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SISSEJUHATUS 

 

Ambla alevik on kunagine tuntud kihelkonnakeskus- kiriku, kõrtsi, panga, kooli, äride ja 

kultuuritraditsioonide poolest. Elanikud töötasid viljaveskis, haiglas, keskkoolis, 

puidutöökojas jne. Kolhoosikorra ja Aravete arendamise tõttu on Ambla aleviku tähtsus 

tänaseks oluliselt vähenenud.  

Keskkonnaministeeriumi kodulehe andmetel (2017, lk 15) elab Amblas umbes 430 

elanikku. Töötavat haiglat ja viljaveskit küll asulas ei ole, kuid säilinud on kirik, 

kultuurimaja ja lasteaed-põhikool. 

Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 (2013, lk 19) kirjutatakse, et Ambla kui 

kunagine kihelkonnakeskus, käsitööliste alevik ja madalhoonestusega ala omab eeldusi 

areneda atraktiivseks külastus- ja turismiobjektiks. Selleks tuleks maksimaalselt ära 

kasutada Ambla Maarja kirikut ja kirikuaeda ning võimalused kontsertide jt ürituste 

korraldamiseks, tuleks välja arendada toitlustus-, majutus- jms turismiteenused, erinevad 

käsitöökojad ja müügipunktid ning muuta Ambla alevik kauni välisilmega sõbralikuks 

park-alevikuks. 

Ambla kihelkonnapäevade korraldamine, traditsiooni loomine ja edasiarendamine aitab 

elavdada kohalikku kultuurielu, väärtustada rahvakultuuritavasid ja traditsioone ning 

suurendada elanike ühtekuuluvustunnet.  

Autori loov-praktiliseks tööks on VI Ambla kihelkonnapäevade & Ambla kooli 150.  

tähtpäeva korraldamine. Autorit ajendas teemat valima tema töö- Ambla Kultuurikeskuse 

direktori ameti juurde kuulub kultuurikeskuse põhimääruse alusel (2004) Eesti 

rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine; rahvapidude, 

kultuuriürituste, riiklike ja Ambla valla tähtpäevade tähistamise korraldamine.  
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Sündmuse korralduse protsess algas 2015.aasta augustis, kui mittetulundusühingu Ambla 

Haridusseltsi liikmed ja Ambla Kultuurikeskus direktor otsustasid üheskoos korraldada 

kihelkonnapäevad. Korraldustoimkonnaga liitus ka Ambla-Lastead Põhikooli direktor ja 

õppealajuhataja, et üheskoos kihelkonnapäevadega korraldada ka kihelkonnakooli 

150.aastapäeva kontsertaktus.  

VI Ambla kihelkonnapäevad ehk kahepäevane sündmus toimus 6.-7.august 2016 Amblas, 

Ambla kooli õuel ja kirikus. Sündmuse peakorraldaja oli Ambla Kultuurikeskus, koostöös 

MTÜ Ambla Haridusseltsi ja Ambla Lastead-Põhikooliga.  
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1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 

 

Tänapäevases käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste 

eesmärkide saavutamiseks (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 19). 

Autori lõputöö sündmust korraldavaks peamiseks organisatsiooniks on Järva valla (endine 

Ambla vald) munitsipaalasutus Ambla Kultuurikeskus. 

 

 

1.1 Organisatsiooni kirjeldus  

 

Ambla Kultuurikeskus on Järva valla munitsipaalomandis olev üldkasutatav 

rahvakultuuriasutus, mille eesmärgiks on rahuldada ja arendada elanike kultuuri-, 

isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, toetada rahvakunsti viljelemist, korraldada 

autorite ja esitajate loomingu avalikke esitusi kontsertide ja etenduste näol (Riigi Teataja, 

2018). 

Ambla Kultuurikeskuse haldusalas on kaks kultuurimaja: Aravete kultuurimaja (Aravetel) 

ja Ambla kultuurimaja (Amblas). Mõlemas hoones asub ka noortekeskus. Hooned on 

vanad ja renoveerimata.  
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1.2 Organisatsiooni struktuur 

Struktuur näitab, kuidas inimesed organisatsioonis grupeeruvad. Struktuur kirjeldab 

organisatsiooni üksikute osade vahelisi, suhteliselt püsivaid seoseid. Inimestevaheline 

ülesannete jaotus aitab organisatsioonil saavutada oma eesmärke (Vadi 2001, lk 12). 

Struktuuri eesmärk on korraldada organisatsiooniliikmete tööjaotust nii, et  igaühe panus 

oleks organisatsiooni eesmärkide saavutamisel rakendatud parimal viisil (Brooks 2006, lk 

201). 

Ambla Kultuurikeskuses töötab direktor, kaks perenaist, kaks noortekeskuse 

noortejuhendajat ning  viis huviringijuhendajat ( vt joonis 1). Ambla Kultuurikeskuses oli 

2016.aastal kokku 10 töötajat, nendest 5 töötavad hooajaliselt ( huviringijuhendajate 

tööaeg oktoober-mai). 

Ambla Kultuurikeskust juhib direktor. Ametikoha põhieesmärk on Ambla piirkonna 

kultuurielu edendamine, Ambla valla ja kultuurikeskuse ühisürituste elluviimine, koostöö 

tegemine teiste Ambla asutuste ühingutega.  

Perenaise ametikoha põhieesmärk ametijuhendi järgi on ruumide korrashoid, maja avatud 

hoidmine selleks ettenähtud aegadel ja majas toimuvate sündmuste igakülgne 

kaasaaitamine  

Noortejuhendaja ametikoha põhieesmärgiks on noorsootöö seadustest tulenevalt juhendada 

noorte tegevusi, teostada järelevalvet ja tagada noortekeskuses noortele vaba aja veetmise 

keskkond.  

Noortejuhendajad alluvad kultuurikeskuse direktorile, sisutööd koordineerib valla 

noorsootöötaja.  

Ambla Kultuurikeskuse tööstruktuuris on igaühel oma ametiülesanded, mille täitmist jälgib 

direktor.  

Joonise 1 põhjal on Ambla Kultuurikeskuses tegemist multifunktsionaalse struktuuriga. 

Sellise struktuuri oluline tunnusjoon on vertikaalne lõimitus, viidatakse sellele, mil määral 

on erinevad tootmis- ja turustamisetapid koondatud ühe organisatsiooni kontrolli alla 

(Brooks 2006, lk 204). Samas töötavad Ambla Kultuurikeskuse töötajad kui üks meeskond, 

kui seda aspekti arvestades, võiks tegu olla võrgustikstruktuuriga. Võrgustik põhineb 
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meeskonna ja üksikisiku vahelistel suhetel, seetõttu tekib töötajail tihe side oma 

eesmärkide ja kolleegide täidetavate ülesannetega, tehakse tihedat koostööd ühiste sihtide 

saavutamisel (ibid., lk 210). 

 

 

 

 

Joonis 1. Ambla Kultuurikeskuse struktuur 

 

 

1.3 Organisatsiooni eesmärk 

1931. aastal loodud Rahvamajade seaduse järgi, on Kultuurikeskuse ülesandeks olla 

kultuuri- ja haridustöö keskkohaks väljaspool kooli ja koduks oma tegevusepiirkonnas 

hariduslikkudele asutistele ja seltskondlikkudele organisatsioonidele (Rahvamajade seadus, 

1931). Nii toimub ka tänapäeval. Kultuurikeskuses on võimalik osaleda pakutavates 

tegevustes ja sündmustel, et meelepäraselt vaba aega  veeta. Maapiirkonnas on kohalik 

kultuurimaja ainuke koht, kus kogukonnal on võimalik koos käia ja võimalus ühise 

eesmärgi nimel tegutseda  (Vakker 2015, lk 98). 
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Kultuuriasutused  on paikkonnale lisandväärtuseks, tõstes selle mainet ja muutes 

atraktiivsemaks, mis omakorda soodustab uute elanike piirkonda kolimist ning endiste 

elanike paigalejäämist (ibid., lk 98). 

Ambla kultuurikeskus on avalik-õiguslik organisatsioon, mille eesmärgiks on ennekõike 

avalike teenuste pakkumine ja seda teenides küll omatulu, kuid mitte eesmärgiga teenida 

kasumit. 

Ambla Kultuurikeskuse eesmärgid ja ülesanded põhimääruse alusel (2004) on: Eesti 

rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine; 

harrastuskollektiivide töö koordineerimine; kohaliku seltsielu edendamine; kohalikele 

elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse 

korraldamine; rahvapidude, kultuuriürituste, riiklike ja Ambla valla tähtpäevade 

tähistamise korraldamine;  professionaalse kunsti vahendamine (teater, muusika); koostöö 

koordineerimine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja 

organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel; avalikkuse 

teavitamine ürituste, etenduste ja kontsertide toimumisest kuulutuste ja muu reklaamiga; 

kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine; 

huvitegevuse korraldamine kõikidele vanusegruppidele; vabaaja veetmise võimaluste 

pakkumine kõikidele vanusegruppidele.  

Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 (2013, lk 57) on kirjutatud kultuuri ja vaba-

aja veetmise eesmärkideks, et külaelanikele laialdasi teenuseid pakkuva võimaldavate 

ruumide väljaehitamine Ambla kultuurimajas, Aravete kultuurimaja poolt pakutavate 

teenuste hulga suurendamine, kultuurimajade renoveerimine, kultuuri- ja noorsootöö ühtne 

koordineerimine, koostöö arendamine naaberomavalitsustega, kultuuriürituste laiem 

kajastamine meedias. 

Ambla Kultuurikeskuses puudus 2014.aastal asutuse juht, kes sündmusi korraldaks ja 

kultuurivaldkonda Ambla vallas haldaks, seetõttu oli eesmärk leida valdkonnale eestvedaja. 

Kuna hooned on vanad ja ajale jalgu jäänud, siis vajavad hooned ka remonti ja 

kaasajastamist.  
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2. VI AMBLA KIHELKONNAPÄEVAD & AMBLA KOOLI 150.AASTAPÄEV 

 

2.1 Kihelkonnapäevade ajalugu 

Alates 2006.aastast (üle aasta) on Ambla vald ja MTÜ Ambla Haridusselts korraldanud 

Ambla kihelkonnapäevi, et väärtustada Ambla kihelkonna tavasid ja traditsioone ning 

säilitada ja tutvustada kohaliku rahvakultuuri läbi aktiivse tegevuse (spordivõistlused, 

käsitöölaat, mõttekojad, kihelkonna taidlejate kontsert). Sündmus aitab suurendada 

elanikel huvi kodukoha ajaloo vastu ning eripõlvkondade vahelist suhtlemist.  

Korralduspaigaks on valitud Ambla, mis on kihelkonna keskuseks.  

 

2.2 Sündmuse kirjeldus 

"Sündmuste liigitamisel on oluline püüda hinnata nende suurust ja ulatust. Enamik 

kogukondi korraldab iga-aastaselt sündmusi, mille peamiseks sihtrühmaks on piirkonna 

elanikud ning eesmärgiks pakkuda inimestele kultuurilist ja sotsiaalset meelelahutust. 

Kogukondlikel üritustel võib olla mitu eesmärki: kogukonna ühtekuuluvuse kasvatamine, 

koha identiteedi loomine ja arendamine, uute ideede ja kogemuste andmine, tolerantsi ja 

mitmekülgsuse julgustamine ning kohalike traditsioonide jätkamine ja toetamine. Kuna 

sellised festivalid on piirkonna arengule olulised, siis toetavad kogukondlike sündmuste 

korraldamist sageli omavalitsused, fondid ning kohalikud äriettevõtted" (Argo kirjastus, 

2017). 

VI Ambla kihelkonnapäevade moto oli: "90 aastat Vabadussõja ausamba avamisest ja 150 

aastat kihelkonnakooli avamisest". 
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VI Ambla kihelkonnapäevad ja Ambla kool 150.aastapäeva tähistamine toimus 6.-

7.augustil 2016. Sündmuse peakorraldaja oli Ambla Kultuurikeskus, koostöös MTÜ 

Ambla Haridusseltsi ja Ambla Lastead-Põhikooliga. 

Antud kultuurisündmust on tarvis selleks, et väärikalt tähistada kihelkonna kooli 

aastapäeva ning korraldada sündmus, mis tooks Amblasse nii külalisi, kui valla ja 

kihelkonna elanikke. 

Sündmuse korraldamine aitas elanikele tutvustada kohalikku ajalugu, kihelkonna 

rahvariideid ja nende kandmistavasid. Kultuuriprogramm tutvustas külalistele kihelkonnas 

toimivaid spordi- ja vabaaja veetmise võimalusi ning kooli juubeli tähistamine tõi 

Amblasse kokku endised ja praegused kooliõpilased, töötajad.  

Sündmus elavdab ka Ambla kohaliku elu. Elanikud saavad sündmusel kokku, suhtlevad ja 

loodavad uusi tutvusi. Lavaprogramm tutvustab ka piirkonnas tegutsevaid 

huvitegevusvõimalusi, kuhu huvi korral minna.  

 

2.3 Sündmuse sihtgrupid 

Tänapäeval on inimestel vähem vaba aega, energiat, mistõttu peab olema elanik väga 

motiveeritud, et kultuurisündmust külastada. See tähendab, et kultuuriüritused peavad 

lisaks kunstielamusele pakkuma ka muid hüvesid, et külastajaid motiveerida (Kolb 2005, 

lk 71). 

Bouder-Pailler (1999) on välja toonud kolm peamist põhjust, miks inimesed 

kultuurisündmusi külastavad: 

Hariv: mõtlemisaine, kultuuri mõtestamine, kultuurisündmusest õppimine; 

Intellektuaalne stimulatsioon: enda arendamine, intellektuaalne väljakutse; 

Lõbu: seltskonnaelu sündmus, interaktsioon, suhtlemine (ibid., lk 72). 

 

Kihelkonnapäevi korraldades oli meie meeskonna eesmärk pakkuda võimalikult palju 

eriilmelisi tegevusi , et tegevusi oleks tervele perele . 
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Peamine sihtrühm oli Ambla kihelkonna ja Ambla valla elanikud ning endised ja 

praegused kooli õpilased. Eesmärk oli kokku kutsuda umbes 300-500 inimest sündmust 

külastama. 

 

Ambla kihelkond on tänapäevaks jaotunud kolme maakonna ning Järva, Tapa, Anija ja 

Kuusalu valla vahel: 

 Järva, kus endise kihelkonna lõunapoolne osa koos kihelkonnakeskusega (Ambla) 

moodustab Järva valla põhjaosa; 

 Harju, kuhu kuulub endise kihelkonna põhjaosa: Aegviidu ümbrus Anija valla ja 

idapoolsed metsaalad Kuusalu valla koosseisus; 

 Lääne-Viru, kuhu kuulub enamik endisest kihelkonnast (kesk-, ida- ja kaguosa) ehk 

Jäneda, Lehtse, Nõmmküla, Moe ja Tapa ning Tamsalu linn koos lähiümbrusega 

moodustavad Tapa valla tuumiku (Vaba entsüklopeedia, 2018). 

 

Ambla vald asub Järvamaa põhjaosas. Naabervallad on Tapa ja Tamsalu vald Lääne-

Virumaal ja Albu ning Järva-Jaani vald Järvamaal (Eesti Entsüklopeedia). Haldusreformi 

muudatustega Eestis liitus Ambla vald kuue Järvamaa omavalitsusega, mille tulemusel 

moodustati umbes 9000 elanikuga Järva vald. 

 

2.4 Meeskond  

Tõeline meeskond on elav, pidevalt arenev ja üheskoos töötavate inimeste rühm, kus 

arutatakse oma eesmärke, hinnatakse ideid, langetatakse otsuseid ja töötatakse ühiste 

eesmärkide nimel (Heller 2000, lk 6).  

IV Ambla kihelkonnapäevad ja Ambla kooli 150.aastapäeva tähistamise sündmus koosnes 

paljudest erinevatest ettevõtmistest, siis sündmuse õnnestumise nimel kuulusid 

korraldusmeeskonda MTÜ Ambla Haridusseltsi liikmed, Ambla Lastead-Põhikooli 

töötajad ning kogu korraldust juhtis antud töö autor, Ambla Kultuurikeskuse direktor.  

Koostöö erinevate inimestega loob võimaluse korraldada mitmekülgsema ja sisutihedama 

sündmuse.  

https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rva_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Tapa_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Anija_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rva_maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Ambla
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rva_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Harju_maakond
https://et.wikipedia.org/wiki/Anija_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/Kuusalu_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4neda
https://et.wikipedia.org/wiki/Lehtse
https://et.wikipedia.org/wiki/N%C3%B5mmk%C3%BCla
https://et.wikipedia.org/wiki/Moe
https://et.wikipedia.org/wiki/Tapa
https://et.wikipedia.org/wiki/Tamsalu
https://et.wikipedia.org/wiki/Tapa_vald
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Meeskonda võib defineerida kui aktiivsete inimeste gruppi, mille 

 liikmetel on ühised eesmärgid, 

 liikmete vahel on harmooniline koostöö, 

 liikmed tunnevad tööst rõõmu, 

 liikmed saavutavad väljapaistvaid tulemusi,  

 kõik liikmed vastutavad  (Virovere, Alas, Liigand 2008, lk 111-112). 

Kihelkonnapäevade ja kooli aastapäeva tähistamise korraldusmeeskonda kuulusid 

kogukonna aktiivsed inimesed, kelle ühiseks eesmärgiks oli korraldada Amblas 

kihelkonnapäevad ja Ambla kooli aastapäev.  

2015.aasta suvel alustas korraldusmeeskond koosolekutega. Meeskonnaliikmete 

vastutusvaldkonnad jagunesid teadmisi, oskusi ja huvisid arvestades (Tabel 1). Korralduse 

algfaasis käis meeskond koos kord kuus. Esmalt pandi paika idee, et 2016.aastal on kõige 

olulisem Ambla kooli juubel, mis siduda kihelkonnapäevadega. Koosolekud toimusid 

vastavalt vajadusele. 

Sündmuse korraldusmeeskonda kuulus kuus inimest: 

MTÜ Ambla Haridusseltsist Tea Loodis, Tiia Pihlak, Vello Teor  

Ambla Lasteaed-Põhikoolist Madli Põder, Signe Jõerand 

Ambla Kultuurikeskusest Triin Väin  

Taustajõududena sündmuse toimumise päeval lõid kaasa käsitööõpetaja, kelle ülesanne oli 

lavaseade tegemine, heli- ja valgustehnik, fotograaf. Valla sporditöötaja, huviringide 

juhendajad, treenerid, Ambla kooli personal, kes vastutasid korralduskoha puhtuse ja prügi 

koristamise eest. Ambla kiriku õpetaja ja kohaliku kohviku "Kirsimari" personal. 

Sündmuse korralduses aitas kaasa lisaks kuuele korraldusmeeskonna liikmele veel umbes 

15 inimest.  
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Tabel 1. Meeskonna tööjaotus 

Meeskonnaliige Vastutusvaldkonnad 

Triin Väin Peakorraldaja, esinejatega suhtlemine ja kokkulepped, 

valdkondade esindajatega suhtlemine, ajakava ja 

programmi koostamine, reklaam, meediaga suhtlemine, 

arvete kinnitamine. Esinejate juhendamine ja tänamine 

toimumispäeval, kultuurikeskuse sündmuskorralduse 

eelarve juhtimine. Heli- ja ekraanitehnikuga suhtlemine, 

kava koostamine, koristamine 

Tea Loodis Projektijuht (Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK), 

aruandluse koostamine, abitööde eestvedaja, koristamine, 

laat 

Tiia Pihlak Eelarve koostamine ja jälgimine, korralduskoosolekute 

korraldaja, parkimise korraldaja, toitlustajaga suhtlemine, 

koristamine, laat, reklaam. 

Vello Teor Ajaloolise seminari sisukorraldaja, lektoritega suhtlemine, 

suhtlemine Ambla kirikuga. 

Madli Põder Ambla kooli poolne peakorraldaja, suhtlemine ja info 

edastamine kooli personaliga, kooli meenete tellimine, 

kooli ajalooline kokkuvõtte tegemine, kooli kontsertaktuse 

eelarve juhtimine, koristamine 

Signe Jõerand Kooli vilistlaste andmete kogumine, info levitamine, 

nõuandev roll, registreerimislehtede loomine, kooli 

kontsertaktuse stsenaariumi kirjutamine. 

 

Meeskond koosnes isikuliselt väga erinevatest inimestes, aga meid ühendas eesmärk 

korraldada sündmus. Omavahel saime me hästi läbi, osaleti koosolekutel ning toimus 

aktiivne suhtlemine. Inimesed olid usaldusväärsed. Koos töötamine andis ka edaspidiseks 

koostööks head suhted ning head sõbrad. 
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2.5 Eelarve 

Karu ja Zirnaski (2004, lk 24)  defineerivad ühe võimalusena eelarvet, seejuures toetudes 

Simonds`ile (2000), et eelarve on organisatsiooni allüksuste ressursside plaan, milles 

määratletakse nii ressursside genereerimine kui ka kasutamine. 

Suvesündmuseks oli Ambla Kultuurikeskuse eelarvesse direktori poolt planeeritud summa, 

võttes arvesse eelmiste aastate kulusid, näiteks Ambla valla päeva korraldamiseks (eelarve 

esitamine 2015 august Ambla vallale).  Korralduse ja programmi koostamisel täienesid ka 

korralduse kulud.  

Ambla Lastead-Põhikooli eelarves oli planeeritud samuti korralduskulud kooli juubeli 

tähistamiseks.   

Lisaks toetas sündmuse korraldamist MTÜ Ambla Haridusselts ja Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital ehk KÜSK. 

Iga organisatsioon jälgis oma eelarve täitmist ise. Sündmuse eelarves toon välja 

korraldusse planeeritud  kulud ja tulud. Eelarves ei kajastu Ambla kooli 150.tähistamise 

kõiki korralduskulusid. Töö autor toob eelarves välja ühised korralduse kulud.  

Koostöös Ambla valla hallatavate asutustega ja mittetulundusühinguga on võimalik 

korraldada eelarveliselt suurem sündmus, arvestades ka sündmuse kokkusobivust ning 

meeskonnatööd. Ambla Lastead-Põhikooli ehk kihelkonnakooli juubeliaasta ja 

kihelkonnapäevade ühiskorraldamine oli esmakordne.  

Eelarves ei ole välja toodud meeskonnaliikmete töötasusid, kuna sündmuse korraldamine 

kuulub tööülesannete hulka. MTÜ Ambla Haridusseltsi liikmed osalevad korraldustöös 

vabatahtlikuna, kuna nende ühingu üheks eesmärgiks on kihelkonnapäevade korraldamine. 

Vabatahtlik ja tasustamata töö ei ole iseenesest mõistetav ja tavapärane. Ambla 

kogukonnas see toimis, kuna korraldasime sündmuse, millest tahtsime ise kasu saada 

elanikkonda ühendades ning pakkusime võimaluse osa saada kihelkonnapäevadest.  

Eesti statistika kodulehe andmetel oli 2016.aastal keskmine brutopalk 1146 eurot. Kunsti, 

meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas 901 eurot. Kui oleks olnud tööl näiteks 6 liikmeline 

korraldusmeeskond,  kes oleks saanud korralduse eest ühekordse brutotasu 901 eurot, siis 

eelarve palgafond oleks lisaks korralduskuludele olnud  5406 eurot.  
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IV Ambla kihelkonnapäevade ja Ambla kooli 150.aastapäeva tähistamine on avalik 

sündmus, mis oli külastajatele tasuta, kirikukontsert tasuline. Sündmuse korralduskulud oli 

üle 6000 euro. Sellest projektitulu oli 1640 eurot ja kirikukontserdi tulu 625 eurot (vt lisa 

1).  

Ambla vald koostöös vallavanemaga oli korralduseks hea partner, kes toetas sündmusi, mis 

aitavad kaasa kultuurielu elavdamisele, elanike ühtekuuluvustunde loomisele ja 

mainekujundamisele.  

 

2.6 Sündmuse programm 

VI Ambla kihelkonnapäevade ja kooli tähtpäeva tähistamise programm koosnes mitmest 

erinevast sündmusest, et osalema kutsuda võimalikult palju inimesi. Kahel päeval oli 

meelelahutust, sporti, kultuuri, ajalugu kui ka õppimisvõimalusi (vt lisa 2). 

Kontsertkavasse esinejate ja kollektiivide soovitusi andsid kihelkonnas töötavad 

kultuuritöötajad.   

Kihelkonnapäevadel oli eesmärk elanikele tutvustada ajalugu ja pärimust, mis on 

piirkonnaga seotud. Näiteks rahvarõivaste värvid ja kandmise kombed.  

Ambla Lasteaed-Põhikooli ja MTÜ Ambla Haridusseltsiga üheskoos töötada ja  korraldada, 

andis võimaluse pakkuda külastajatele sisutihedat ja erinevat programmi.  

Kogu päevaprogrammi juhtis päevajuht, kes tutvustas päevakava, esinejaid, tegevusi ning 

korraldas pealtvaatajatele viktoriine. 

VI Ambla kihelkonnapäevade ja Ambla kool 150 aastapäeva tähistamine koosnes kümnest 

erinevast ettevõtmisest.  
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2.6.1 Vabadussõja seminar 

Kihelkonnapäevade raames oli eesmärk näidata ja rääkida elanikele piirkonna ajaloost. 

2016.aastal oli seminari teemaks "Eesti Vabadussõda 1918-1920". Ettekandeid tegid 

erinevad lektorid. Peale seminari külastati Ambla kalmistut ja süüdati vabadussõjal 

langenute haudel küünlad.  

Seminar toimus Amblas, kohvikus Kirsimari, pealavast umbes 200 meetri kaugusel. 

Siseruumis loengu korraldamine andis võimaluse huvilistele koguneda kohta, kus oli 

loodud ajalooline atmosfäär ning võimalused loengu andmiseks ja osalemiseks. Seminarist 

võtsid osa umbes 100 osalejat. 

Kirsimari kohvikus oli näitusega kohal Saaremaa Sõjamuuseum, kes näitas relvi, mundreid, 

sõdurivarustust.  

 

2.6.2 Kihelkonna kontsert 

 

Tegevus sündmuspaigas ehk Ambla kooli õuel algas keskpäeval kihelkonna kontserdiga. 

Kontserdil esinesid kihelkonna suured ja väikesed tantsijad, seepärast sai ka öeldud, et 

Ambla kihelkonna inimesed on tantsurahvas. Kavas oli show- ja rahvatantsu, breik stiil 

ning etteasted eakatelt (vt lisa 2).  

Programmi alustamine kontserdiga toob sündmuspaika pealtvaatajad juba päeva alguses. 

Pealtvaatajate seas olid lapsevanemad, esinejad ise ja nende tuttavad. 

Kontserdil oli umbes 125-150 inimest. 

 

2.6.3 Rahvariiete esitlus 

 

Programm jätkus pealaval rahvariiete esitlusega. Eesti Rahva Muuseumist Reet Piiri ja 

Jäneda rahvariiete kooli korraldaja Luule Nurga tutvustasid Eesti kihelkonna rahvariideid. 

Kohale oli kutsutud inimesed, kes valmisrõivaid pealtvaatajate näitasid. Lisaks räägiti 
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rahvarõivaste kandmise reeglitest ja tavadest. Vaheetteastena esinesid Ambla valla 

segarühma tantsijad Kekutajad. 

Külastajate seas rahvariiete esitlus populaarne ei olnud. Kuulajaid umbes 30. Sellel ajal 

pigem liiguti ringi, käidi kohvikus, koolimajas, tutvuti müügilettidega või suheldi 

omavahel.  

Selle võis põhjustada toimumispaik. Kui oleks rahvariiete esitlus toimunud siseruumis, siis 

oleks seal osalenud ainult asjahuvilised ning jätkunud teemakohane arutelu (näiteks ajaloo 

seminar Kirsimaris). Kooliõuel toimunud rahvarõivaste tutvustamine oli lektorite tingimus 

esinema tulles.  

Ambla kirikuaias toimus hiljem ka sündmuse väline esitlusel olnud rahvarõivaste 

pildistamine loodava õppematerjali tarvis.  

 

2.6.4 Sport ja võistlused 

 

Sport on Amblas väga tähtsal kohal, seepärast toimusid võistlused ka kooliõuel. 

Pealtvaatajatel oli võimalik vaadata jalgpallivõistlust või samal ajal jälgida pealava ees 

toiminud kohvrite kandmise võistlust. 

Jalgpall tõi kohale spordihuvilisi Amblast, kes elavad kaasa Ambla Vallameeskonna 

tulemustele. Staadionil oli pealtvaatajaid umbes   40 inimest.  

Ambla vallas on traditsiooniks saanud, et suvel toimub kohvrite kandmise võistlus Aravete 

Jõujaama karikale. Kihelkonnapäevadel toimus see võistlus kolmandat korda. Kohvrite 

kandmise võistlus oli päeva üks populaarsemaid tegevusi. Pealtvaatajaid tuli võistlust 

vaatama üle Eesti, kuna võistlejad (eelregistreerimisega) olid samuti üle Vabariigi kohale 

tulnud. Kokku võistles 7 meest.  Võitjale oli auhinnaks rändkarikas ja 1 euro ühe kantud 

meetri eest. 2016.aasta võistlusel kõndis võitja 110 kg kaaluvaid kohvreid 41m. 

Hiljem toimus võistlus ka lastele, et pealvaatajaid tegevusse kaasata.  

Võistlust juhtis ja organiseeris Ambla valla mittetulundusühing Aravete Jõujaam. 
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2.6.5 Hea õpetaja" pingi avamine ja Ambla kooli aktus kooliõuel 

 

Kogu päev oli võimalus külastada Ambla koolimaja ning suhelda õpetajatega. Koolis oli 

avatud õpilastööde  näitused  ning meenutusi vanadel fotodel. Avatud oli ka söökla, kes 

soovijatele koolilõunat pakkus 

Kooli aastapäeva tähistamine hakkas pidulikult- "Hea õpetaja" pingi avamisega, kuhu olid 

kutsutud lisaks kihelkonnapäeva külastajatele ka kooli vilistlased. Koolimaja ees oli 

külaliste ja vilistlaste tervitamine ning pingi avamine. Pingi kinkimise idee tuli meeskonna 

korralduskoosolekul ja teostus haridusseltsi liikmetelt, kes tahtsid tähelepanu pöörata 

haridusasutuse olulisusesse ja jätkusuutlikusse Amblas. Hea õpetaja pink on tänuavaldus 

kõigile, kes on jätnud jälje Ambla haridusellu.  

Seejärel jätkus kontsert-aktus Ambla kooli õuel. Aktus oli korraldatud meenutustega läbi 

ajaloo, aastast 1866 kuni tänapäevani. Fakte kooli ajaloost, põnevaid erinevusi kooli 

korraldusest vanasti ja tänapäeval etendasid laval kooli esimene koolmeister Jaan Bötker 

(koolmeistri osa mängis kehalise kasvatuse õpetaja Taavi Ojaniit) ja praegune kooli 

direktor Madli Põder (vt lisa 5). 

Lava kõrval oli suur ekraan, mis andis võimaluse näidata ajastule vastavaid fotosid või 

näidati ülekannet laval toimuvast.  

Kooli külastas umbes 300 endist õpilast, õpetajat.  

2.6.6  Peoõhtu  

 

Pidulikule osale jätkus ühine tordi söömine ning seejärel peoõhtu, kuhu olid samuti 

oodatud vilistlased ja kihelkonna elanikud. Pidulistele olid kooli õuele loodud võimalused 

seltskonnaga koos peoõhtut nautida, vihma korral välitelkide all. Esines ansambel 

Vanaviisi. Toimus kooli vanavara oksjon, mis oli piduliste seas väga meeleolukas 

ettevõtmine 
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2.6.7 Laat 

 

Ambla vallavalitsusele tuli koostööpakkumine organisatsioonilt Toiduait, mis väärtustab 

puhast eestimaist toitu. Organisatsioon otsis koostööpartnereid, kes oleksid nõus koostööd 

tegema ja lubama sellel organisatsioonil sündmusele laat korraldada.  

Ambla Kultuurikeskuse juht pakkus neil välja koostööks 6.augusti kihelkonnapäevad ja 

kihelkonnakooli juubeli tähistamise sündmuse. Korraldaja poolne nõue oli, et laat toimub 

ettenähtud ajal, 6.augustil kell 12-16. Toiduaida rolliks jäi laadakorraldus.  

Toiduait ja Ambla Kultuurikeskus leppisid kokku, et kihelkonnapäevade laada korraldab 

Toiduait. Laadakorraldust pakkus sündmusele Toiduait. Kihelkonnapäevade 

korraldusmeeskond  pidi tagama elektri kasutamise võimaluse laada alal. Platsitasu Ambla 

vald ei võtnud. 

2016.aasta maikuus enam Toiduaida laadakorraldaja kirjadele ega telefonile ei vastanud. 

Kihelkonnapäevade korraldajad hakkasid tegema ise kokkuleppeid kohalike kauplejatega, 

et mingisugune kauplemine platsil ikka toimuks.  

Toiduait tundus olema igati usaldusväärne partner, kes otsis sündmuste näol 

koostööpartnereid, kus laatasid korraldada. Ka korraldajate poolt olid kõik tingimused 

selleks loodud. Toimusid telefonivestlused ning selge oli ka korralduspool- millal laat 

alustab, lõpetab.  Toiduait oli organisatsioon, kes kauplejatega ise suhtles.  

Hea laada korraldus vajab meeskonda eraldi inimest, kes kauplejate otsimisega tegeleb, 

määrab neile platsikoha. Kuna oli olemas partner laada korraldamiseks ja kultuurikeskuse 

direktor suhtles Toiduaida juhiga aktiivselt, ei olnud kihelkonnapäevade 

korraldusmeeskonnas kellegile määratud ülesannet tegeleda laadakauplejatega.  

3.augustil 2016 vastas Toiduaida meeskond, et katkestavad kõik plaanisolevad 

laadakorraldused programmijuhi haigestumise tõttu.  

2016.aasta maikuus, kui Toiduaida poolne korraldaja enam kõnedele ei vastanud, 

otsustasid sündmuse peakorraldajad ise laadale kauplejaid otsida. Olemas oli Ambla valla 

kauplejate nimekiri, kellele pakkumisi müümiseks tehti.  
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6.augustil olid kooliõuel kauplemas kohalikud riiete- toiduainete müüjad, käsitööehete ja 

talutoodangu pakkujad, keda korraldajatel viimasel hetkel kutsuda õnnestus. Lisaks 

tegevused lastele Ambla noortekeskuse poolt ning batuut, jäätise- ja õhupalli müüja, 

võimalus oli sõita poniga ja lasta teha näomaalinguid. 

Suurem laat oleks andnud kogu sündmusele suurt lisaväärtust, pakkunud külastajatele 

ostlemise võimalust ning lisanud korraldusalasse mõnusat atmosfääri.  

Korraldusprotsessis meeskond eelnevalt riskianalüüsi ei teinud, kuna organisatsioon oli 

usaldusväärne, kes ise otsis omale koostööpartnereid.  Antud olukord oli korraldamises 

suur õppetund. Meeskonnas peab olema alati üks inimene, kes tegeleb laada korraldusega, 

loob kohalikest pakkujatest võrgustiku ning suhtleb nendega.  

 

2.6.8 Kirikukontsert 

 

VI Ambla kihelkonnapäevad ja koolijuubeli tähistamine lõppes 7.augustil 

kirikukontserdiga. Amblas asub Ambla Püha Neitsi Maarja Kirik, mis on üks vanimaid 

Järvamaal. Kirikukontserdi  korraldamine oli koostöös Ambla kiriku õpetajaga Tõnu 

Linnasmäe`ga, kes on kultuurikorraldajale alati hea koostööpartner olnud. Kirikus on 

olemas ka head võimalused kontserdi korraldamiseks. Kontserdi helitehnilist teenust 

pakkus artisti meeskond. 

Kontsert oli osalejale tasuline, mille tulu oli MTÜ Ambla Haridusseltsi projekti omaosalus.  

Kirikus oli ka kihelkonnapäevade lõpetamine. MTÜ Ambla Haridusseltsi liige Vello Teor 

tänas sõnavõtus kõiki osalejaid, korraldajaid ning lubas meeskonnaga korraldada järgmised 

kihelkonnapäevad kahe aastapärast.  

Kontserdil käis üle saja külastaja.  

 

2.7  Turundus ja reklaam 

Tarbijal on oma vaba aja veetmiseks ka teisi võimalusi peale kultuuri tarbimise, tuleb neid 

ära meelitada konkureerivate toodete (nt teiste meelelahutusvormide) tarbimise juurest. 
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Uute segmentide tarbijad võivad soovida teissuguseid hüvesid kui kultuuriorganisatsiooni 

praegune publik. Seetõttu peab kultuuriorganisatsioon kasutama toodete eristamiseks 

hüvede segmenteerimist, mis võimaldab neil turustada toodet uuele segmendile, säilitades 

samal ajal oma olemasoleva publiku (Kolb 2005, lk 92). 

Eesmärgiks oli, et info jõuaks erinevatele inimestele, vastavalt nende tahtmistele ja 

huvidele. 

Kahele päevale oli organiseeritud palju erinevaid tegevusi, mis andis võimaluse 

sündmusele kaasata erinevate huvidega inimesi, seetõttu otsustasime teha mitu erinevat 

kuulutust. 

Tehtud oli neli erinevat kuulutust, et info levik ja külastajate huvi oleks suurem. 

Plakatikujundus oli kõigil sarnane, et oleks arusaadav, et sündmus toimub 

kihelkonnapäevade raames. Kuulutuse kujundus oli tellitud AS Kumast, mis pakub trüki- 

ja kujundusteenust (vt lisa 3, lisa 4, lisa 6 ja lisa 7). 

Üldisel plakatil oli kirjas kogu kahe päeva tegevused ja teemad. Teisel plakatil toodi esile 

Eesti Vabadussõja teemalist seminari, kolmas plakat oli kutsega tähistama Ambla kooli 

150.juubelit ning eraldi kuulutus oli tehtud ka kirikukontserdile, kus esines tuntud lauljatar 

Laura. 

Turunduskanaliteks sündmuse eel olid kohalikest meediakanalites: maakonnaraadio Kuma 

Raadio, Ambla Vallaleht, Tapa Vallaleht, Järva Teataja, Virumaa Teataja, reklaamleht 

Kuma Pluss. Ambla Kultuurikeskuse-, Ambla Lastead-Põhikooli- ja Ambla Haridusseltsi 

sotsiaalmeedia leheküljel, Ambla valla kodulehel, Järvamaa Omavalitsusliidu kodulehel 

(lisa 8). 

Infot ja kuulutusi jagati kihelkonna kultuuritöötajatele, kes panid kuulutused üles 

infostendidele. Sündmuse eel , 4.augustil tehti ka raadiointervjuu korraldaja Triin Väin`aga, 

mis on järelkuulatav Kuma raadio leheküljel.  

Lisaks Ambla kooli 150. aastapäeva tähistamise kuulutus ilmus üleriigilises ajalehes 

Maaleht.  

Sündmuse järelkajastus ilmus 2016.aasta septembrikuu Ambla Vallalehes.  
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2.8 Sündmuse sotsiaal-majanduslik mõju 

 

Eestis toimub igal aastal sadu kultuuri- ja spordisündmusi, mis lisaks kultuurielu 

rikastamisele ja meelelahutuse pakkumisele omavad olulist mõju kohalikule majandusele. 

Nende ürituste korraldamine tõstab toimumiskoha tuntust, soodustab turismi ning toob 

otsest kasu ettevõtjatele ja teenusepakkujatele (Eesti Konjunktuuriinstituut  2012, lk 3). 

Ambla kihelkonnapäevade ja Ambla kool 150.aastapäeva  korraldamine oli eelkõige 

kasulik Ambla valla piirkonna elanikele ja ettevõtjatele.  

Põhja-Järvamaal asuv Ambla on väike alevik, mille nime mainides tihti ei teata, kus see 

asub. Teatakse 10 kilomeetrit eemal asuvat Aravete aleviku (Ambla vald), kuhu ka turist 

leiab sagedamini tee, kuna seal asub külamuuseum. Tänu kihelkonnapäevade 

toimumiskohale ja Ambla kooli juubeli tähistamisele tulid Amblasse palju erinevaid 

inimesi nii Järvamaalt, kihelkonnast kui üle Eesti.  

Majanduslik kasu suursündmuse korraldamisel Amblas on eelkõige ettevõtjatel, 

poepidajatel ja kohvikul. Sündmuse päevaks oli kohalik kauplus "Meie" pood varunud 

tavapärasest rohkem kaupa- jäätist, grilltooteid, lahjemat alkoholi, limonaadi, 

kalmuküünlaid. Kihelkonnapäevade raames külastasid inimesed ka omakeste haudasid 

Ambla surnuaial ning sellel päeval müüdi poes ka erandkorras istikuid. Avatud oli ka 

kohalik kohvik Kirsimari ning 6.augusti päeval oli neil avatud müügilett ka sündmuspaigas. 

Järgmisel päeval peale kirikukontserti külastasid samuti enamik publikut kohvikut, mis 

ületas kohviku käivet pühapäevasel päeval mitmekordselt.  

Korraldaja sai tagasisidet ka ühelt ettevõttelt, kes peale sündmust andis endast märku, et 

soovib järgmisel suvesündmusel korralduses kaasa lüüa. Tema soov on oma ettevõtet 

tutvustada, kui tuleviku turismiobjekti. Koostöö ettevõtjatega loob võimaluse arendada 

Amblat, kui turismipiirkonda. Sündmuse korraldamine andis korraldajale uusi tutvusi ja 

koostööpartnereid uute- või traditsiooniliste sündmuste korraldamiseks.  

 Ka kohalikud elanikud valmistusid sündmuseks ja külaliste võõrustamiseks, näiteks külla 

tulid endised klassikaaslased. Majapidamised olid korda tehtud, lilled istutatud hoonete ette 

ning muru niidetud. Ambla oli ilus ja puhas.  
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Rahvariiete esitlus kihelkonnapäevadel andis teadmised rahvarõivaste kandjatele. Lisaks 

tutvusime Ambla kihelkonna rahvarõivastega, mis pani aluse naiste rahvarõivaste projekti 

kirjutamisele ning nüüdseks on Ambla naisrahvatantsurühmal uued Ambla 

kihelkonnamustriga rahvariided ning meeste rõivad tegemisel.  

Oluline on ka kogukonnatunne, elanike suhtlemine ning tutvumine omavahel. Sündmusel 

osalemine annab selleks hea võimaluse. Tugev kogukonnatunne ja suhtlemine loob hea 

keskkonna piirkonnas elamiseks ja pere loomiseks.  

 

2.9 Riskianalüüs 

Riskianalüüsi koostamise eesmärgiks on hinnata projekti teostamise käigus tekkivaid 

võimalikke ohte ja viia nende tekkimise võimalikkus miinimumini. Riskianalüüsi 

koostamine on projekti planeerimise abivahendiks. Esmalt määratletakse igale tegevusele 

ohud, mis võivad saada takistuseks selle tegevuse teostamisel. Seejärel hinnatakse ohtude 

tõsisust ja tõenäosust (Hansen 2018). 

Töö autor koostab riskianalüüsi tabeli, mis oleks võinud mõjutada kihelkonnapäevade 

korraldamise õnnestumist Amblas. Tabelis hinnatakse riski ohu tõenäosust ja mõju 

sündmusele ning kirjutatakse tegevused ohu vältimiseks. Hinded skaalal on 1-3, 1=madal, 

2-kõrge, 3-väga kõrge. 

Tabel 2. Riskianalüüs 

Oht Tõenäosus Mõju 

sündmusele 

Tegevused 

Vihmane ilm 2 3 Sündmuspaigas välitelgid, kuhu 

pealtvaatajad saavad hoovihma 

korral minna. Tormise ilmaga 

toimub sündmus koolimajas. 

Esineja või lektor ei 

tule kohale. 

1 3 Korraldaja suhtleb pidevalt 

esinejate ja lektoritega, mis 

võimaldab aru saada, et keegi võib 
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sündmusele mitte ilmuda. Kui 

keegi jääb tulemata, siis on 

võimalik, et keegi seminaril saab 

võimaluse kauem oma teemat 

kõneleda või vaba aeg teistega 

suhtlemiseks. Esineja puudumise 

korral kontserdil saab kohalik 

kollektiiv võimaluse teha mitu 

etteastet.  

Helitehnika ei tööta 1 3 Helitehnilise teenuse pakkujaga 

kirjalik kokkulepe. Pidev 

suhtlemine ja päevakava saatmine 

teenuse pakkujale. Kui tehnika 

läheb katki vms, siis võimalik 

kasutada koolimaja ja 

kultuurimaja helitehnikat. 

Spordivõistlusel 

osalemisel pole 

huvilisi 

1 2 Osavõtmiseks toimub 

eelregistreerimine. Võimalus, et 

päevajuht korraldab lastele mänge.  

Samal ajal toimub 

läheduses 

konkureeriv 

sündmus 

1 3 Sündmuse korraldamise kuupäeva 

planeerides vaatab meeskond, kas 

nendel kuupäevadel toimub 

midagi lähikonnas. Annavad 

sündmuse kuupäevadest teada 

naabervaldade korraldajatele.  

Ansambel ei jõua 

õigeks ajaks 

sündmuspaika 

1 3 Ajakava planeerides arvestan 

võimaliku ajakuluga heliproovi 

tegemiseks. Olemas helitehniline 

võimalus lasta (mälupulgalt) 

tantsumuusikat.  
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3. ENESEREFLEKSIOON 

 

VI Ambla Kihelkonnapäevade ja Ambla kooli 150 aastapäeva tähistamise sündmusel oli 

minul peakorraldaja roll. Suhtlesin valdkonna vastutajatega ning omasin 

sündmuskorraldusest ülevaadet. Selle meeskonnaga ühise sündmuse korraldamine oli 

mulle esmakordne kogemus. 

Kahel päeval tähistada Amblas nii kihelkonnapäevi, kui Ambla kooli juubelit oli meile 

kõigile uus kogemus. Tavaliselt korraldatakse koolides aastapäevi eraldi sündmusena, kuid 

meie otsustasime kaks korraldust ühendada. Väikses kogukonnas on oluline omavaheline 

koostöö ning suutsime korraldada kahepäevase sündmuse, millest said osa kõik soovijad.  

Sündmus ise läks hästi, välja arvatud olukord, kui Toiduaida laat otsustas kõik oma 

planeeritud sündmused tühistada. Õnneks saime olukorda parandada ja leidsime platsile 

kauplejad oma vallast. Kiire reageerimine näitas ka meie pingetaluvust ning ootamatus 

olukorras toime tulemist. Olukorra lahendamiseks oleksin pidanud olema paremini valmis. 

Näiteks keegi meie meeskonnast oleks võtnud ülesandeks korraldada laat, seejärel välja 

reklaaminud võimaluse tulla laadale kauplema ning registreerimine oleks toimunud läbi 

meie meeskonnaliikme. Olukord oli minule suureks õppetunniks. Usalda, aga alati ole 

valmis halvimaks. Kõik järgnevad laadad sündmusele oleme meeskonnaga ise korraldanud.  

Päeva alguses oli ilm veidi sajune, aga ükski esineja seetõttu ära ei jäänud. Alal olid 

välitelgid, kus suure vihma korral sai varju minna. Kella 14 paiku läks ilm päikseliseks 

ning Ambla kooli juubelile pühendatud aktus õues õnnestus väga hästi.  

Meeskond töötas kahel päeval hästi, ei tekkinud olukoda, kus pidi meeskonnaliikmetele 

ülesandeid meelde tuletama. Kõik töötasid õnnestumise nimel. Näiteks prügikastid 
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täitumisel asendati uutega, esinejad teadsid oma etteaste järjekorda, heli- ja 

valgusmeeskond teadis programmi, korraldusmeeskond valmistas ette järgmist sündmust, 

et ei tekiks ajakavas nihet. Meeskonnatöös tundsin teistega usaldust. Kõik suhtusid oma 

ülesannetesse tõsiselt. Kuna olin ise hiljuti Amblasse tööle ja elama asunud, siis tundsin, et 

ka minusse suhtuti hästi ning olin omaks võetud.  

Peakorraldajana pead sa omama täieliku ülevaadet sündmusest, et kõik oleks olemas ja 

toimiv. Seepärast on oluline jälgida korraldusprotsessis kokkuleppeid ja kontrollida, kas 

ülesanded on täidetud - usalda ja kontrolli.  

Kihelkonna kontserdil esinesin ka mina Ambla valla naisrahvatantsurühmaga. Isiklikult 

mulle ei meeldi esineda sündmusel, mis on korralduslikult minu vastutusel. Esinemine 

tähendab minu jaoks keskendumist, emotsiooni saamist ja õhkkonna nautimist ning hea 

etteaste tegemist, aga korraldajana pead sa pidevalt suhtlema, infot jagama ning oma 

etteastele ei suuda nii hästi keskenduda. Pean oluliseks, et korraldaja peab olema sõbralik 

ja positiivne. Esinejad tuleb sõbralikult vastu võtta, et näidata neile, kui oodatud nad 

sündmusele on.  

Ma arvan, et olen usaldusväärne inimene, mis on oluline omadus ka meeskonnatöö 

juhtimises. Oluline on suhtlemine ja head suhted meeskonnaliikmetega, mis tagab soovi 

oma tööd hästi teha ning protsessis ka ise areneda. Meie korraldusmeeskond ei tööta 

igapäevaselt koos, olime punt inimesi, keda ühendas elukoht ja huvi kihelkonnapäevi 

korraldada. Oleme erinevad inimesed, erinevatelt ametikohtadelt. Minule oli suurim hirm 

see, et kas meeskonnaliige täidab talle antud ülesannet, aga õnneks vastutustundega meie 

meeskonnas probleeme ei olnud. Mina jäin meeskonnatöö juhtimisega rahule, olin täpne, 

konkreetne, mõistlik, sõbralik. Hiljem omavahel meeskonnaga vesteldes tõdesime, et meie 

koostöö toimis ning teeme seda ka edaspidi. Keeruline oli eelarve jälgimine. Kulud olid 

kõik kontrolli all, aga keeruliseks tegi arvete jagamine kolme organisatsiooni vahel (Ambla 

Kultuurikeskus, Ambla Lastead-Põhikool, MTÜ Haridusseltsi projektirahad). Kuna mina 

tegelesin esinejate, helimeeskonna ja spordivõistluste läbiviijatega, siis pidin täpselt 

teadma, millisele organisatsioonile keegi arve teeb. Lisaks muud kulud- auhinnad, 

tänumeened, reklaam jne. Pidime tähelepanelikult jälgima kolme eelarvet, et kulud oleks 

omavahel õigesti jagatud.  
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Sündmuse toimumise päeval tundsin pinget ja suurt vastutust. Olin peamine infoisik, kelle 

käest küsiti või midagi paluti. Seepärast olen arvamusel, et korraldaja ei peaks sündmusel 

esinema vaid olema koguaeg kättesaadav. 

Järgmisel korral olen kindlasti enesekindlam, julgem, teadlikum. Iga sündmus ja selle 

korraldamine on omamoodi ning arendab ka minu oskusi olla parem. 

Arvan, et sain sündmust korraldades väga hea kogemuse, sest töötasin koos inimestega, 

kes igapäevaselt korraldamisega kokku puutunud ei ole. Mulle meeldib meeskonnatöö ning 

nautisin meie koostöötatud aega. Ma tänan Ambla Lastead-Põhikooli ja MTÜ Ambla 

Haridusseltsi liikmeid, kes andsid mulle võimaluse koos nendega töötada.  
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KOKKUVÕTE  

 

Loov-praktiline töö annab ülevaate VI Ambla Kihelkonnapäevadest ja Ambla kool 

150.aastapäeva tähistamisest. Töös tutvustati Ambla Kultuurikeskust kui organisatsiooni, 

kihelkonnapäevade ja kooli tähtpäeva tähistamise korraldusmeeskonda, sündmuse 

korraldusprotsessi ja programmi.  

Töö kolmandas osas kirjeldab töö autor enda, kui sündmuse peakorraldaja tugevusi ja 

nõrkuseid.   

Ambla kihelkonnapäevad toimuvad üle aasta, Amblas. 2016.aasta sündmuse moto oli: "90 

aastat Vabadussõja ausamba avamisest ja 150 aastat kihelkonnakooli avamisest". 

Kihelkonnapäeva raames tähistati ka Ambla kool 150.aastapäeva, mis lisaks valla ja 

kihelkonna rahvale tõi Amblasse ka endiseid kooli õpilasi. Esimesel päeval esinesid 

kihelkonna tantsijad, kooli endised ja praeguse õpilased, avati "Hea õpetaja" pink, toimusid 

ajaloo ja rahvarõivaste  teemalised seminarid, traditsioonilised spordivõistlused. Teisel 

päeval toimus kirikukontsert. Sündmusel osales kokku 500-600 inimest. 

Sündmuse korraldamine, juhtimine ja läbiviimine kinnitab koolis õpitut. Lisaks peab töö 

autor oluliseks kogemusi, mida saab erinevaid sündmusi korraldades. Kultuurikorralduse 

valdkonnas on õppida palju ning selles töös mugavustsooni jääda ei saa.  
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LISAD 

 

Lisa 1. Sündmuse eelarve ja täitmine 

KULU SUMMA 

(eurodes) 

TÄITMINE 

(eurodes) 

TULU SUMMA 

(eurodes) 

TÄITMINE 

(eurodes) 

Lava 180  180 Ambla Kultuurikeskus 1200 1000 

Lava 

ülesseadmine ja 

mahavõtmine 

150 150 Ambla Lasteaed-

Põhikool 

 

1500 1500 

Toolide transport 50  50 MTÜ Ambla 

Haridusselts 

1500 1500 

Ekraan 395  395 KÜSK 1640 1640 

Helitehnika 1200 1200 Kirikukontserti 

piletitulu 

600 625 

Päevajuht+ dj 

teenus 

400  400    

Ansambel 

Vanaviisi 

1440  1440    

Artist Laura 

(helitehnikaga) 

1200  1200    

Lektorite tasud 

kokku 

125 100    

MTÜ Saaremaa 

Sõjavara selts 

150 150    

Suupisted/ vesi 

esinejatele 

50 37    

Kommid 

esinejatele 

50 39    

Mälestuspingi 

paigaldamine 

400  400    

Välikäimlate rent 190 186    
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Lilled 30 27    

Plakatid, 

tänukirjad  

(kujundus+ trükk) 

70 54,90    

Reklaam lehes 200 147    

      

KULU KOKKU 6280 6155,9 TULU KOKKU 6440  6265 
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Lisa 2. Sündmuse kava 

VI AMBLA KIHELKONNAPÄEVAD 

11.00 Kihelkonnapäevade avamine ja seminar 

KIRSIMARI SÖÖGITOAS 

Eesti Vabadussõda 1918-1920. Ambla mehed 

Vabadussõjas. Ettekanded Ago Pajur, Ain 

Krillo, Vello Teor, Tõnu Linnasmäe. 

KIRSIMARI SÖÖGITOA hoovis Saaremaa 

Sõjavaramuuseum näitab Vabadussõja aegseid 

mundreid, relvi ja sõdurivarustust.  

Vastutaja Vello Teor 

Kestvus 11- umbes 

kella 15ni. 

 

VELLO 53404975 

TRIIN 56500358 

TEA 5086302 

TIIA 56659489 

 

 

 KOOLI ÕUEL  

 Kogunevad laadalised, lava kaunistamine 

(Ingrid), helitehnika (Sulo), elekter (Jüri), 

koolimajas vilistlaste registreerimine (Madli& 

Signe) 

* Süüa pakub Kirsimari Söögituba 

*kell 14-16 avatud kooli söökla (saab suppi 

osta) 

SULO 56955075 

JÜRI 53480201 

MADLI 53328305 

SIGNE 5070862 

EKRAAN Tarmo 

56981009 

VANAVIISI Raido 

56562305 

EVELY 5691 8023 

12.00 ESINEJAD KIHELKONNAST Laval, lava ees 

Päevajuht AMBLA KIHELKONNAPÄEVAD on saanud 

alguse.  

Traditsiooniline sündmus, mis toimub üle aasta 

Amblas. 

2016.aasta kihelkonnapäevade moto on: 

 „90 aastat Vabadussõja ausamba avamisest ja 

150 aastat kihelkonnakooli avamisest“ 
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Seekordsetel kihelkonnapäevadel tähistame 

põhisündmustena Ambla Kooli avamise 150-

ndat aastapäeva ja meenutame Vabadussõjas 

langenute austuseks püstitatud ausamba 90-

ndat aastapäeva. Hommikul kell 11.00 algas 

Kirsimari söögitoa ruumides Eesti Vabadussõja 

teemaline seminar. Kohviku õuel näitab ka 

Saaremaa sõjamuuseum Vabadussõja aegseid 

mundreid, relvi, sõjavarustust. Teemaga on 

võimalik tutvuda kuni seminaride lõpuni, 

umbes kella 15ni.  

Täna toimub ka Ambla kooli vilistlaste 

kokkutulek. 

Kooli aktus algab kell 17.00, pool tundi enne 

seda on koolimaja ees "Hea õpetaja" pingi 

avamine. 

Alates kell 20.00 ootame kõiki tantsima. Jätkub 

tantsuõhtu ansambliga Vanaviisi.  

Peale kihelkonna kontserti jätkub siinsamas 

laval Rahvariiete esitlus, mida on rääkima 

tulnud Reet Piiri Eesti Rahva Muuseumist ja 

Luule Nurga Jäneda rahvariiete kooli 

korraldaja.  

Ja sport.. kell 14.00 algab staadionil 

jalgpallikohtumine : Ambla Vallameeskond-

Maardu Linnameeskond 2. 

Samal ajal lava ees toimub kohvrite kandmise 

võistlus Aravete Jõujaama karikale. Kohvrid 

kaaluvad 110kg/tk, auhinnad: I koht saab 

rändkarika + käidud meetrid eurodes ehk 

1eur/jm, lastele on ka võistlus kohvrite veos, 
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poisid ja tüdrukud eraldi ja vanuse grupid 5-7a 

peavad kohvreid kandma 10jm, 8-10a peavad 

kohvreid kandma 15jm ja 11-13a peavad 

kohvreid kandma 20jm, iga vanuse grupi võitja 

saab karika. 

Päevajuht Kallid külalised. 

Nüüd aga alustame tantsulise kontserdiga. 

Esinejad on tulnud kokku Ambla kihelkonnast, 

samuti enamike treeningud toimuvad siin. 

Ambla kihelkonda võib nimetada "tantsu täis 

kihelkonnaks" 

Kontserdil näeme üle 6 eristiili tantse, millega 

on võimalik siinkandis tegeleda. Äkki leiategi 

omale lemmik grupi, kelle ridades uuel hooajal 

jätkata. 

Teadvustaja/ 

päevajuht Sulo 

Särkinen 

Spordiklubi 

Hotsport 

Spordiklubil Hotsport on Amblas 2 rühma 

tüdrukuid, kus tegeletakse showtantsuga. 

Rühmad on loodud vähem kui aasta tagasi. Uue 

hooaja treeningud jätkuvad septembris Ambla 

kultuurimajas 2x nädalas. Vahepeal on olnud 

tantsutüdrukutel pikk suvepuhkus, vaatame, 

mis neil lõppenud hooajast meeles. 

Esimesena esinevad meile noorema rühma 

Flexi tantsijad tantsuga "Jää tüdrukud" treener 

Triin Väin 

*Vajadusel riiete 

vahetus koolimajas 

* NB! muusika viia 

helitehnikule 

hiljemalt 15 min 

enne kontserti (CD& 

mälupulk) 

Spordiklubi 

Hotsport 

Järgmisena esinevad samuti Spordiklubi 

Hotsport lapsed. Koolirühma tantsijad rühmast 

Fiore esitavad tantsu "LolliPop" treener Triin 

Väin 

 

Tantsuklubi 

Momento Tapalt 

Järgmised tantsijad tulevad meie kihelkonnast, 

Tapalt.  

 



37 

 

Oleme Tapa tantsuklubi Momento 

tantsulapsed. Tantsinud oleme alles pool aastat 

ning kohe saate näha mis me oleme selle ajaga 

selgeks õppinud. 

Väikeste rühma tantsijad esitavad tantsu "Igas 

lapses peidus on üks unistus", treener Marleen 

Veerpõld 

 

Tantsuklubi 

Momento 

Suurema rühma tantsijad esitavad tantsu 

"Tarzan" treener Marleen Veerpõld 

 

Breiktantsugrupp Järgmise trupi liikmed ulatuvad ka väljapoole 

meie kihelkonda.  

Breiktantsu grupp Complete Crew ja nende 

moto (ennem teeme läbi siis pärast pole häbi). 

Grupis tantsivad erivanuses poisid ja tüdrukud. 

Juhendaja Marek Tamm. 

Esinevad pikema 

bloki järjest 

Tantsurühm 

Päikeseratas 

Tantsurühm " Päikeseratas " alustab teile 

esinedes oma kolmandat tegusat aastat. Rühma 

harjutusruumid asuvad Tapa Päevakeskuses. 

Tantsime  erinevate rütmide saatel. Tore on 

koos nii harjutada, esineda kui ka lihtsalt koos 

midagi põnevat teha. Eri rütmide tunnetus ja 

vajadus jätta meelde erinevaid tantsumustreid, 

liikumisi ning  samme tuleb kasuks kõigile kes 

meiega koos tantsivad. Esimesena nad 

tantsivad meile tantsu "VIIMNE TANTS" 

Rühma juhendaja Anneli Kruusma 

1 tants  

 

( teevad järjest, aga 

vahepeal vaja 

kommenteerida, 

võtavad pealt ära 

jakid) 

Tantsurühm 

Päikeseratas 

Päikeseratas teine tants kannab pealkirja "Vana 

Tango" 

1 tants 
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Azra Azra on kõhutantsutrupp Tapalt. Tegu on küll 

kõhutantsuga, aga tänapäevase Egiptuse 

kõhutantsuga, tänavatants shaabi (shaabi 

tähendab araabia k rahvast) seega selline 

kaasaegne rahvatants. Azra kohta võib öelda, et 

kokku on tegutsetud 11 aastat, aga selle aja 

jooksul on tantsijaid muidugi  nii lisandunud 

kui ära läinud. Tantsitakse klassikalist 

kõhutantsu, kuid ka folkloorseid tantsustiile 

idamaadest.  

2 tantsu järjest 

Seeniortants Seeniorite tantsurühm Tapalt on järgmisena 

meie ees. Seeniortantsu motoks on üheskoos 

olemine üksiolemise vastu. Ikka selleks, et 

toredatest tantsudest ja heast muusikast 

ammutada tervist, head tuju ja rõõmsat meelt. 

Seeniortantsurühm Tantsuline on koos 

tantsinud 10 aastat ja selg on läinud sirgemaks, 

jalg kergemaks. Kõige toredam on see, et 

oleme saanud palju uusi sõpru, kellega koos on 

hea tantsida. 

Tantsurühma juhendaja on Anu Jonuks. Nad 

tantsivad meile kolm tantsu  "Marss Vanad 

sõbrad" , "Tango mikser" ja "Viva Espana" 

 

3 tantsu järjest 

Ambla valla 

rahvatantsijad 

Tänasel kontserdil oleme näinud väga palju 

erinevaid tantsustiile. Ja neid kõiki 

harrastatakse Ambla kihelkonnas.  

Meie kihelkonnapäevade tantsulise kontserdi 

lõpetavad Ambla valla rahvatantsijad.  

Ambla valla rahvatantsujuhendaja on Ruth 

Ambla valla 

rahvatantsu blokk 

-Memmed 

-Segarühm 

Kekutajad 

-Naisterühm 
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Kaasiku. 

Pikem blokk ( vaja tantsude nimekiri+ kelle 

esituses)  

Päevajuht Aitäh kõikidele esinejatele. Teeme kõikidele 

tantsijatele ühe suure aplausi..  

Meie lava programm jätkub  rahvariiete 

esitlusega... 

 

13.00 RAHVARIIETE ESITLUS Laval+ mikker 

 Ettekanne lavalt. 

Reet Piiri- Eesti Rahva Muuseumist 

Luule Nurga (Jäneda rahvariiete kooli 

korraldaja) 

*võiks kanda ka üle 

ekraanilt 

*peale esitlust 

rahvariiete 

pildistamine Annika 

Rohi 

14.00 KOHVRITE KANDMISE VÕISTLUS 

JÕUJAAMA KARIKALE 

Ei tea kaua kestab- oleneb võistlejate arvust, 

aega kella 16ni :) 

Kohvrite kandmise võistlus toimub ka lastele, 

kus vanuserühma võitja saab auhinna. 

kohvrid kaaluvad 110kg/tk, auhinnad: I koht 

saab rändkarika + käidud meetrid eurodes ehk 

1eur/jm, lastele on ka võistlus kohvrite veos, 

poisid ja tüdrukud eraldi ja vanuse grupid 5-7a 

peavad kohvreid kandma 10jm, 8-10a peavad 

kohvreid kandma 15jm ja 11-13a peavad 

kohvreid kandma 20jm, iga vanuse grupi võitja 

saab karika. 

Lava ees platsil. 

Kommenteerib Sulo 

Saab küsida peale 

kandmist meestel 

kommentaare 

 

Pingid peavad olema 

asetatud nii, et 

võistlejatel ruumi 

liikuda! 

 

ERIK 5559 8487 

 Samal ajal kell 14.00 staadionil jalgpall Lava 

ettevalmistamine 
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AmblaVallameeskond- Maardu 

Linnameeskond 2 

aktuseks+ 

mikkriproov 

esinejatel 

 Laada viimane äraliikumine kell 16.00 (kes 

soovib võib jääda peoni) 

!! AKTUSE ajal autoliikumist alal ei toimu 

 

16.30 PINGI "Heale õpetajale" avamine Kooli ees 1 kõlar ja 

mikker 

 Päevajuht saadab rahva koolimaja ette, kus 

algamas pingi avamine "heale õpetajale" 

Peale seda rahvas koguneb lava ette tagasi, 

istuma. 

 

17.00 AMBLA KOOLI 150. AASTAPÄEVA 

AKTUS 

Laval 

Ekraanil ülekanne 

 Korraldab Ambla Lasteaed- Põhikool (kava 

helitehnikule!!) 

Peale aktust DJ muusika (vaiksem) Meeleolu, 

kohviku külastus, pildistamine. 

Peale aktust pingid 

telkide juurde 

! Mõni peab jääma ka 

vallarahvale 

20.00 DJ MUUSIKA - peo start up   

21.00  VANAVIISI 4 blokki  

 Pausidel kooli (vana)vara oksjon 

Peale bändipidu võib teha diskot (videodiskot 

saab teha) DJ Sulo 

Oksjoni korraldab 

koolimaja. Viib läbi 

Sulo 

Tulu koolimajale 

 Varahommikul koju! :)  
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Lisa 3. VI Ambla kihelkonnapäevade ja Ambla kool 150.aastapäeva üldplakat 
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Lisa 4. Kihelkonnapäevade seminari plakat 
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Lisa 5. Aktuse stsenaarium ja kava 

 

Kooli algus 19. sajand – 1920 

Taavi: "Aasta siis oli 1866, kui algas Ambla kandis hariduselu uus" ... Sellise väikese 

luulereaga juhataksin sisse tänase pidupäevaaktuse. Tere, hea rahvas,  mina olen Jaan 

Bötker, 1866. a asutatud  Ambla valla Raka küla Uuetoa talu vallakool esimene 

koolmeister. 

Madli: Jah, siis asutatud kooli 150. sünnipäeva me täna koos teiega tähistamegi. Mina olen 

Madli Põder, Raka külla rajatud kooli tänapäevase järglase Ambla Lasteaed-Põhikooli 

direktor. Jagame teile koos Jaaniga killukesi Ambla koolide elust.  Aluseks on Amblas 

tegutsenud koolide direktorite aastakokkuvõtted, õpetajate ja õpilaste mälestused.  

Taavi: Teate, hea rahvas, see 150. aastapäev on tegelikult väike osa Ambla kandi 

hariduselust. Minuga koos töötas ka Ludvig Wageström ja meile oli teada, et juba 1698. a 

oli mainitud Ambla laste head lugemisoskust,oli ka  ka teada, et Põhjasõjas hävis Ambla 

koolimaja. 

Madli: Kuule, Jaan, et meil mõtted ja mälestused segamini ei läheks, tuleks kasutada 

abivahendeid. Taavi: Mis abivahendeid? Võtame koolide sümbolid! Taavi: Tahvlid!  

(tahvlid välja, näitame kõigile) Taavi ütleb vahele: Ohhoo, sinu tahvel on lausa 

valgustusega! Kuhu sa sellele petrooliumi valad? 

Madli: Nii nagu koolidki, on tahvlid ka aegade jooksul muutunud!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Taavi: Teadsime ka, et 1853. aastal tegutses  Järvamaal 43 kooli. 

Madli: Tõesti, praegu on Järvamaal ainult  22 kooli. Jah, eks meie kihelkonnal olid teised 

piirid. Sel aastal oli meie koolis 58 õpilast ja 13 õpetajat, tõsi, kõik ei tööta täiskoormusega. 

Kui suur olid 19. saj  Ambla koolis laste arv? 

Taavi: 1894/95 õppeaasta aruandes kirikuõpetajale kirjutab Raka vallakooli koolmeister 

Julius Aalbau järgmist: 
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„Koolis käis 63 õpilast, neist oskavad raamatut lugeda  

1) väga heaste ja heaste ühtekokku 31 

2) keskmisest jaust ja vaevaliste ühtekokku 18 

3) sandiste ja kes ühtegi ei oska ühtekokku 8 

4) kelle lugemise tundmisest koolmeister ühtegi ei tea ühtekokku 6“. 

Madli: Meil lõpetas sel aastal  klassi kiituskirjaga 8 õpilast, 15 õpilasel olid tunnistusel “4” 

ja “5” 

Meie lapsed õpivad koolis aastast 9 kuud. 

Taavi: Ohooo, nii pikalt, 19. saj kuuekümnendatel kestis õppeaeg 10. novembrist 10. 

märtsini (4 kuud). Kõikidele lastele korraldati katsed kevadisel koolikatsumisel. Tava 

järgi kogunesid koolituppa ka lapsevanemad. 19. saj seitsmekümnendatel kestis kool 15. 

oktoobrist kuni 15. aprillini (6 kuud). Kogu Eestis jõuti kolmeaastase koolikohustuseni....  

Eestimaa koolipidamise seaduses (1878) kirjutati: „On mõni laps laisk ja hooletu olnud ehk 

on ta sagedasti ilma asjata koolist maha jäänud, ehk on ta veel väga rumal, siis tuleb tema 

käest nõuda, et ta veel ühe talve peab koolis käima.“ 

Madli:Jah, koolielu muutub pidevalt, 1918 oli Amblas 3 kooli enam kui 600 õpilasega: 

Ambla alevi Algkool, Ambla Kõrgem Algkool (nn rahvakool), erakool-lasteaed. Nüüd on 

õige aeg kutsuda lavale  

Emma-Jane Kütismaa, kes laulab “Hoidkem alles isaisade lood” 

1921-1945 

Madli:  Ambla koolid on asunud väga erinevates hoonetes, ka prisumajas ja haridusseltsi 

hoones. Majad olid vooluta, laes rippusid petrooleumilambid, mis andsid valgust ainult 

esimestesse ridadesse ja õpetaja lauale. Tundide alguseks olid ruumide ahjud juba soojaks 

köetud.  

1919. a alustas tööd Reaalgümnaasium (enne Ambla Kõrgem Rahvakool),kohe alustati uue 

koolihoone ehitust gümnaasiumile. 1923. a kolis ühte tiiba sisse ka algkool.  

Taavi: Oli jah aeg, kus talurahvas pani oma õla alla koolihoone ehituseks. Maja ehituseks 

kulus 5,75 miljonit marka, osa sellest saadi haridusseltsilt, osa maakonnavalitsuselt, osa oli 
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riigilaen, mis oli veel 1925. a osaliselt tasumata. Talunik Urbukse andis 99 aastaks maa 

rendile.  

Madli: Olen kuulnud, et isegi õpilased aitasid koolimaja ja selle ümbrust koristada ja lõid 

ka ehitustöödel kaasa. Segasid mörti ja betooni, tassisid laudu ja prahti, aitasid igati kaasa 

koolimaja ehitusel. Iga tollane õpilane võis öelda, et on osalenud oma koolimaja ehitusel. 

Taavi: 1923. a , kui koliti uude majja, oli valmis ainult keskosa ja alevipoolne tiib ning 

needki olid vooderdamata, sest hoone vajas aega vajumiseks. Seinad olid seest poolt 

valgeks lubjatud, oli palju avarust ja valgust, mis sellest, et laes olid endiselt 

petrooleumilambid ja seinapragudest puhus sisse tuul. Talvel küll tihendati aknaid, kuid 

maja  oli väga külm…                                                                             

Madli: 1923-24 oli kooli jaoks mitmeti olulise tähtsusega, sest juba siis oli vaja 

ministeeriumile tõestada kooli vajalikkust. Väljavõte Harald Lindjärve mälestusteraamatust: 

“Mäletan, et varsti pärast õppeaasta algust külastasid meie kooli haridusminister Rahamägi 

ühes ministeeriumi koolivalitsuse juhataja Veidermani ja Järva maakonna haridusosakonna 

esindajatega. Meie klassi külastati eesti keele tunni ajal. Noor õpetaja närveeris ja meiegi 

olime kõik elevil. Ministri kuldraamidega näpitsprillid läikisid nagu jumalasilm kirikualtari 

kohal. Aga Kalevipojaga, kellest sellel tunnil oli juttu, olime me hästi tuttavad ja kõik läks 

hästi. Klassist väljudes isand Veiderman proovis käega traadist valmistatud riidenagide 

tugevust ja painutas kerge vaevaga ühe neist alla poole kõveraks. Selle peale naersid kõik 

ülemused, meie aga vaatasime neile vaikides järele... Alles palju aastaid hiljem kuulsin, et 

sel ajal oli kaalul meie kooli olemasolu üldse. Seekord siiski kool jäi püsima ja üsna 

mitmeteks aastateks.”... Selliseid tõestamisi on olnud Ambla koolil korduvalt. 

Taavi: Kirju ja keeruline on olnud see kooli saatus tõesti. 1936. a alustas Amblas 

tegutsemist Kodumajanduskool, mille tarbeks ehitati välja maja teine tiib, see valmis alles 

1939. a. ..... Ega seal suurt õppetööd teha saanudki, sest sõja aeg tuli peale, siis kasutasid 

nii sakslased kui venelased  kooli ka sõjaväehospidalina, õppetöö sai toimuda üksikutes 

klassiruumides. Muutus õppekava ja õppevara, see lähendati Nõukogude Liidu omale , 

"punast "pressis sisse nii uksest kui aknast.  Aktuseid peeti oktoobripühadel, Lenini sünni- 

ja surmaaastapäeval, jõule muidugi ei tähistatud.  
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Sõjast räsitud koolimaja ja selle ümbrust hakkasid taastama jällegi kohalikud, kaasa 

arvatud koolilapsed. Koolimaja pidi töökorras olema 1. novembriks 1945. Koolijuht Jaan 

Saarendi oli kõva poiss ja saigi talle pandud ülesandega hakkama. 

Madli: Nüüd on aeg kutsuda lavale  meie kooli vilistlane Annabel Piksar, kes  laulab meile 

laulu “Alles alguses” 

1946-1960 

Madli: Algas õitsev sotsialismiaeg. 1946-47 töötas siin majas 3 kooli: Ambla Mittetäielik 

Keskkool õppeajaga 7 aastat,   kodumajanduskool, Ambla Maanoortekool, mida nimetati 

nn “õhtukool”. See oli ainus omataoline Järvamaal. Sel aastal ehitati lastevanemate 

kaasabil koolile uus kõrvalhoone – kuur-saun-ait. See ehitati sakskaste mahajäätud kuurist-

saunast, remondikulusid ei tehtud, ehitajateks olid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. 

Kooli ümbrusesse istutati 30-40 ilupuud. Mureks oli kehv varustamine küttega ja 

valgusega, samuti kimbutas ruumipuudus. 1948-49 õa alustati kooliaia taastamisega, rajati 

pea- ja ringteed. Aasta hiljem alustati õpilaste suviste aiatööpäevadega. 

Taavi: Sõjajärgsete aastate õpetajad olid haruldased inimesed, nende ülesandeks polnud 

ainult lastele teadmiste jagamine, vaid nad pidid ka aktiivselt osalema seltsielus, tegema 

agitatsioonitööd. Koolis töötas oma poliitring. Et muuta õpilaste elu koolis pisut 

magusamaks, anti neile 1 tükk suhkrut päevas, kuid koolilõuna võimalust tol ajal ei olnud. 

Õpilased hakkasid osalema põllutöödel ümbruskaudsetes kolhoosides. Õpilased korjasid 

kartulit, kolhoos andis bussi. Algas nn šeflusaeg. 

Madli: 1950. aastal lahkub Ambla koolist kauaaegne koolijuht Jaan Saarend, et vastavalt 

õppejõudude ümberpaigutamise kavale asuda tööle Käru Mittetäielikku Keskkooli. 

Teadaolevalt peeti Saarendit mittesobivaks inimeseks nõukogude koolis.... Saarend oli 

olnud õpetajaks Raka vallakoolis juba enne I maailmasõda, olles enne kolimist selle kooli 

viimane koolmeister. Nüüd uus võim enam tema teeneid ei vajanud. Koolijuhataja 

korterisse rajatakse internaat. 

Taavi: Internaadis oli 36-40 õpilast, nende käsutuses oli 7 tuba ja köök, iga õpilane tõi ise 

endale voodi ja toidunõud, ka toiduained toodi internaati, majas oli oma keetja, 

kasvatajateks olid õpetajad kordamööda. Mäletan, et kord oli kõva äike, internaadi 

tüdrukud kartsid hirmsasti, üks noor õpetaja luges neile siis head raamatut ette... 



47 

 

Madli: 1955. aastaks oli kooliaed uhkes korras, püüti kasvatada ka maisi, kuid tulemusteta 

– tõlvikud ei saanud valmis. Sel aastal saavutati rajooni põllumajandusnäitusel 2. auhind ja 

50 rbl preemiat.  

1956 muudeti kool lõpuks Ambla Keskkooliks, Keskkool alustas 245 õpilasega ning  9 

klassiga: avati  8. klass ja Tapa Keskkoolist toodi üle 9. klass.  Esimene keskkoolilend 

lõpetas 1959. a. Vahetus hulk kaadrit, avati koolisöökla. Sellest ajast tänaseni on säilinud, 

et õppeaasta esimest kella helistab vanima klassi parim õpilane ning õppeaasta lõpukella 

annab 1. klassi parim õpilane. 

Taavi: Sel aastal pälvis tunnustust ka õpilasorkester, neid kutsuti Tallinna Lasteraadiosse 

esinema ja lindistama. Seoses keskkooli avamisega suurenes internaadikohtade vajadus 

ümberkaudsete õpilaste tarbeks, kokku majutati 86 õpilast. Internaat asus mitmes majas, ka 

pastoraadis. Uue traditsioonina alustati talviste spordipäevadega ja kevadiste 

kergejõustikuvõistlustega..  

Madli: Kooli juurde oli rajatud küülikufarm (kevadel oli seal 66 küülikut), suureks 

kasvatati 2 siga, oma tarbeks kasvatati kartulit ja suvel keedeti valmis 80 liitrit keedist. 

Kutsume lavale meie õpetaja Ave Printsi, kes laulab laulu "Läbi saju" 

1961-1989 

Madli: Nõukogudeajal töötasid usinasti koolis nii oktoobrilaste-, pioneeride kui ka kom 

noorte rühmad. Õpilasel oli kuu aega tootmispraktikat – 2 nädalat kevadel ja 2 nädalat 

sügisel, siis töötati nii kooli juures kui ümberkaudsetes kolhoosides-sovhoosides. 

Koolinoored tegelesid aktiivselt pillimängu, rahvatantsu ja koorilauluga. Tegutsesid 

kirjandus- ja näitering, rahvatantsuring, fotoring, tehnikaring, 2 ansamblit. Osaleti 

vabariiklikel laulu- ja tantsupidudel.  

Taavi: Ootoot, mäletan jah. Tehnikaringi õpilased remontisid direktor  Tommingase 

juhendamisel ära kooli veoauto.  

Madli: 60.-te aastate alguses käisid keskkoolipoisid suvel abis tänavatele kõnniteepiirdeid 

ladumas. Toimus kõnniteede ehitamine Ambla alevikus. 1964. a suvel toimus koolis 

suurem remont – vahetati keskküttekatel, torustik, remonditi käimlad ja garderoob. Remont 
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ei saanud suvel valmis, seepärast toimus õppetöö septembrikuus kahes vahetuses. 1964-65 

suleti õpilaste vähesuse tõttu 10. klass, olemasolevad õpilased suunati Kadrina Keskkooli.  

Taavi: Direktor Tomminga eestvedamisel tähistati 1966. a suurejooneliselt Ambla kooli 

100 juubelit. 

Madli:  Sellele pani väärika punkti fakt, et Ambla Keskkool võitis Paide rajoonikoolide 

sotsialistliku võistuse.  

Taavi: Jah, innustusid nii koolilapsed, õpetajad kui koolitöötajad. Tol ajal saavutati väga 

kõrgeid kohti ka spordivõistlustel. Toimus koostöö naaberkoolidega, ka klassidevaheline 

sotsialistlik võistlus parima õppeedukusega klassi nimel, preemia, 3-päevalise reisi 

Karjalasse, pani välja Ambla Kolhoos.  

Madli: 1970. aasta kevadel alustas ühiskondlikel alustel koolis tööd kodustele lastele 

mõeldud koolieelikute rühm õp Puusepa juhendamisel.  

Taavi: Klasse kaunistati sel ajal mitte jõuludeks, vaid vastavalt sotsialistlikele 

tähtpäevadele – 1. mail, oktoobripühadel, nääripuu toodi koolimajja kindlasti peale 

jõulupühi, et mingil juhul ei saaks jõule tähistada.  

Madli: Oli tavaks, et keskkooli viimase klassi õpilased kogusid isetegevuskavadega 

lõpureisiks raha, näiteks käisid 1964. a lõpetajad Kaukaasias ja Krimmis.  

Taavi: Oli ikka üks eriline seiklus nii õpetajale kui ka lõpetajatele. Teine traditsioon, mis 

oli seotud lõpetajatega, olid uhked lõpuaktused ja lõpupeod, koolimajja kaeti pikad lauad, 

kuhu oodati õpetajaid ja lõpetajaid, organiseerisid, korraldasid ja peolisi teenindasid 

eelmise klassi õpilased.  

Madli: Tollel ajal olid õpetajad aktiivsed korraldama ka kooliväliseid üritusi, näiteks olid 

populaarsed kohvikklubid.  Aga 1985 suleti keskkooli osa, sest Aravetele – 

kolhoosikeskusesse - ehitati moodne ja kaasaegse sisustusega keskkoolihoone. Amblas 

jätkati edasi põhikoolina. 

1986. a toimus järjekordne koolireform - majja tulid 6-aastased lapsed. Sel aastal avati 2 

esimest klassi – 6-aastaste ja 7-aastaste laste klass, kuid töötati liitklassina ja erineva 

õppekirjanduse alusel. Õpilasi selles klassis oli kokku 26, sest tollel ajal liitklassi 

täituvusnorm oli 30 õpilast.   
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Taavi: Oli jah, mäletan, et 6-aastastel olid tunnid 35 minutit, 10 minutit enne tunni lõppu 

saadeti nad teise klassi puhkama, õpetaja sai siis tegeleda ainult 7-aastastega, mudilastele 

oli ette nähtud lisa puhkeaeg, ka magamisaeg.  

Madli: Alates nendest 6-aastastest saadi põhiharidus nüüd 9 aastaga. 

Taavi: Ambla kooli vilistlane Kerstin Saame laulab laulu “Mälestused” 

1990-2016 

Taavi: Suurem reform kooli õppetöö korralduses oli üleminek perioodõppele, esialgu 

vajasid  sellega kohanemist nii õpetajad, õpilased kui  lapsevanemad.  

Madli: Perioodõpe kestis 4 aastat, see lõpetati kooli hoolekogu soovitusel 2001 aasta 

sügisel.  

Taavi: Mäletan, et 90-te lõpupoole olid väga populaarsed Miniolümpia võistlused, võitjale 

klassile korraldati 2-päevaseid ekskursioone Eestis, ei olnud piirkonda, kuhu Ambla 

tublide spordilaste jalg poleks astunud. 

Madli: Jah, eks iseseisvusaja algus oli keeruline aeg kogu riigis. Jälle kord hakati rääkima 

jutte kooli kinnipanemisest, uutmisest-muutmisest-reformimisest.  

Taavi: 2002. aastal suleti Amblas lasteaed. Kuidas te küll hakkama saite? 

Madli: Juhtuski nii, et kooli tulid “mehed metsast”, kes ei tundnud ei numbreid ega tähti, 

pugesid kooliarsti eest saalipinkide alla ja häbenesid suhelda. Midagi tuli kiiresti muuta. 

Ambla vallavolikogu nõusolekul avati 2004. aasta oktoobris kooli juurde eelkooliealiste 

laste mängurühm, millest kasvas välja tänane lasteaed-põhikooli lasteaiarühm. 

Mängurühma vajalikkust tõestab fakt, et kohe rühma avades oli nimekirjas 18 last. Esialgu 

töötati kahel päeval nädalas, teisel poolaastal kolmel päeval nädalas ja juba järgmisest 

aastast viiel päeval nädalas. 

Madli: 2008. aasta 1. septembril avati Ambla kooli juures lasteaed – muutus ka kooli nimi.  

 Olime Järvamaal esimesed, kes ise lastevanemate soovil moodustasid põhikooli juurde 

lasteaia. Nii on see kool töötanud juba 8 aastat. Kooli saatus on läbi aegade olnud keeruline: 

ikka ja jälle on tulnud otsustada, millisel kujul Ambla kool jätkab. ....  
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Meie tänane koolimaja on varsti 100-aastane. Kool on olnud ja jäänud, olgugi, et ta on 

kandnud erinevaid nimesid., sõjale ja  okupatsioonidele vaatamata on see maja jäänud 

ikkagi koolimajaks, rõõmsaks, nooruslikuks ja väärikaks.  Ka sellel suvel läbib meie maja 

väikest noorenduskuuri. Aitäh meie koolipidaja, vallavanem Rait Pihelgas ja 

abivallavanem Andrus Mikson, et meie lastel on võimalik alustada 1. septembril 

remonditud koolihoones!. 

 Kes me siis oleme siin koolis, kutsun siia lava ette …. Koolirahva tutvustamine, tänamine 

Madli: Oleme siin laval koos Jaan Bötkeriga jaganud mälestusi Ambla kooli tegemistest. 

Näen siinviibijate seas meie kooli endiseid direktoreid Reine Otsla, Gustav Uuland, Karin 

Kurvits, Sirje Pehk, palun teid lavale, et koos koolirahvaga teha ühine selfi. Palun meie 

juurde lavale ka meie koolipidaja, tänase Ambla vallavanema Rait Pihelga, kes on väga 

toetavalt suhtunud Ambla kooli käekäiku. 

Taavi: MIS ASI? ŠEFFID JÄLLE! Hakkame jälle kartulit võtma ja bussiga sõitma! 

Madli: Jaan, selfi ehk “enekas” on tänapäeva noorte hulgas popp pildistamise viis. Selleks 

tuleb end seljaga keerata koolirahva poole, võtta mobiiltelefon, asetada see selfikepi otsa, 

kenasti naeratada ja pildistada.  

Taavi: Kutsun lavale Kerstin Saame, kes laulab laulu “Rändajad” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Madli: Kas siinviibijate hulgas on sõnasoovijaid? 

Taavi: Mäletan, et 1962. aasta lõpetajad Jaan Kirsi ja Raivo Kõrgemägi kinkisid koolile 

ilusa laulu. Teen ettepaneku kõik koos seda laulu nüüd laulda! 

Madli: Mis on sünnipäev ilma sünnipäevatordita? Nüüd,Jaan, tuleb meil ära teha veel üks 

suur töö – koolimaja ees on sünnipäevatort, mis tuleb lahti lõigata. Head külalised, olete 

kõik palutud koogile ja kohvile.  
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Reine Otsla – Kuule, see on ju see tüdruk, kelle pärast ma pidin koridorides kiivrit 

kandma, ilma ei julgenud liikuda,  küll ta ikka loopis kildu, aga no eks ta on sõnaosav 

tänaseni!  

 Gustav Uuland – selle poisi peale olin mina ikka kade,  küll temal kasvas ilus habe, 

teised pidid kurja vaeva nägema, aga tema oma oli selline šikk kohe 

Karin Kurvits – see on ju see pikk tüdruk, kes oleks võinud koondises korvpalli mängima, 

rääkisin talle küll mitu korda, aga ta ei võtnud kuidagi vedu. Aga oli ikka üks töökas 

tüdruk, nagu mesilane kohe, mul hommikul uni veel silmis, kui tema juba kella 7 paiku 

oma fordiga kooli ette vuras ja muudkui töötas-töötas 

Sirje Pehk – see on see tüdruk, kes koolimajas kogu aeg ilusat eesti keelt otsis, eks ta ikka 

leidis ka, natuke oli raamatukogu tagariiuli nurgas, mõnes klassis oli kah, aga vahetunnis 

küll ei olnud, seal laiutas see ämeerika – muudkui “duujuu-duujuu” ja “X 6” (Madli: 

Kuidas-kuidas?) No proovin uuesti – “ikskjuuuz” ja “OK”, no ei olnud seal seda helisevat 

emakeelt! 
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Lisa 6. Ambla Kooli 150.aastapäeva plakat 
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Lisa 7. Kirikukontserdi plakat 
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Lisa 8. Sündmuse reklaamplaan 

KUU REKLAAMPLAAN SIHTGRUPP 

JAANUAR Info saatmine valdade kultuurikalendrisse ja 

Järvamaa Omavalistusliidu kalendrisse.  

Teiste piirkondade 

korraldajatele 

APRILL Kuulutus Ambla valla kodulehel ja Järvamaa 

Omavalitsusliidu kultuurikalendris.  

Pressiteade Järva-Teatajas ja Virumaa Teatajas 

Ambla valla ja 

Järvamaa elanikud 

Kihelkonna 

elanikud 

APRILL Ambla kooli endistele õpilastele emaili teel info 

jagamine. 

Plakat Ambla Lasteaed- Põhikooli lehel. 

Kooli aastapäeva tähistamise plakat ilmub 

Maalehes. 

Kooli endised ja 

praegused õpilased 

MAI Reklaam Facebookis (Plakatid + facebooki ürituse 

loomine) 

Plakatite saatmine kihelkonna kultuuritöötajatele. 

Kihelkonna teemaline artikkel Ambla Vallalehes 

Ambla valla ja 

kihelkonna elanikud 

(kihelkonna noored) 

JUUNI Kihelkonnapäevade plakat Ambla Vallalehes ja 

Tapa Vallalehes 

Ilmus tasuta reklaamleht Kuma Pluss, kus "Kuhu 

Minna" rubriigis  

Ambla ja Tapa valla 

elanikud. 

Järvamaa elanikud 

(eakad) 

JUULI Plakatite ülespanek Ambla vallas ja kihelkonnas.  

Reklaamplakat Virumaa Teatajas ja Järva Teatajas 

Kihelkonna 

elanikud 

AUGUST Plakatite ülespanek Ambla vallas ja kihelkonnas Kihelkonna ja 

Järvamaa elanikud 
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Pressiteade Järva-Teatajas 

Hommikuintervjuu Kuma Raadios 

Uudis Kuma Raadio kodulehel 

SEPTEMBER Järelkaja sündmusele Ambla Vallalehes Ambla valla 

elanikud 
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SUMMARY 

 

The current creative practical work gives an overview of the 6
th

 Ambla Parish Days and the 

celebration of the 150
th

 anniversary of Ambla School. The paper describes the Ambla 

Cultural Centre as an organisation, the organising team of the parish days and school 

anniversary as well as the organising process and programme of the entire event. 

In the third part of the work, the author analyses her strengths and weaknesses as the main 

organiser of the event.  

The Ambla Parish Days take place every other year in Ambla. The motto of the 2016 event 

was as follows: "90 Years from the Opening of the Memorial for the Estonian War of 

Independence and 150 Years from the Foundation of the Parish School“. The 150
th

 

anniversary of Ambla School was celebrated within the framework of the parish days, 

which brought together not only the people of the municipality and parish but also former 

students. The first day included performances by the parish dancers as well as former and 

current students, the inauguration of „The Good Teacher“ bench, seminars on local history 

and national costumes, traditional sports competitions, etc. A church concert took place on 

the second day. The event had altogether 500-600 participants. 

The organisation, management and execution of the event reaffirms what has been learned 

within the course of studies. Aside from that, the author of the work places great value on 

the experiences one gets when organising different events. There is much to be learned in 

the field of cultural management, and there is no danger of staying in the comfort zone in 

this line of work.  
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