHVAMAJA KULTUURIKALENDER  

VEEBRUAR-APRILL 2015 

                        VEEBRUAR  

 AEG SÜNDMUS  

 1.veebruar-

1.märts 

Luulekonkurss „Helisevad read“ 

Luuletuste esitamise lõpptähtaeg on 1.märts 2015. Tulemused 

kuulutatakse välja emakeelepäevaks, 14.märtsiks. 

Luulekonkursi patrooniks on kohalik üle-eestiliselt tuntud luuletaja 

Virve Osila. 

 

Luulekonkursi osalemistingimused: 

 Luuletuste vormi osas piiranguid ei ole, kirjutada võib nii 

klassikalist riimluulet kui vabavärssi.  

 Luuletus peab olema eesti keeles. 

 Tähtis on, kuidas autor oma mõtte kõige ehedamalt lugejale 

edastab.  

 Konkursile luuletuse esitaja garanteerib teose autoriõigused ning 

vastutab konkursile esitatud luuletuse eest isiklikult. 

 Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad tööd konkursilt 

eemaldada. 

 Žürii hindab luuletusi 5 kategoorias: 

I kooliaste (1-3 klass) 

II kooliaste (4-6 klass) 

III kooliaste (7-9 klass) 

16-24 aastased 

25-… aastased 

 Võistlusest osavõtuks tuleb saata luuletus koos oma 

kontaktandmetega (ees- ja perekonnanimi, soovi korral 

kirjanikunimi, aadress, olemasolul meiliaadress, kontakttelefon, 

vanus) postiaadressile Mäetaguse rahvamaja, Kooli 21, Mäetaguse 

vald, Ida-Virumaa  41301,  e-posti aadressile: 

mare.taar@maetaguse.ee või tuua kohale paberkandjal Mäetaguse 

rahvamajja/raamatukokku.  

 Luuletuste esitamise lõpptähtaeg on 1.märts 2015.  

 Tulemused kuulutatakse välja emakeelepäevaks, 14.märtsiks.  

 Luuletuse saatja nõustub sellega, et luuletus avaldatakse 

luulekonkurssi kajastavates trükistes ja sotsiaalmeedias. 

 

 15. jaanuar-

13.märts 

Mare Orguse maalide näitus-müük  

 1. veebruar- 

21. märts kella 

00.45-ni 

Fotokonkurss „Talverõõmud“  
Pilte on võimelik saata kuni kevade alguseni, 21.märtsini kella 00.45-

ni! 

 

mailto:mare.taar@maetaguse.ee
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Konkursist osavõtmiseks: 

 Fotod tuleb saata digitaalsel kujul aadressile 

karolin.kruut@maetaguse.ee 

 Iga osaleja võib esitada kuni 3 pilti 

 Koos fotodega tuleb saata autori kontaktandmed (nimi, vanus, 

telefon) 

 Igale fotole lisada pildi pealkiri ja lühike seletus, kus ja millal pilt 

on tehtud 

Korraldaja õigused: 

 Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud (digitaalne töötlus on 

lubatud ainult lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral 

heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks) 

 Foto ei tohi ületada maksimaalset mahupiiri 5 MB 

 Žüriil on õigus nõuda originaalkaadri ettenäitamist 

 Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursile laekunud fotosid 

T 10.veebruar 

Kell 14 
Keskpäevatee „Elustame mälestusi“  

Teemaks Mäetaguse kultuurilugu läbi aegade. Meenutused 1969. 

aastal avatud kontor-klubihoone ehitusest, avapidustustest, 

isetegevusest. Oodatud on kõik kaasamõtlejad. Oleme tänulikud, kui 

kaasas on jutud, fotod, dokumendid, esemed ja muud materjalid. 

 

Sündmuse eesmärgiks on koguda inimestelt mälestusi Mäetaguse 

rahvamaja kultuuriloost. Sündmus on toetavaks punktiks ka 2015. 

aasta alguses alustatud kultuuriloo uurimisele Mäetaguse vallas.  

 

L 14.veebruar   

Kell 12 
Vastlapäev sõpradega Mäetaguse mäel  

Võta kaasa kelk või mõni muu vahend liulaskmiseks ja hea sõber 

hoogu lükkama! 

Erinevad kelgutamisvõistlused. 

Stiilsematele kelgutajatele auhinnad! 

Traditsioonilised vastlakuklid ja soe tee. 

Sündmus toimub koostöös Mäetaguse spordiklubiga. 

 

N 19.veebruar 

Kell 18 
Mäetaguse valla mälumänguturniir 12.hooaja 4.voor 

Mäetaguse rahvamajas toimuv traditsiooniline mälumänguturniir. 

 

P 22.veebruar Ühiskülastus Vanemuise teatrisse 
Muusikal „Ooperifantoom“ 

 

 23. veebruar- 

13.aprill 

Fotonäitus „Rahvamaja läbi aegade“ 

Fotonäitus Mäetaguse rahvamajast, sündmustest ning kollektiividest 

läbi aegade. 

 

R 27.veebruar 

kell 20 

Stiilipidu „Kuldsed kuuekümnendad“ Mäetaguse rahvamaja 45. 

sünnipäev. 

Ootame pidulisi 60ndate stiilis- riided, soengud, meik ja ehted. 

Isetegevuskollektiivide stiilsed eeskavad.  

Pikalaua pidu sovhoosipidude jälgedes. 

Tantsuks mängib Silver dream. 

Külas ansambel Viru Nigula mehed. 

Soenguid seab ettetellimisel juuksur Angelina tel. 56901196 

Loterii, sõnavõtud, üllatused. 

Pääse eelmüügist kuni 20.veebruarini 5 €, hiljem (kui kohti jagub) 8 €. 

Isetegevuslastele sissepääs prii. 

 

mailto:karolin.kruut@maetaguse.ee
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MÄRTS  

P 8.märts 

kell 12.00 

Päev naistele. Martsipantordi tegemise õpituba. Salongikontsert.  
Martsipantordi tegemise koolitustuba kuni 20 inimesele. Võimalus 

võtta kaasa abistav abikaasa, kelle puhul lisandub tasu 5€. 

Salongikontsert.  

Osalemistasu 10 € tuleb maksta 23.veebruariks. 

 

R 13.märts 

Kell 19 
Kuressaare Linnateater "Vana õngitseja“ 

Tõlkija: Erkki Sillaots 

Lavastaja: Peeter Tammearu 

Kunstnik: Jaak Vaus 

Muusikaline kujundaja: Andres Raag 

Osades: Peeter Jürgens, Arvo Raimo, Luule Komissarov  

 

Romantiline komöödia 

Seitsmekümneaastane edukas romaanikirjanik, kes elab mõnusat elu 

koos samavana, toriseva majateenriga, plaanib viimase üllatuseks ja 

ehmatuseks abielu. Kirjaniku kireobjektiks on saanud naine, kellega ta 

pole suhelnud viimased pool sajandit. Nüüd on ta matnud oma mehe 

ja lubanud otse matustelt tulles läbi astuda, et juua tassike teed... 

Südamlik, elegantne ja naljakas  komöödia meenutab meile kõigile 

neid tühiseid juhuseid, mõtlematuid otsuseid ja "näpuvigu", mis 

kahjuks määravad meie elus palju.  

Üks hilinenud buss, üks ootamatu vihmasadu või juhuslikult 

pähekaranud idee - ja selle tagajärjel võime me abielluda hoopis teise 

inimesega, sattuda hoopis teise ametisse või mis kõige hullem - 

piinelda terve elu. 

Juhus meie elus ja kummalised saatusemängud. Kas tunneme ära selle, 

kes meid tõeliselt armastab?  

 

Pääsmed eelmüügist kuni 6.märtsini 9€, hiljem 12€. Pääsmeid saab 

osta Mäetaguse rahvamajast. 

 

L 14.märts 

kell 12 

Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev  
Traditsiooniline Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev toimub 2015. 

aastal Mäetaguse rahvamajas, millest osa võtavad kõik Ida-Virumaa 

puhkpilliorkestrid. Eesmärgiks ülevaate saamine puhkpilliorkestrite 

mängutasemest, arengust ning edasistest suundadest. Sündmuse 

raames toimub ka õpituba, mille eesmärgiks on tutvustada puhkpillide 

mängimise võimalusi ja puhkpillimuusika uut repertuaari. Päeva teises 

pooles võimalus kuulata külalisesinejaid ning vabalavale  on oodatud 

kõik julged huvilised.   

 

E-

T 

16-17.märts Lõbus koolivaheaeg 

Koolivaheaja tegevused noortele.  

Moepäev- anname vanadele särkidele ja pluusidele uue 

väljanägemine.  

Aaretejaht ja kinoõhtu Mäetaguse rahvamajas. 

 

N 19.märts 
kell 18 

Mäetaguse valla mälumänguturniir 12. hooaja 5.voor 

Mäetaguse rahvamajas toimuv traditsiooniline mälumänguturniir. 

 

L 28.märts Rahvamaja sünnipäevapidu. Aruandekontsert-aktus. 

Suve äratamine, üleminek suveajale. 
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Mäetaguse rahvamaja 45. sünnipäeva pidu. Isetegevuskollektiivide 

esinemised. 

Kuna 29.märtsil on palmipuudepüha ning üleminek suveajale, siis on 

rahvamaja poolt tehtud üleskutse saabuda sündmusele koos 

äratuskellaga.   

Pärast kontsert-aktuse lõppu plaanime kõik kellad üheskoos helisema 

panna  ning soovijad saavad oma kellad Mäetaguse rahvamajja 

näitusele jätta. 

APRILL 

 6. aprill-31.mai Äratuskellade näitus  

 13. aprill-

1.juuni 

Fotonäitus/näitus „Huvikeskuse tegemised“ 
Näitus piltidega Mäetaguse rahvamajas toimunud sündmustest. 

 

L 18.aprill 

Kell 12 

Mäetaguse muusikapäev „Mäetaguse muusikalaegas“  

Muusika aasta ideest välja kujunenud Mäetaguse muusikapäevast on 

oodatud osa võtma kõik suured ja väikesed Mäetaguse valla 

muusikasõbrad. Üles võib astuda nii solistina, duetina, ansambliga kui 

ka pillilugudega.  

 

Tingimused:  Esitada tuleb üks laul või pillilugu vabal valikul. Hea 

tuju loob pillimänguoskus, julge esinemine ja rõõmus meel. 

Teretulnud on perede ja sõpruskondade ühised etteasted koos lastega. 

Osalejate  registreerimislehed palume saata e-posti aadressile 

karolin.kruut@maetaguse.ee või tuua kohale Mäetaguse rahvamajja 

hiljemalt 31.märtsiks 2015! 

Muusikapäev algab ühise kontserdiga, kus astuvad ülesse erinevad 

kollektiivid ja esinejad. Päev jätkub Ladina- Ameerika rütmipillide 

õpitoaga Elvis Jakobsoni juhendamisel ning päeva lõpus on kõigil 

võimalus ühiselt musitseerida, astuda ülesse vabal laval või laulda 

karaoket. Päeva lõpus toimub ühine noodivõtme kujulise kringli 

söömine. 

 

 18. aprill-

1.juuli 

Marju Mõru maalinäitus 

Mäetaguse rahvamajas 

 

T 21.aprill 

Kell 12.30 

Mäetaguse valla kuldse keskea kevadpidu  

Mäetaguse valla eakatele mõeldud kevadpidu 

 

N 23.aprill 

kell 18 

 

Mäetaguse valla mälumänguturniir 
13. hooaja 6.voor lõputurniir. 2014/2015 hooaja võitjate välja 

selgitamine. 

 

K 29.aprill 

Kell 16 

Volbripäeva tähistamine  

Näidade rongkäik ja proovikivid.  

Tants ja trall Mäetaguse rahvamajas. 

Nõiahirmufaktor. 

 

mailto:karolin.kruut@maetaguse.ee
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LISA 3 Ülesannete jagunemine meeskonnas 
 

Tabel 5. Ülesannete jagunemine meeskonnas 

 

ÜLESANNETE JAGUNEMINE MEESKONNAS 

NIMI ÜLESANDED 

Kärolin Kruut 

Mare Taar 
 ürituste kontseptsiooni välja mõtlemine 

 sündmuste kava koostamine 

 esinejate, žürii, näituste, toitlustajate leidmine 

 turunduse planeerimine, reklaami levitamine 

 meenete ostmine, auhindade komplekteerimine  

 sündmuste järelkaja ning tulemuste kajastamine 

 läbirääkimiste pidamine  

 vajalike vahendite muretsemine 

 sündmuste läbiviimine  

 esinejate vastuvõtmine, suhtlemine, esinejate ärasaatmine 

 kokkuvõtete tegemine 

 esinejatele lilled või muu tänu rahvamaja poolt  

 koosolekute läbiviimine 

 eelarve koostamine 

 rahataotluste kirjutamine 

Kärolin Kruut  Mäetaguse valla Mälumänguturniiri küsimuslehtede ja 

slaidiprogrammi koostamine, turniiri läbiviija abistamine sündmuse 

ajal (küsimuste laiali jaotamine, ära korjamine, slaidiprogrammi 

näitamine) 

 kohtade broneerimine Vanemuise teatrisse, piletite väljaostmine, 

bussi tellimine  

 piletimüük, piletimüügiaruannete koostamine 

 ruumide ettevalmistus, dekoratsioonid  

 plakatite, diplomite ja kutsete kujundamine  

 näituste kujundamine, ülespanek ning mahavõtmine 

Mare Taar  rahvamaja dokumentatsiooni haldamine ja säilitamine  

 rahvamaja esindamine 

Taavi Toomel  vastlapäeval võistluste läbiviimine 

Anu Vildak  Muusikapäeva korraldustöös osalemine 

 võimalikele esinejatele informatsiooni edastamine 

 kollektiivide ja esinejate kokkupanemine ning nende saatmine 

muusikapäeval 

 Muusikapäevaks medaljonide tellimine Mäetaguse Põhikooli 

tööõpetuseõpetajalt 

 Kott-toolide transpordi organiseerimine põhikoolist rahvamajja 

Maret Kalvet  Muusikapäeva korraldustöös osalemine 

 Võimalikele esinejatele informatsiooni edastamine 

 kollektiivide ja esinejate kokkupanemine ning nende saatmine 

muusikapäeval 

Maarja-Liisa 

Toost 
 Volbripäeva ürituse sisu välja mõtlemine 

 sündmuse korraldamine 

 auhindade muretsemine 
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Virve Osila  Luulekonkursi „Helisevad read“ patrooniks ning žürii esimeheks 

olemine 

 Üleskutse koostamine kohalikule Mäetaguse valla lehele Mäetaguse 

Elu ja ajalehte Põhjarannik 

 Abistamine luulekonkursi „Helisevad read“ reglemendi 

väljatöötamisel  

Heldi Aia  Sündmuse „Elustame mälestusi“ kokkuvõtete tegemine 

 rahvamaja ajaloo kokkupanemine 

 intervjuud inimestega 

Andrus Alamaa  Mälumänguturniiri läbiviimine ja küsimuste koostamine 

Vabatahtlikud  

Mäetaguse 

Põhikooli 

õpilasesindus 

 Abistamine Mäetaguse rahvamaja kaunistamisel „Volbriöö 

nõiatralliks“ 

Sander Aavere  Pildistamine „Volbriöö nõiatrallil“ 

Helerin Mölder  Abistamine „Volbriöö nõiatralli“ läbiviimisel 

Tomas Kivestu  Muusikapäeva helindamine 

Mait Vaino  Sündmustel karu Jaagu maskotiks olemine  

Kristel Kruut  „Mäetaguse muusikalaeka“ päevajuht 

Maret Kalvet  Piletimüük Kuressaare Linnateatri külalisetendusel „Vana õngitseja“ 
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LISA 4 Riskianalüüs 
 

Tabel 6. Riskianalüüs 

RISKIANALÜÜS 

 VÕIMALIK RISK RISKI TEKITAV 

PÕHJUS 

RISKIMÄÄR 

(5 palli skaalal, 

1- väga madal 

5- väga kõrge) 

RISKIMÄÄRA 

VÄHENDAVAD 

TEGEVUSED 

Planeerimisega seotud ohud 

1. Programmi 

mittesobivus 

kultuuriruumi  

uudsed ideed 4 varasemate aastate 

kultuuriprogrammiga 

tutvumine, inimeste 

soovide ja eelistuste 

prognoosimine 

2.  Kultuuriprogrammi 

muutumine 

oleneb kokkulepetest 

esinejatega 

3 planeerimisprotsessi 

varajane alustamine 

3.  Konkursside 

reglementide 

ebapädev koostamine 

varasema kogemuse 

puudumine 

2 pädevate inimeste 

kaasamine 

4.  Vähene osavõtt 

sündmustest 

ebahuvitav sündmus, 

vähene reklaam,  

ebasobivad 

reklaamikanalid 

5 reklaami laialdane ning 

õigeaegne levitamine, 

reklaamikanali valik 

vastavalt sihtgrupile 

5.  Konkureeriv sündmus teiste 

organisatsioonide 

tegevus 

5 reklaamikanalite 

jälgimine, 

informatsiooni jagamine 

Meeskonnaga seotud ohud 

1. Õnnetus või 

haigestumine 

ilmastik 3 ohutusnõuete järgimine, 

esmaabi andmine, 

vajadusel kiirabi 

kutsumine, 

informatsiooni pidev 

edastamine 

meeskonnas, 

asendamisvõimalus 

2. Ülesannete 

tegematajätmine 

hooletus, ajapuudus 4 pidev kontrolli 

teostamine, vajadusel 

lisatööjõu kaasamine 

Finantsseerimisega seotud ohud 

1. Eelarve puudujääk ebakompetentsed 

otsused 

3 pädevate inimeste 

kaasamine 

Tehnoloogiaga seotud ohud 

1. Sündmuseks vaja 

minev tehnika ei tööta 

katkine tehnika 2 tehnika eelnev 

kontrollimine, teise 

seadme kasutusele võtt 

2. Sündmuseks vaja 

minev tehnika ei tööta 

ilmastik 4 varuvariandi olemasolu, 

ruuporite olemasolu 

3. Sündmuseks vaja 

minev helitehnika ei 

puuduvad oskused 3 Pädevate inimeste 

kaasamine 
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tööta 

4.  elektrikatkestus loodusjõud 5 sündmuste 

korraldamine valgel ajal 

5. Olulise informatsiooni 

sulg 

mobiiltelefoni mitte 

kaasaskandmine   

1 mobiiltelefoni 

kaasaskandmine 

Sündmuspaikadega seotud ohud 

1. Ruumide 

ettenägematu remont 

infosulg 3 korraldajate varajane 

informeerimine 

2.  Raskendatud ilmaolud loodusjõud 5 tegevuse ümber 

suunamine 

siseruumidesse 

Esinejatega seotud ohud 

1. Esinejad ei jõua 

õigeks ajaks kohale 

kokkulepete 

ebaselgus 

3 Selgete kokkulepete 

sõlmine 
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LISA 5 Kultuurisündmuste eelarve lisa perioodil veebruar-aprill 2015 

 

Tabel 7. Kultuurisündmuste eelarve lisa perioodil veebruar-aprill 2015  

 

SÜNDMUS AEG SUMMA 

EELARVES 

KULUTUSED 

PERIOODIL 

VEEBRUAR-

APRILL 

EELARVE 

ÜLEJÄÄK/ 

PUUDUJÄÄK 

Sündmused Mäetaguse 

rahvamaja 45. aastapäeva 

puhul, erinevad konkursid ja 

väljapanekud 

kogu aasta 400  400 

Koolivaheaja tegevused jaanuar, 

märts, 

oktoober 

800 182,7 617,3 

Mälumängu turniirid  

(6 korda aastas) 

jaanuar-

detsember 

560 292,1 267,9 

Vastlapäev veebruar 350 124,56 225,44 

Sõbrapäev veebruar 800  800 

Koolitused veebruar-

detsember 

1200 468 732 

Isetegevuslaste stiilipidu 

„Kuldsed kuuekümnendad“. 

Rahvamaja 45. sünnipäev 

veebruar 1800 939,77 860,23 

Naistepäev märts 1200  1200 

Ida-Virumaa 

puhkpillimuusikapäev 

märts 1400 1110 290 

Külalisetendus teatrikuu 

raames 

märts 800 5,49 794,51 

Aruandekontsert-aktus, 

Mäetaguse rahvamaja 45. 

sünnipäev 

 900 555,27 344,73 

Seenioride sügis- ja 

kevadpidu, eakate päeva 

tähistamine, suhtlusklubi 

 850 383 467 

Volbripäeva tähistamine mai 500 21,7 478,3 

Muusikapäev Mäetaguse 

Muusikalaegas 

 900 525,97 374,03 

Teemaõhtud (rahvakalendri 

tähtpäevad) 

kogu aasta 400  400 

Ettenägematud sündmused     

Näituste ja väljapanekute 

korraldamine 

 200  200 

Ülevallalised konkursid jaanuar-

detsember 

500 552,37 -52,37 

reklaamikulud  250  250 

ettenägematud muud kulud  400  400 

transport kogu aasta 4600 201,6 4398,4 
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LISA 6 Kultuurisündmuste tegelik eelarve perioodil veebruar-aprill 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEEBRUAR 

TULUD 

sõiduraha 

ühiskülastuseks 

Vanemuise teatrisse 140 

Stiilipeo 

piletimüügitulu 80 

KOKKU 220 

                       VEEBRUAR 

KULUD 

vastlapäev 124,56 

vastlapäeva auhinnad 34,56 

vastlakuklid ja tee 90 

Mäetaguse valla 

mälumänguturniir 12.hooaja 

4.voor 99,7 

mälumängu läbiviimise 

töötasu 60,27 

mälumängu küpsised, 

kommid, kohvikoor, suhkur, 

kohv, tee 15,43 

mälumängu auhinnad 24 

ühiskülastuse transport 

Tartusse Vanemuise teatrisse 201,6 

stiilipidu "Kuldsed 

kuuekümnendad" 939,77 

Mäetaguse rahvamaja mööbli 

paigutus Mäetaguse 

Kommunaali poolt 34,6 

pesu pesemine (enne pidu) 25,2 

pesu pesemine (pärast pidu) 21,7 

Kontsert peoõhtul ansamblilt 

Viru-Nigula mehed 150 

muusikaline teenus Silver 

Dream 250 

loterii auhinnad 37,85 

esinejate vastuvõtt, 

toitlustamine stiilipeol, 

OÜ Konflora 25,2 

lavakaunistus 29,5 

toitlustamine 258,4 

asunikud 67,4 

lilled 40 

Bürookulud 333,1 

tindikassetid 165 

koopiapaber A4 ja A3 suurus 73,1 

marmorpaber ja värviline 

paber diplomiteks ja 66 

fotopaber 10x15cm Canon GP-

501 100l Glossy läikiv 28 

KOKKU 1698,7 

https://kontorikaubad.ee/toode/fotopaber-10x15cm-canon-gp-501-100l-glossy-laikiv
https://kontorikaubad.ee/toode/fotopaber-10x15cm-canon-gp-501-100l-glossy-laikiv
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MÄRTS 

TULUD 

Rahvakultuuri Keskus 

"Teater tuleb külla" 

alamprogramm „Teater 

maal“ 814,6 

Rahvakultuuri Keskus 

Ida-Virumaa 

puhkpillipäeva toetus 280 

Nuki Lastekaubad OÜ 

Mäetaguse rahvamaja 

ruumide rent 

10 

KOKKU 1104,6 

                            MÄRTS 

KULUD 

martsipantordi tegemise õpitoa 

läbiviimine 468 

laudade ja toolide paigutus, osaühing 

Mäetaguse Kommunaal 34,6 

Kuressaare Linnateatri toitlustamine 5,5 

Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev 1110 

vesi esinejatele 22,8 

puhkpillipäeva toitlustamine 531,5 

meened osalejatele 105,7 

puhkpillipäeva esinejad Kulno Malva ja 

Juhan Suits 450 

„Lõbus vaheaeg“ Mäetaguse 

rahvamajas  182,7 

„Väike nõid Lilli: draakon ja  

võluraamat“ Kinobussi linastus 

15,8 

vaheaja tegevuskulud 92,5 

„Väike nõid Lilli: draakon ja 

võluraamat“ Kinobussi plakatite ja 

plaatide liikumise ning logistika kulud 5 

vaheaja sündmuse juhendaja töötasu 69,4 

Mäetaguse valla mälumänguturniir 

12.hooaja 5.voor 77,8 

mälumängu läbiviimise töötasu 60,3 

mälumängu auhinnad 17,5 

Luulekonkurss "Helisevad read" 472,3 

diplomite saatmiskulu 36,6 

ümbrikud 0,7 

luulekonkursi  eripreemiad, Virve Osila 

raamatud (11 tk 10€, 1 tk 5€) 115 

Partner ja Apollo kinkekaardid 

luulekonkursi auhindadeks 320 

rahvamaja sünnipäevapidu 

aruandekontsert-aktus 555,2 

meened rahvamaja sünnipäeval  126 

rahvamaja sünnipäevatort (25 kg) 60,27 

kevadseade valmistamine ja lava 

dekoreerimine (13 h, 1h/8€) 104 

dekoreerija sõidukulu 67 

lilled rahvamaja sünnipäevapeoks 86 

meened (lillekarikad, pildiraamid) 112 

fotokonkursi "Talverõõmud" 

auhinnad 80 

KOKKU 2986,1 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APRILL 

KULUD 

Mäetaguse valla muusikapäev 

"Mäetaguse muusikalaegas" 525,9 

toitlustamine, kringel 85,6 

laekad, meened 46,8 

Ladina-Ameerika rütmipillide 

töötuba, Elvis Jakobsoni töötasu ja 

transport 280 

klaveri häälestamine 50 

fotograafi töötasu 63,5 

Mäetaguse valla kuldse keskea 

kevadpidu 383 

esinejad Toila seltsingust 

"Muusikal" 120 

Mäetaguse valla kuldse keskea 

kevadpidu, päevajuht ja 

tantsuansambel Raul Vester, 

Romantiline Muusika MTÜ 250 

lilled, meened 13 

Mäetaguse valla mälumängu 

lõputurniir 114,6 

meened 24,3 

mälumängu läbiviimise töötasu 60,3 

karikad ja graveerimine 30,1 

volbripäeva tähistamine 21,7 

KOKKU 1045,4 

                            APRILL 

TULUD 

KOKKU 0 
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LISA 7 Mäetaguse rahvamaja visuaalkujundused  
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LISA 8 Mäetaguse rahvamaja pilet 
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LISA 9 Artikkel 1 ajalehes Põhjarannik 
 

Ilmunud: 27.02.2015 
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LISA 10 Artikkel 2 ajalehes Põhjarannik 
 

Ilmunud: 14.03.2015 
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LISA 11 Artikkel 1 ajalehes Mäetaguse Elu 
 

Ilmunud: 26.01.2015 
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LISA 12 Artikkel 2 ajalehes Mäetaguse Elu 
 

Ilmunud: 24.04.2015 
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LISA 13 Artiklid ajalehes Mäetaguse Elu 
 

Ilmunud: 25.03.2015 
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SUMMARY 
 

K.K 

Kärolin Kruut 

 

Mäetaguse Culture Centre program from February to April 2015 

 

This creative and practical Cultural Management thesis includes an analysis of the Mäetaguse 

Cultural Center program from February to April 2015. The paper includes of organisation 

analysis where the program took place and reflects my work and myself as an organizer. 

 

Mäetaguse Cultural Center is located in Ida-Viru county and there are 15 different leisure  

activities from toddlers to elderly. Mäetaguse Cultural Center main goal is to retain and promote 

national culture and offer different pastime opportunities of different ages. The Cultural Center 

held during the period from February to April twenty two public events involving 1276 

attendees. There were one photo and poetry competition, two painting and photo exhibitions, 

collective theatre visiting, three quizzing tournaments, theme party, theatrical performance and 

nine other events. There were many new events and invitations in Mäetaguse cultural center and 

I hope that these will become as a tradition in the future. The budget for this cultural program for 

the period was 5730,2 €.  

 

Organizing the Mäetaguse Cultural Center programm has given me a self-confidence, experience 

and the opportunity to put the knolwdge and skills what I obtained form school into practice. 

Furthermore, all these experiences will definitely developed me as an organizer and will 

contribute to my work in the future. Despite some mistakes in the organizing process, I believe 

that I did well and hopefully I surprised Mäetaguse parish community with new ideas.  

 

 

 

 

http://enet.animato.ee/index.php?otsida=February
http://enet.animato.ee/index.php?otsida=furthermore
http://enet.animato.ee/index.php?otsida=experience
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