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avamine toimus 2. augustil Ambla staadionil, mida olid tulnud tunnistama paljud kohalikud inimesed ja külalised,
teiste hulgas Järva maavanem, proua Tiina
Oraste.
Peale avasõnade lausumist vilistas spordimängud avatuks Leo Matikainen. Võisteldi jalgpallis ja rannavolles. Võistluste tulemused on üleval
valla kodulehel.
Kirsimari söögitoas toimus järjekordne Killapäev, mis seekord oli pühendatud Ambla ajaloolisele hoonestusele. Kahjuks pidi kohalesõidust
loobuma tervislikel põhjustel õpetaja emeeritus
Vello Salum. Vanade fotode põhjal tegi Amblast ülevaate Rene Viljat. Vanade hoonete säilitamise ja oskusliku renoveerimise kohta jagas
õpetussõnu Rainer Eidemiller. Peale teoreetilist
õpet seminariruumis, tegime jalutuskäigu Amblas ja vaatasime konkreetseid hooneid ja saime
näpunäiteid, kuidas oleks õige hoida esivanema-

Ambla Haridusseltsi liikmed Tiia
Pihlak, Vello Teor ja Tea Loodis ja
autasustamas parimaid grillmeistreid.
Foto: Triin Väin

te pärandit.

Kultuurimaja taga peeti laata ja küpsetati liha
ning kala. Selgusid parimad grillimeistrid. Väga tublilt tegutsesid Roosna, Ambla jaKäravete
võistkonnad, kes pakkusid kehakinnitust kõigile osalistele, teenides ära au jakiituse!
Kirsimari söögitoas andis kontserdi suuresti
omaloominguliste lauludega Urmo Kütismaa
ning Vabalaval astusid üles meie piirkonna noored ja andekad. Õhtu lõpetas simman ansambliga XXL.
Pühapäev, 3. august tõi kokku palju inimesi Ambla traditsioonilisele kalmistupühale.
Küünlad said süüdatud Amblas tegutsenud
tuntud

kultuuri-

ja ühiskonnategelaste hauda-

del. Väga põhjaliku ringkäigu kalmistul ja lood
sinna juurde jutustas proua Elle Lees.
Kihelkonnapäevade finaaliks sai Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattieseni kontsert Ambla
Maarja kirikus. Mitmekülgne kontsert haaras
endas lugusid kaugest klassikast kuni tänase
päevani. Ja sinna vahele humoorikaid vahepalu

igapäevaelust.
V Kihelkonnapäevad on saanud ajalooks,

kuid Ambla Haridusseltsi liikmetel on mõttes
juba järgmised. On uusi ideid ja need vajavad
kahe aasta pärast elluviimist. Ootame endiselt
endi sekka aktiivseid inimesi, kes oleksid abiks
ja olemas ning aitaksid koos meie kõigi elu värvikamaks muuta.
Täname meie toetajaid Ambla Vallavalitsust ja Kodanikualgatuse Sihtasutust.
–

reklaam

Ambla Haridusseltsi nimel, Vello Teor

Fotod: Anne-Mai Türkel
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4. Otsustati taotleda munitsi-

28.08.2014 istungil:
1. Kinnitati Ambla Vallavolikogu 12.06.2014protokoll.
2. Otsustati võtta teadmiseks
maavanema poolt tutvumiseks
saadetud uuendatav „Järvamaa
arengustrateegia 2012–2020“
eelnõu.
3. Kinnitati kohalike-,
ja
metsateede nimekiri. Otsuse aluseks oli Riikliku Metsamajandamise Keskuse Järvamaa metskonna poolt esitatud
taotlus ning otsusega muudeti
kohalike teede andmed riiklikus teederegistris, millega
kanti registrisse metsatee nimega Põlendiku tee, numbriga 1340303, pikkusega 575

1) Aravete alevikus, Piibe
jaLasteaia tn 1 kinnistute vahel asuv 2839 m2suurune maa-ala (Aravete haljasala 1
maaüksus);
2) Aravete alevikus, Piibe mnt
13; Piibe mnt 15; Lasteaia tn 1
ja Uus tn 2; Lasteaia tn 3 kinnistute vahel asuv 3641 m2suurune maa-ala (Aravete haljasala
2 maaüksus);
3) Aravete alevikus asuv kohaliku tee alune maa (Uus tänav),
kokku suurusega 2896 m2.
5. Otsustati lähetada Ambla
vallavanem Rait Pihelgas 22.
28. septembriseptembrist
ni 2014. a välislähetusse Saksa
Vabariiki MTÜ Arenduskoda
poolt korraldatavale ADDENDA Leader grupp õppereisile.

era-

meetrit.

paalomandisse:
maantee

-

AMBLA VALLALEHT

6. Infona võeti teadmiseks videosalvesti paigaldusest Ambla
alevikus.
Kuulati valla haridusasutuste
juhtide ettekandeid valmisolekust algavaks õppeaastaks. Valdavalt on kaadri komplekteerimisega kõigil asutustel hästi.
Aravete Keskkooli direktor
Andy Tilk tõi välja positiivsena selle, et keskkooli põhikooli osa õpilaste arv on kasvanud,
kus on viimase nelja aasta suurim õpilaste arv. Põhikooli osas
on 131 õpilast ja keskkooliosas
19 last. Keskkooli osas seega
lapsi jätkuvalt vähe. Algaval
õppeaastal on X klassi laekunud viis avaldust. I klassi astub
sel aastal 15 last. Koolidirektori info kohaselt on Aravete
koolis algaval õppeaastal korraldatud õppetöö selliselt, et

kõik klassid asuvad kooli

uues

osas.

Ambla koolis on koolidirektori
Madli Põder antud info kohaselt 54 õpilast, sealhulgas I klassi astub kaheksa last. Lasteaia
osas on 17 last.
Aravete Lasteaia direktori Ülle Ojamäe ütluste kohaselt on
sõime osas 11 last ja kokku lasteaias 59 last. Ülle Ojamäe rõhutas ka remondivajadust lasteaiaruumide osas.
Kokkuvõtteks võib öelda, et valla haridusasutused on algavaks
õppeaastaks hästi ettevalmistunud ning õppetöö võib alata.
Ilusat kooliaastat nii lastele kui

personalile,

samuti

kõigile lap-

sevanematele !
Kõike ilusat soovides
Harri Lepamets volikogu
esimees

Eesti suurim küüslauk on
pärit Ambla vallast

Kahekümne
Küüslaugu

kolmandal augustil toimus Jõgeval juba VII
Festival, kus esitleti kõikvõimalikke küüslaugust tehtud toite ja tooteid, tehti tutvust erinevate küüslaugusortidega, nauditirikkalikku kultuuriprogrammi ning
ühtlasi valiti 2014. aasta kauneim küüslaugukübar ja Eesti
suurim küüslauk.
“Eesti suurim küüslauk 2014” konkursi vōidu küüslaugu kasvatas Silja Vagula Järvamaalt, Ambla vallast. Küüslaugu vöökohalt mōōdetud ristlōige oli 88 mm. Teise koha küüslauk kasvas
Pōlvmaal, Raimo Lōhmuse pōllul 87 mm ja kolmanda koha
küüslaugu tōi Festivalile Hans Kōuts Raplamaalt 84 mm.
Küüslaugumugulatega on võimalik tutvuda Jōgeva-Mustvee
mnt keskpaigas ehk Kantkülas asuvat Veski Külalistemaja kohvikus!
Rohkem infot www.Facebook.com/Kuuslaugufestival
-

-

Eesti toidu edendajad kohtusid Ärmal

President

Toomas Hendrik Ilvese ja
Evelin Ilvese kutsel kogunesid 19. augustil Ärmal Eesti toidu väiketootjad erinevatest piirkondadest ja mitmete söögikohtade peakokad.
Kutsutute hulgas oli ka Ambla vallast Mägise aed OÜ esindaja. Arutelu peateema oli
Eesti köök kui Põhjala köögi osa, kuna Põhjamaid ühendav New Nordic Food organisatsioon võttis Eesti enda liikmeks.
President Toomas Hendrik Ilves ütles, et
ürituse eesmärgiks on viia kokku kokad, resto-

raniomanikud ja kodumaise toidu väiketootjad ja töötlejad. “Eestis on vahemaad niivõrd
väikesed, et kõik, mida me sööme, võiks olla
värske. Meie kodumaine toit on erakordselt
kõrge kvaliteediga ning suurtööstuslik põllumajandus, mis on tihtipeale odav ja ebatervislik, ei tohiks kindlasti tõrjuda välja kodumaised väiketootjaid,” ütles president Ilves.
Kokad ja tootjad arutasid Ärmal, kuidas
kvaliteetne kohalik tooraine jõuaks stabiilselt meie söögikohtade menüüdesse. Põllumajandusminister Ivari Padar tutvustas Eesti

toidu programmi aastateks 2015-2020, mis
keskendub kodumaise toidu tutvustamisele
siseturul, meie koolides ja välisturgudel ning
mida sai näha viimasel üldlaulupeol Tallinna
Lauluväljakul püstitatud Eesti toidu kolmes

telgis.
Osalejad sõlmisid palju huvitavaid ja kasulikke tutvusi. President Toomas Hendrik
Ilves tegi ka ekskursiooni oma kaunis koduõues. Lõunalaua eest hoolitses presidendi
kantselei uus peakokk Taigo Lepik.
Ambla Vallavalitsus

Head tarkusekuud!

Suvi

on mööda läinud ning
märkamatult on kätte jõudnud sügis. Vaadates suvekuudele
tagasi, siis ei leia praktiliselt ühtegi nädalavahetust, kus ei oleks
toimunud mõnda sündmust.
Jätkusid traditsioonilised üritused: jaaniõhtu tähistamine, Aravete rannavolle etapid, külapäevad,
noortepäev, Avatud Talude Päevad,
Kihelkonnapäevad, Huumoripäev,
Käravete Järvemuusika, Eesti meistrivõistlused kardispordis jpt üritused.
Kui juurde arvestada piirkonnas toimunud üritused, siis meelelahutust
toimunud sündmuste näol oli kõigile
huvilistele. Tänan omalt poolt kõiki
korraldajaid ja osalejaid. Hea meel on
tõdeda, et oleme ühiskonnana liikunud passiivsest ootavast seisukohast
aktiivsele positsioonile, kus me ise
kogukonnas korraldame neid üritusi,
kus soovime käija ja osaleda.
Meie lühikest suve tuleb asjalikult
ära kasutada ja teha ära kõik võimalikud ehitustööd. Suve jooksul teostati
remonditöid kokku 35 tuhande euro
eest. Amblas Pikk tn 27 hoonel vahetati katus ning teostati väiksemaid
sisetöid. Pikk 37-2 hoonel soojustati
vundament, Ambla Lasteaed-Põhikoolis paigaldati tuletõkkesektsiooni
vaheseinad, Ambla perearstikeskuse
ruumides teostati hooldusremont ja
vahetati aknad. Lisaks täiendati tänavavalgustust Aravetel (Piibe mnt 1,
Allika tn, Preediku tn 2, Lasteaia tn,
kultuurimaja) jaAmblas lasteaed-põhikooli valgustust. Nende töödega ei
ole meie tänavavalgustusvõrk ideaal-
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ne, kuid pimedaid kohti on kindlasti
vähem. Üldiselt vajab kogu võrk investeeringut ning üleviimist kaugjuhtumissüsteemile ja säästlikumale val-

Ambla Vallavalitsus soovib kõikidele
suurtele ja Väikestele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele HEAD KOOLIAASTA
ALGUST ning head tarkusekuud!

gusallikale.
Suuremad muutused on toimunud
Aravete Keskkoolis. Sellest õppeaastat toimub õppetöö renoveeritud
koolihoone osas. Alustati vana kooliosa funktsioonide muutmise I-etappiga. Eesmärk on muuta koolihoone
multifunktsionaalseks, kus tulevikus
asuvad valla raamatukogu, noortekeskus ja erinevad huvitegevuse toad.
Järgmise etapina on plaanis koostada
hoonele projekt. Muutused on rasked, kuid usun, et täna on koolipere
rahul, sest õppetöö toimub renoveeritud klassiruumides.
Tänavusel õppeaastal alustas kooliteed 23 õpilast. Aravete Keskkooli esimesse klassi astus 15 ja Ambla
Lasteaed-Põhikooli 8 õpilast. Aravete
koolis on kokku 150 õpilast jaAmblas 50. Aravete Keskkoolis alustas 10.
klassis õpinguid viis õpilast.
Palju räägitakse kooli väiksusest
või suurusest ning et üks kool on parem kui teine. Kindel on see, et meil
on head õpetajad, kes on oma tööga
suurepäraselt hakkama saanud. Kooli
headuse määrame me ise. Peame kaasa rääkima kooli tegemistes, hoolima
ja panustama kogukonna südamesse.
Kool ei ole pelgalt programm, mille
peab läbima. Kui vaatame tulevikku,
siis on tähtis, et meil on tugevad põhikoolid, mis pakuvad meie nõudmistele vastavat ehk parimat haridust.

Aravete Keskkooli 1. klass
Grethel Ilusk
Maiko Jalast
Rain Laugus
Kerdo Lepasepp
Eliise-Marie Lääne
Mirko-Maarjo Matsalu
Keit Nurken
Remy Pent

Indrek Piil
Kristofer Pipparinen
Christina Rohi
Elika Tiinast
ArthurTokaruk
Tony Tuisk
Janar Verkmann
Klassijuhataja HelveLeib

Rait Pihelgas vallavanem

Perearst Enn Sults annab teada
Alates septembrikuust telefonitunnis
muudatus: teisipäeviti arsti telefonitund ainult kella 08.00-09.00. Perearst Enn Sults ja pereõde Marika Luisk
Aravetel alates 2014. aastaseptembrikuust:
Esmaspäeval:
erakorraliste haigete vastuvõtt 08.0009.00
etteregistreeritudpatsiendid 09.00-12.00
Enn Sultsi telefonitund 12.30-13.00
Marika Luiski telefonitund 13.00-14.00
Teisipäeval:
Enn Sultsi telefonitund 08.00-09.00
Marika Luiski telefonitund 13.00-14.00
etteregistreeritud haigete vastuvõtt
14.00-17.45
Kolmapäeval
Marika Luiski vastuvõtt 08.00-12.00

Marika Luiski telefonitund 13.00-14.00
Enn Sults Amblas 08.00-11.00
NB! Kolmapäeviti kindlat telefonitunni
aega pole pandud, kuna ei ole võimalik
ette näha, mis kell arst Amblast tagasi
saabub peale vastuvõttu ja visiite, vajadusel jätta info õele)
Neljapäeval:

erakorraliste haigete vastuvõtt 08.0009.00
etteregistreeritudpatsiendid 09.00-12.00
Enn Sultsi telefonitund 12.30-13.00
Marika Luiski telefonitund 13.00-14.00
Reedel:
erakorraliste haigete vastuvõtt 08.0009.00
etteregistreeritudpatsiendid 09.00-12.00
Enn Sultsi telefonitund 12.30-13.00
Marika Luiski telefonitund 13.00-14.00

Ambla Lasteaed-Põhikooli 1. klass
Carmen Evardi
Cerlin Evardi
Renee Heinsalu
Aleksander Konks
Marta Kont

MeriliisLaansalu
Maarja-Liis Laneman
Urmas Vau
Klassijuhataja Anne Paštšenko

4

~� nr 9 (250) september 2014

AMBLA VALLALEHT

Mälestuskivi isamaa
kaitsjatele

Käesoleval

aastal möödub 70 aastat siinsetest viimase sõja sündmustest. Tähistamaks Vastupanuvõitluse päeva ja Eesti sõjaväeüksuste viimast organiseeritud vastupanu Mandri-Eestis 1944. aastal, istutati 22. septembril 2013.
aastal talgute korras Ambla vallas Roosna külas vaprate eesti
meeste mälestuseks kuusekultuur Kuulsuse kuusik.
Lisaks sellele, Mägede metsas Mõisaaseme maaüksusel kasvavale elavale mälestusmärgile, väärivad vaprad isamaad kaitsnud
eesti mehedka ajahambale vastupidavamat mälestusmärki mälestuskivi.
Mälestuskivi asetamisega luuakse koht, kus saab meenutada ja
avaldada austust nii nendele kodumaad kaitsnud eesti meestele,
kes langesid siinsetes metsades kui ka nendele, kes jäid teadmata
kadunuks või langesid vangi.
Nüüd, 70 aastat hiljem, püstitataksegi Toomas Lemmingu algatusel ja 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse toel nende eesti meeste mälestuseks Kuulsuse kuusikusse mälestuskivi. Mälestuskivi avamine toimub 20. septembril 2014
kell 12.
Roosna külas Mägede metsas asuv koht on seotud otseselt viimase sõja sündmustega. Kuulsuse kuusikus on endiselt nähtavad
22. septembril 1944. aaastal Punarmee lennukite poolt taganevate eestlaste väeosade pommitamisega Eesti maapinda tekitatud
haavad 30 hästi säilinud lennukipommi auku. Veidi üle kilomeetri põhja pool soiste heinamaade vahel asuva Lukussaare mäe
ümbrusse oli peale Porkuni lahingut 22. septembriks 1944. aastal kogunenud ajaloolaste hinnangul umbes 600-700 saksa poolel Punaarmee vastu võidelnud eesti meest. Pealetungivate ülekaalukate Punarmee väeüksuste vastu oli nendel meestel raske
vastupanu osutada ning nad piirati seal ümber. Osadel võitlejatel
õnnestus küll piiramisrõngast välja pääseda, kuid valdav enamus
eesti meestest vangistati.
Kuulsuse kuusikusse juhatab Roosna küla läbivalt JootmeKoeru maanteelt Liivaku teeristis asuv vastav teeviit. Mööda
Liivaku teed sõites tuleb 1 km pärast S-kurv ja selle järel kohe
teerist, kus Liivaku teelt läheb vasakule pinnasetee Kaarevere
heinamaade tee. Vihmaste ilmade jätkumisel võib Kaarevere heinamaade tee muutuda mudaseks ja olla väikestele sõiduautodele mitteläbitav. Seetõttu palume mälestuskivi avamisele tulijaid
varustada ennast selliste jalanõudega (soovitavalt kummikud),
millega saaks vajadusel minna jala teeristist mööda kohati porist
Kaarevere heinamaade teed 1,2 km kaugusel asuvasse Kuulsuse kuusikusse. Arvestades jalgsiminekule kuluvale ajale, palume
mälestuskivi avamisele tulijatel koguneda Liivaku tee jaKaarevere heinamaade teeristis kella 11.30-ks.
Ka kõigil isamaaliselt mõtlevatel eestlastel on võimalik anda
oma panus meie kodukohas 1944. aastal Punaarmeele vastu seisnud eesti meeste mälestuse jäädvustamisele ning toetada annetusega mälestuskivi valmistamise ja paigutamise kulude katmist.
Annetused palun üle kanda MTÜ Tammiku Talumuuseumi arvele EE442200221045124047. Annetuse tegijatel palun ülekande
tegemisel märkida, et see on Mälestuskivi toetuseks. Tänan koos
20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühendusega kõiki
–

–

–

Fotod: MerikeneAnnuk

Toimus Käravete
Järvemuusika kontsert

Üheksateistkümnendal
Järvemuusika

augustil toimus Käravete järve veerel
kontsert. Kontserdil esinesid
Käravete
VII
Antti Kammiste klaveril ning solistid Kaire Vilgats, Vaike Hannust ja Karl-Erik Taukar.
Kõik artistid olidkorraga laval ükshaaval soleerides ja teineteisele
tausta laulmas. Esinejad olid ka ise rõõmsad kuuldes, kui hästi kõik
välja kukkus, sest varem ei olnud nad sellises koosseisus koos esinenud.
Korraldaja MTÜ Aravete Kultuuri-ja huviselts nimel suurimad
tänud Janeck Kiisale, kes koostöös Ruf Eestiga tõi publiku ette Järvemuusika ajaloo uhkeima ilutulestiku taustana kõlamas „Eestlane
olen ja eestlaseks jään“. Ilutulestiku toimumist toetasid rahaliselt Terasman, Latter NT, Elpa i.e. ja Arulepiku talu.
Eraldi peaks tänama ka publikut, kes vaatamata ebameeldivatele
ilmaoludele siiski rohkearvuliselt kohal olid. Üritusi korraldatakse
publikule ja ilma publikuta pole ka üritust. Usun ja loodan, et kõik,
kes kohale tulid, ei pidanud seda kahetsema. Lõpetuseks ka suur tänu Riho Sepale jaKäravete Külaseltsile, kes taas kord olid peoplatsi
kenasti ettevalmistanud ja aitasid igati kaasa kontserdi edukale toimumisele.
Kontserdi eel esitleti avalikkusele Ambla valla uut raamatut
„Ambla vald Teejuht uudishimulikule rändajale“. Vallavanem Rait
Pihelgas andis pühendustega raamatud üle nendele, kes aitasid kaasa
raamatu valmimisele. Suur tänu veel kord abi eest Annika Rohi, Endel Pajula, Toomas Lemming, Vello Teor, MaiKukk Piimandusmuuseumist jaEls Puolakainen.
–

Arlet Palmiste

-

annetajaid.
Lisainfo telefonidelt 5666 5252 ja 382 0483 või e-posti toomas.

lemming@gmail.com teel.
Kohtumiseni mälestuskivi avamisel!
Toomas Lemming
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Mesimummid alustavad

uut õppeaastat

Kõik

on uus septembrikuus… Ka Mesimummide
pere selle õppeaasta algus on
eriline.

Tarkusepäeval

avasime

oma

lasteaia õpperaja õueala stendi,
paigaldatud taimeriigi markeerimise sildid ja õpperaja kaardid.
Kõik see sai teoks tänu KIK- i
keskkonnateadlikkuse programmist saadudrahastusele. Projekti
esitasime juba 2013. aasta sügisel. Sihtfinantseerimise lepingu
allkirjastasime 26.09.2013. Projekt „Aravete Lasteaed Mesimumm õpib õues“ lõppeb selle
aasta 31. oktoobril. KIK finantseeris projekti abikõlbulikke kulusid 1377.34 euroga.
Toetuse raames soetasime
õuealale õpperaja tähistamise vahendid (stend märgitud taimeja puuliikide kohta, värvilised
puude ja taimede markeerimise
sildid, neid on meie territooriumil 34 tükki; võimaluste loomine uurimuslikuks õuesõp-

peks- matkakotid ja luubid) ning
õppekäik Kakerdaja rabasse osalemisega õppeprogrammis „Rabade salapära”, mille korraldab
RMK Aegviidu Looduskeskus.
Viimane toimub septembris, kui
kõik vanema rühma lapsed on
suvepuhkuselt tagasi. Eesmärgiks ikka paremate võimaluste Õppeaasta avaaktus koos looduse õpperaja avamisega.
loomine õuesõppe läbiviimiseks,
vaatluste ja uurimistööde teostamiseks. Õuesõppe tegevused pakuvad lastele huvitavat vaheldust
ning aitavad kinnistada õpitud
teadmisi, lapsed õpivad tundma
soode ja rabade arengut, taimekooslusi ja elustikku vastavalt eale, hoolivalt suhtuma loodusesse.
Juba veebruaris kirjutasime
kolmanda projekti „Aravete lasteaia õuesõppe tegevused
„Vesi meie ümber”. KIK- i toetus 788.60 €, projekt läheb käima käesoleva aasta septembris ja
lõpp on 2015. aasta juunis.
Selle projekti eesmärk on väärtushinnangute arendamine, kesk-

uue-

Foto: Ü. Ojamäe
konnateadlikkuse suurendamine,
et meie kaunis japuhas loodus säiliks ka tulevastele põlvkondadele.
Rahastuse said meie planeeritud tegevused Aegviidu Sini-

allikatel-

puhas

vesi,

õuesõpe

Rannarahva muuseumis- merereostus, üldse vee reostus, vaatame filmi merereostusest, saame
teada, mis juhtub prügiga meres
ja kaua võtab aega prügi lagunemine looduses. Lõpuks saavad
lapsed meisterdada taaskasu-

tusmaterjalist purjeka; õuesõpe
Oandu Looduskeskuse laste
programmis. Rahastus kulubki

osalemiseks töötubades ja trans-

pordiks.
Tarkusepäeval saavad kõik vanad sõbrad kokku, huvitav on
kohtuda uute lastega, tore oma
muljeid jagada õpetajatega.
Soovin kõikidele lastele jällenägemisrõõmu, põnevaid ettevõtmisi; personalile teotahet ja oskust
kui peamist töövahendit
tunda ja hääles hoida, lastevanematele jätkuvatkoostöövalmidust,
kõikidele haridustöötajatele ilusat
algavat kooliaastat!
ennast

Ülle Ojamäe
direktor

Sääsküla 450 juubelit tähistati Sääsküla V Kokkutulekul

Sääsküla
450.

tähistabkäesoleval
esmamainimise
aastapäeva. Suurt juubelipidu peeti selle aasta 9. augustil Sääsküla külas, Külaplatsil
ja Külamajas.
Juubelipidustused algasid elanike jaoks juba varem, kui mitmed talud paigaldasid väravasse
talutähised. Peo avas Sääsküla
külavanem Meelis Kaseväli. Ilusal peol kohtuti vanade tuttavatega, meenutati olnut, vaadati
silma tänasele javargsi tehti plaane edasiseks Sääsküla arenguks.
Ilm oli ilus tellitud, kuid kahju
oli sellest, et kohalikud vallajuhid ei saanud tulla, kuigi kokku
170 küla elanikku ja nende külalist ootas väärika juubeli puhul
väärikat tervitust. Kokkutulnuid
võttis vastu jakohalolekut registreeris alati rõõmsameelne Elle
aastal

oma

Viljamäe.
Külapäeva esimese sündmusena toimus ajalootund, kus Arlet
Palmiste tutvustas enda koostatud raamatut „Laulud Sääs-

külast“. Raamatus on kommentaaridega valik 1927. a kohaliku
lauliku Ann Graurocki suust üles
kirjutatud 17 regivärsilist laulu.
Raamatu illustreeris Ebe Tramberg ja kujundas Anneli Kenk
Saara Kirjastusest. Regilaule tutvustas ja esitas Urmo Kütismaa
koos regilauluansambliga „Arhailised mehed“.
Külapäev jätkus Anne Eensaare juhitud ekskursiooniga külas,
mis lõppes Sinika talu väravas,
kus külakaardikõrvale paigaldati
sellelkokkutulekul Sääsküla bussipeatust tähistav märk koos pingiga. Täname abi eest Egert Palmiste, Valdu Roos, Elle Kaseväli.
Eriline tänu Kalev Lehtmaale,
kes lubas lahkelt oma kinnistule
paigaldada järjekordse „üllitise“.
Pidu jätkus külaplatsil, kus
korraldati külaga seonduvat viktoriin, korraldati rahvamänge,
lastele oli eraldi mänguväljak,
korraldati loterii Viivi Prosina
eestvedamisel, avatud oli köök
kus agarad perenaised Alli ja In-

kõigile soovijatele kosutavat
hernesuppi jagasid. Samas oli
Alar Prosina poolt valmistatud
koduõlu, Võsu pere pakkus kitna

sejuustu, kohal oli aedikus vaatamiseks nende jänkupere. Külamajas oli koguni kolm näitust:
Ebe Tramberg piltidega, Alli Kivisto jaMaiu Kuningas näputööga. Suurt huvi pakkus Aet Eensaare kokku pandud Sääsküla
Külaseltsi 10-aastane kroonika.
Külamajas oli võimalik osa saada
Alburahva Teatri lustakast etendusest „Loomarahva lood“.
Suured
tänud
Uudo

Kalamann’ile, Aarne ja Ilmar Kivistole ja teistele Sääsküla aktiivsetele tegijatele, tänu kellele tore
pidu nii toredalt ja ladusalt peetud sai. Täname Aravete Agrot
jaLembit Savilat, kes korraldasid
muruniitmise ja Are Lilleaeda ja
Valdo Roosi, kes tõidkohale lõkkepuud. Suurimad tänud kõigile
abi eest! „Sääsküla 450“ raames
toimunud Sääsküla V Külakokkutulek lõppes lõkke ja tantsuõhtuga „MEELIS BAND“ saatel.
Kohtumiseni juba aastal 2017.
MTÜ Sääsküla Külaselts
MTÜ Sääsküla Huviklubi
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Ambla kogudus Soomes...
ansamblis kaasa lõõtspilli. Imetlusväärselt vitaalse vanahärra
elutööst jategemistest, juhtunud
lugudest rääkisid sõjakaaslased,
töökaaslased, sõbrad ja kaasmuusikud, tema õpilased ning lapse-

laps.
Sünnipäevasöögiks oli vanahärra palunud kokkadel teha va-

Külas Isojoki sõpradel, Suviranta leirikeskuse maja ees.
Foto: Ambla koguduse arhiiv

augusti
Neljateistkümnenda
hommikul kogunes Amb-

Järgnev päev oli planeeritud
retkepäevana. Iga pere, kus meie

la pastoraadi ette kuus koguduse sõpra (Tallinnas lisandus veel
kaks), et alustada sõitu Soomemaale. Sõitsime külla oma sõpradele Isojokile.
Koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe pidas kirikus teelemineku

inimesed ööbisid, viis oma transpordiga (või kasutas selleks sõprade abi) meid erinevatesse kohtadesse: Lauhanvuori Rahvusparki,

palvuse. Seejärel pakkisime oma
reisikohvrid koguduse väikebussi
ja sõit läks lahti. Bussiroolikeeras

hingekarjane ise. Bussis olid koha leidnud esialgu omavahel veel
mitte kuigi tuttavad Krista Pohla, Eili Kadaver, Taisi Kuusemets,
Eevi Lööper, Jaak Truu ja Malle
Truu. Tallinna sadamas liitusid
seltskonnaga veel Mery Kodavere jaMargo Haljand. Tallinki laev
Star viis meid kahe tunniga üle
lahe ning algaski enam kui kolmesaja kilomeetri pikkune sõit
kesk-Soome lääneosas LõunaPohjanmaa maakonnas asuvasse

Isojokile,

mis oma nime on saa-

nud samanimelise jõe järgi. Vallas
elab 647,53 ruutkilomeetril 2260
inimest. Neist 95% on Isojoe luterliku koguduse liikmed. Kogudusele kuulub üle 1000 ha metsa.
Elanikele müüakse sellest krunte.
Sõitsime Kangasjärve äärde,
kus otse järve kaldal asub palkidest ehitatud koguduse laagrimaja Suviranta. Seda kasutab kogudus oma töös (noorte leerilaagrid,
külaliste vastuvõtmine jms) ja üürib ka välja. Majas saab toitu valmistada, ööbida, saunas käia ja
sealt otse väga puhta ja selgeveelisse järve end karastama minna.
Kõike seda saime meiegi nautida
kohe esimesel õhtul. Ainult ööbima sõidutati meid peredesse.
-

Kauhanjoele kaubandusega

tut-

vuma.

Lauhanvuori Rahvuspark on
tasasel Lõuna-Pohjanmaal üks
kõrgem ala (üle 100 m merepinnast). 54 ruutkilomeetrine park
on loodud 1982. aastal. Seal võib
imetleda lõppematut nõmmemännimetsa, puhta veega järvekesi (nt raviva toimega Spitaalijärvi), jääaja poolt tekitatud
kivipõldu, vaatetorni tipust nautida ümbruskonna panoraamvaadet. Huviline võib neidsamu
kauneid vaateid näha Isojoki
kohta tehtud muusikavideo taustakaadritena, kui lööb otsingusse
You Tubis „luolamies”.
Lauhanvuore Kuurna Sahtiopistus kohtusime parima koduõlle valmistajaga Soomes.
Nägime oma silmaga, et sealne
koduõlu (sahti) valmib odralinnastest käsitööna. Hannu Väliviita on mees, kes teistkordselt
võidutiitli Isojoele tõi. Väikeses
pruulikojas õpetab Hannu koduõlle tegemise kunsti huvilistele algusest lõpuni.
Selle päeva teiseks sündmuseks oli meie osalemine kohaliku
rahvamuusiku Martti Viitalähde
sünnipäevapeol. Tal täitus 90.
eluaastat. Külalisi kogunes kogudusemajja rohkem kui sadakond.
Auväärses eas vanahärrakätles ja
kallistas kõiki reipalt. Kontsertosas mängis ta ise viiulil kaasa
nelja lugu. Lisaks tõmbas veel

nu traditsioonilisi toite. Põhiroaks oli supp ning magustoiduks
odratangupuder kisselliga. Odratangupuder on nende traditsiooniline toit, mida valmistatakse
odrakruupidest, millele on lisatud piima, võid ja koort. See on
rohkem nagu hautamine pika aja
jooksul javeesärgis. (Sünnipäevapudru valmistamine olevat kestnud 4 tundi!).
Eelviimasel päeval sõidutati meid umbes 50 km kaugusele
Merikarviasse, kus esmalt tutvusime kohaliku kirikuga. See on
suur ristikujuline puukirik, kus
on 2400 istekohta. Elanikke on
Merikarvias üle 3000, neist 90%
kuulub kohalikku luterlikku ko-

gudusse.
Järgnes umbes tunnipikkune
meresõit Ouru saarestikus. Seits-

alustas Isojoe kirikuõpetaja Jari
Kuusi oma sõnavõtu ja palvega,
milles ta tõmbas paralleele toimunud merereisi ja elurännakuga. Mõlemates kohtame tuult ja
laienetust. Kas teame siis kellelt
abi otsida? Issand Jeesus Kristus
on see, kellel on meelevald vaigistadaka tuult ja tormi ning viia
meid sihile ja eesmärgile. Sarnaste mõtete ja vastavate Pühakirja
kohtade lugemisega ühines eelkõnelejaga ka meie Krista. Viljo
Junttila (90.a.) meenutas esimesi
käike Amblasse, kui piiril kontrollisid inimesi veel nõukogude sõdurid automaatidega ning
meie poelettidelt haigutas enamasti vastu vaid tühjus. Kuidas

nõukogude sõjalennukid väga
madalalt üle Ambla lendasid ja
kohutavat müra valmistasid. See
kõik jätnud nii temasse, kui teistesse meie kogukonda külastanutesse, väga tugeva pitseri ja soovi
meid aidata ning toetada. Õpetaja Tõnu meenutas esimest perega külaskäiku Isojoele 25.a tagasi ning kuidas tutvus Isojoega
alguse sai tänu jutlustaja Mauno
Lampikoskile ja kauaegsele sealsele karismaatilisele kirikuõpetajale Kari Penttinenile. Sõnavõttude vahele lauldi nii soome
kui eesti keeles vaimulikke laule.
Suurt elevust tekitas heategevuslik loterii, kus oli nii naeru kui
imestamist. Kes soovis, võis veel
ka saunas ja ujumas käia.
Pühapäeval oligi aeg oma reisikotid koduteele minekuks kokku
pakkida. Koos meid vastuvõtnud
peredega läksime Isojoe kirikusse
missale. Kirikus oli palju rahvast,
sest oli ka kuldleer. Teenistusel

me kilomeetri kaugusel, enne
avamerele jõudmist, randusime
Ouru saarele. See on suurim saar
saarestikus, kus on üle 360 saare.
Enamus neist on väikesed kivised
saarekesed, mille suurus jääb alla
3 ha. Neil saartel kasvab lisaks kadakatele looduslikult ka astelpaju. Mõni saareke koosneb aga ainult kividest. Keeruline on olnud
ajast-aega laevade tulek Botnia
lahelt väikeste saarte vahelt Merikarvia sadamasse. Ouru saarel
on asunud 1851. aastast loots, kes
laevu sadamasse juhatas. Tänajutlustas meie koguduse õpetapäeval on väikeste laevade jaoks ja Tõnu ning armulaua jagamisel
ohutu veetee tähistatud.
abistas ka Krista. Soomes on tore
tava, et kuldleeri kutsutakse iniPraegu on saarele võimalik igaühel tulla. Vabaks kasutamiseks mesed koos abikaasadega.
Pärast teenistust toimus viimaon seal paadikuur, grillituba ja 14
voodikohta ööbimiseks. Vald üüne lõunasöök koos võõrustajatega
rib neid välja. Saarele saamiseks Suvirannas ja algaski kojusõit.
toimub suvel regulaarne laevaTagasiteel sõitsime läbi Esühendus.
poost kus meid võõrustas Ly LinPärast merereisi, kus tagasiteel nasmäe. Ly kostitas meid maitsva
saime tunda ka külglainetust,
koduse toiduga. Omaltpoolt jatoimusid meil kahe sõpruskogasime temaga reisimuljeid.
guduse seurad (vaimulik koosviibimine) Suvirannas. Õhtut
järgneb oktoobikuu vallalehes...
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Krapsakas ja sõbralik vanaema Helene

Rahuliku

Raka küla põldude
vahel on maja. Maja ümber
karjamaadel jalutavad lihaveised,
uudishimulikult läheneb kitsemamma koos kahe sokutallega. Koer tervitab rõõmsalt, kass
on hiirejahil. Kõige selle keskel,
Endla talus, elab reibas 80-aastane ema ja vanaema Helene Kaasiku.
Septembrikuu teisel pühapäeval
tähistatakse Eestis riikliku tähtpäevana vanavanemate päeva, mille
eesmärgiks on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja
lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest. Tähtpäev aitab lastel saadateadlikumaks sellest,
millist tugevust, teadmisi ja elutarkust vanavanemad pakkuda suudavad ning tihendaks eri põlvkondade vahelist suhtlemist.
Antud tähtpäeva puhul vanaema
Helene Kaasikuga antud intervjuu
tehtud saigi...
Mitu lapselast teil on? Mul on
viis last jakaheksateist lapselast.
Kui palju te nendega suhtlete?
Eks ikka iga nädalräägime telefoniga ja külas käime tähtpäevadel. Ise
käin ma põhiliselt sünnipäevadel.
Kuidas te neid toetate? No kuidas ikka. Eks ikka hea sõna ja nõuga.
Midagi materiaalset mulanda pole.
Eks vaimne toetus olegi kõige
tähtsam.Kui vanalt tesaite vanavanemaks? 1978.aastal ehk 36 aastat tagasi. Olin siis 44.
Milline peab teie arvates olema
üks vanavanem? Peab nõu andma
ja nõudma kah. Ütlema, mis vaja
ära teha jaei tohi lasta niisama ringi
kolada. Kindlasti peab jälgima, kas
nad ikka teevad, sest nad tahavad ju
„liugu lasta”.
Loomi peangi oma Aravete elava poja Reimo ja tema laste jaoks.
Nemad käivad siin heinal jateevad
muid töid jategemisi. Raskeim on
sõnnikuvedu. Arvasin, et see kurnab lapsed ära, aga poeg ütles, et su-

gisel, novembris saab 50 aastat kultuurimajas tantsu löödud. Nüüd
ma tahan ära lõpetada, ma hakkan
väsima.

Terve ja krapsakana oletegi
hoidnud end rahvatantsu ja loomadega tegelemisega? Suusatamise ja pallimänguga ka. Kolhoosi
ajal olin ma osakonna võistkonnas.
Ei saanud ju ära ütelda. Kutsuti ja
läksin. Abikaasaga mõlemad läksime, pärast hakkasime lapsi kaasa
vedama.
Mida tähendab teie jaoks vanavanematepäev või mis on selle mõte? See on uuema aja mõte. Tore, kui meelde tuletatakse ja
saab suhelda natuke rohkem. Meid

abikaasaga

on

nemate päeva

koolimajja vanavapeole kutsutud. To-

re! Eelmisel aastal käisime.

Helene Kaasiku 19. juulil Aravete Kangrumäel toimunud
Järvamaa eakate huumoripäeval tantsimas “Eesti polkat”
koos teiste Vokiratta memmedega. Foto: A. Rohi
vel suusatamist pole jalihased peavad tööd saama, tegid edasi.
Füüsiline töö ongi ju mõistlikum kui lihtsalt sport. Eks ta nii
olegi. Füüsilist tööd olen ma ise teinud, on mu abikaasa teinud ja teevad teised edasigi. Olen kogu aeg
farmitööline olnud ja lapsed on
kõrval abis olnud. Nüüd, kui olen
puhkust andnud, võtan lapselapsed
ka kaasa.
Seega, kanamunad on lastele ja
lapselastele olemas? Jah, liha saab
ka harva. Loomaliha tahetakse vähe.
Kas on raske olla vanavanem?
Kui lastel tervisedkorras on, siis pole raske. Aga kui midagi juhtub,siis
tuleb mure. Siis on raskem. Praegu
on mees ka haige. Üldiselt on mul

hästi läinud, lapsed on vähe haiged
olnud. Eks spordilembelisuse tõttu
oleme tervetena püsinud. Suurem
osa lastest on põllumajandusega
seotud. Paljud seda õppinudki.
Põllumajandus seega tugevalt
suguvõsas sees. Kas on ka jätkajaid?Lastest jah, aga lapselastest ei
ole. Päris põllumehi pole, aga mõni
võibolla on, kes proovib ja ikka aitab.
Milline on teie jaoks unistuste
lapselaps ja kas mõni enda omadestkattub sellega? Kõik lapselapsed on ühtemoodi armsad ja kallid. Peamine unistus on see, et nad
terved oleksid ja koolis korralikult
õpiksid. Ja ikka spordiga võiksid
tegeleda ka. Ma ise olen ka sporti
teinud jarahvatantsu tantsinud. Sü-

Isegi
üks klassijuhataja näitas lapselaste
Keidy ja Kaidy klassi. Tore meeldejäävpäev oli.
Mida ütleksite oma valla vanavanematele ja lapselastele? Head
tervist ja vastupidamist! Ja olgu
vanemad ja vanavanemad lastele
eeskujuks. Kui vanem teeb ees, siis
kuulab ja teeb noor ka paremini.
Eeskuju on väga vaja.
Meie peres isa ei ole suitsumees
ega viinamees javähemalt nelipoega on sama rada läinud. Meie pole
kunagi oma lapsi niisama kolama
lubanud.Kodus olla või farmi tööle. Tööd oli küll! Ka omal abis olles said lapsed töö tegemise selgeks.
Said töökasvatust.
Kahjuks pole tänapäeval enam
eriti võimalusi... Ongi kahju, väga
kahju. Aravete lapselapsed saavad
siiski siin abis käia. Linnalastel pole mitte midagi! Ei ole puid tuppa
tuua, ei ole solgiämbrit välja viia.
Needkõik on ära jäänud...Jah,kõik
on ju keskküttega, vesi sees jne. Nii
see elu veereb...
Intervjueerisid Erik Vilbu ja
Kristin Tommula Piibelehe
toimetusest

Tulekustutite soodusmüük
on septembris ning oktoobris kõik tulekustutid vallalehe lugejatele Aravete Päästekomandos
algamas ja
Kütteperiood
autokustuti
ostke koju kvaliteetne pulberkustuti.
väga soodsa hinnaga. Vahetage välja
seetõttu

müüa

või

vana

Igas ahiküttega majas võiks olla ka vinguandur. Samuti ka asutustel hea võimalus kustutiparki uuendada.
Hinnad: 1 kg pulberkustuti 10 eurot; 2 kg pulberkustuti 14 eurot; 6 kg pulberkustuti 30 eurot.
Uuel aastal on tulemas ilmselt hinnatõus. Info: tulehoidja@gmail.com või 514 3157
–

–

OÜ Tulehoidja
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Eakate klubi Vokiratas sügishooaeg
madjavanavanavanemad. Kontserdiga esinevad koolinoored jaeakate

“Ma ise ilutegija”- tantsivad Aravete Vokiratas, Koeru
Kanarbik ja Järva-Jaani TAVERI. Foto: H.-L. Anton

jäävad
Suvelõppu
mitmed augustikuul külas-

meenutama

jate nimedega trükitud nimeliste
kaardikestega saame rõõmu val-

tatud toredad kultuuriüritused:
Amblas 2.-3. augustil V Ambla

mistada 1. klassi astuvatele Aravete Keskkooli 15-le õpilasele, Ambla Põhikooli 8-le õpilasele ja nende
klassijuhatajatele. Aitäh kõigile 60le inimesele nii eakate klubi liikmetele kui teistele Ambla ja Tapa
valla headele inimestele, kes andsid
selleks väikese isikliku panuse!
Mihklikuul, 12. septembril algusega kell 13.30 toimubAravete
Keskkooli aulas Aravete Keskkooli,
Aravete Hooldekeskuse ja MTÜ
Ambla valla eakateklubi Vokiratas
ühisüritus „II Vanavanemate päev
noortest eakateni“. Ürituse eestvedajad on Aravete Keskkooli huvijuht, koolinoored ja eakate klubi
juhtkond. Üritusele on kaasatud
Aravete Hooldekeskus. Kell 13.00
esinevad koolinoored väikese kontserdiga Aravete Hooldekeskuses
eakatele. Aravete Keskkooli aulas
kell 13.30 algavale üritusele on oodatudkõik nii eakadkui noored.
Ühises teelauas istuvad mitu põlvkonda: lapsed, vanemad, vanavane-

Kihelkonnapäevad, Järva-Jaanis

9.08. Järvamaa memmede rühmade rahvatantsupäev „Ma ise
ilutegija“, Paides 15.-16. augustil
juba teine Arvamusfestival, Käravetel 19. augustil VII Käravete
Järvemuusikakontsert.
Järva-Jaanis toimunud suurepärasel ürituselVanatehnika Varjupaigas tantsis üheteistkümneJärvamaa
rahvatantsuveteranide naisrühmade hulgas ka meie Aravete rahvatantsurühm Vokiratas, mis alustas
tegevust 1990.a. Südamlik tänu
kõigile ilutegijatele kaunite hetkede eest!
Kolletunud langevad lehed japidev vihmasabin tuletab meelde, et
sügis on algamas...
MTÜ Ambla valla eakate klubi
Vokiratas sügishooaeg algas tead-

mistepäeval, 1. septembril väljakujunenud toreda traditsiooniga.
Kommipakkidega ja kõigi anneta-

-

-

klubi memmede tantsurühm.Pilet
1 euro saab maksta Aravete Keskkoolis enne ürituse algust. Ürituse
toetajad on Hasartmängumaksu
Nõukogu, Ambla Vallavalitsus ja
MTÜ Ambla vallaeakateklubi Vokiratas. Üritus on tänutähekskõikidele vanematele, vanavanematele ja
vanavanavanematele.
Traditsioonilised üritused saavad jätku ühiste väljasõitudega 20.
septembril toimuvalePalamuse sügislaadale ja 1. oktoobril Tallinna
Eakate Festivalile. Bussi tellimiseks
jareisijate arvu kindlaks tegemiseks
palun aegsasti registreerida (telefonid 5623 1206või 383 2560- Helle-Leonide Anton).
Teadmiseks asjast huvitatutele.
Apotheka koos paljude headekoostööpartneritega kutsub laupäeval,
20. septembril kell 10.00 Tartusse
seenioride päevale „Kuldne Sügis“. Kogu päeva üritus on tasuta.
Esimest korda Mart Reiniku koolis
(Tartu, Riia tn 25) toimuv huvitavaid toimetusi täis päev on mõeldud kõigile, kes soovivad kuulata
põnevaid loenguid ja mõtteid, talletada nõuandeid, tutvuda just selleks päevaks mõeldud pakkumistega ning osa võtta mitme töötoa
tegemistest. Pärast Tartu linnapea
Urmas Klaasi tervituskõnet räägivad päeva esimeses paneelis tervise
hoidmisest ja toitumisest doktor
Kai Saks, proviisor Kristiina Sepp
ning meditsiinilinebiokeemiaprofessor Mihkel Zilmer. „Kuldse Sü-

gise“ teises osas võtavad sõna psühholoog Jörgen Matsi, kes annab
soovitusi, kuidas vaimu sügisel ärksana hoida ja füsioterapeut Kristi
Tiimann, kes nõustab, kuidas lihtsalt jasoodsalt liikuda jaoma tervise
eest hoolitseda. Meelelahustusliku

poole pealt räägib oma tegemistest
näitleja Anne Veesaar, nõu annavad
Tartu Kaubamaja moenõustajad
ning Juhani Puukooli aiandusspetsialistid. Mõistagi on oodataka üllatusi, näiteks lõpetab päeva meeleoluka muusikaga armastatud laulja.
Postitatud kiri lõpeb: „Nii et võtke
seltskondkaasa jatulge veetke Tartu linnas mõnus päev, mis annab ka
küllaga teadmisi, mida eelolevasse
sügisesse kaasa võtta“.
Eakateklubi sügishooaja avapeol
25. oktoobril kella 14.00-18.00
Aravete Kultuurimajas toimub
kohtumine Sotsiaalkaitseministri
pr Helmen Kütt`iga. Muusikalist
meelelahutust pakub härra Raen
Väikene Tartust Elmariraadiost.
Novembri kuus toimuv klubiüritus Aravete Kultuurimajas 15. novembrilkella 14.00-18.00 on pühendatud Georg Otsa mälestuseks.
Muusikat ja filme tutvustab Järvamaa Pensionäride Koondise juhatuse liige Tiit Merisalu Roosna-Allikult. Jalga saab keerutada Ervin
Lillepea bändi saatel.
Kuldset sügist, erksaid mõtteid
ja aktiivset tegutsemist kõigile
noortest eakateni! Hoidke end ja
märgakem üksteist!
–

Helle-Leonide ja Tiit Anton
Eakate klubi eestvedajad

Motosporti täis september
toimub MTÜ
Septembris
Kurisoomoto ja MTÜ Star

Racingu eestvedamisel kolmel järjestikusel nädalavahetusel kolm
suurejoonelist motospordi üritust.

Streetmoto orienteerumissarja
kuuluv motoorienteerumise etapp
„Kesk-Eesti Tuur“ toimub MTÜ
Kurisoomoto eestvedamisel juba
kuuendat aastat järjest. Stardi anname kaunitele Järvamaa asfaldi- ja
kruusateedele kuueks tunniks punkte otsima 6. septembril Amblas Kirsimari eest kell 12. Tsiklihuvilised
saavad erinevaid mootorrattaid, mida koguneb kokku ligi sadakond,

uudistada kella kümnest kaheteistkümneni. Orienteerumissari koosneb seitsmest erinevast etapist, kus
Kurisoomotoristid ka ise agaralt
võistlemas käivad. Hetkel hoiab
sarja koondtabelis MTÜ Kurisoomoto juhatuse liige Kristjan Karumets (võistlejanimega Kurisookaru)
kruusaklassis kolmandat kohta. Kurisoomoto naisperegi eelistab asfaldiklassile rohkem kruusa: Ele Herronen (võistlejanimega Ele) on sarja
koondtabelis 107 inimese seas hetkel 14. kohal, naistest esimene. MotoMaril ehk Maria Karumetsal jäi
suvise pika tsiklireisi tõttukaks etappi vahele ning on kruusaklassis het-

kel 49. kohal, naistest kolmas. Nädal
pärast orienteerumist tuleb sammud
seada Sääskülla Aravete krossirajale, kus toimub 13. septembril Eesti
Mootorrattaspordi Föderatsiooni
(EMF) karikasarja TOP200 viimane etapp ning Honda Racing karikasarja eelviimane etapp. EMFil
on kevadest uus juhatus ja vahetunud liikmetega krossikomisjon ning
MTÜ Star Racing astus pärast kaheaastast pausi taas EMFi liikmeks
tagasi. TOP200-le anname 13. septembril esimese stardi kell 11.30.
Võistlemas saab näha Eesti tippusid soolodel, quadidel ning põnevat
võiduajamist külgvankritel. Soolo-

de E-klassi tõotab tulla ka mitmeid
naisterahvaid võistlema, seega peaks
pealtvaatajaile põnevust jaguma.
Olete oodatudkaasa elama!
Nädal pärast motokrossi, 21. septembril peab MTÜ Star Racing
maha ka ühe kestvuskrossi. Traditsiooniline „Põrguliste Metsasõit“
toimub krossiraja ümber oleval pea
kuuekilomeetrisel endurorajal juba
kuuendat hooaega.
Hea Ambla vallakas, tule uudistama meie tegemisi ja mootorisporti
mine tea, ehk soovidka kampa lüüa
ja motomaailmaavastada?
–

Kohtumiseni!

MTÜ Kurisoomoto ja MTÜ Star
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Valla spordielust

Augustikuu spordisündmused
Eesti karikavõistlustel jalgpallis loositi 1/32 finaalis
vastamisi eelmise hooaja Eesti meister Nõmme Kalju ja
Ambla Vallameeskond. Kadrioru staadionil aset leidnud
kohtumises tuli küll vastase ülikindlat 18:0 paremust tunnistada, kuid võimalus elukutseliste

jalgpallurite

vastu

mängida

on

iseenesest asi, mida tasub hinnata ja mis kahtlemata jäädvustub ka piirkonna spordiajaloo

lehekülgedele.
meistrivõistlustel
Ambla Vallajalgpallis
meeskond III liiga idadivisjoni turniiril kaotanud augustikuu mängudes kodus Tallinna
Maccabi meeskonnale 1:3 (väravalööja Sebastian Koljak),
võõrsil Tallinna FC Ararat
TTÜ II meeskonnale 0:3 ja SK
Eestimaa Kasakad meeskonnale
2:7 (väravalööjad Jan-Are Nursi
ja Marko Kõiv), võitnud kodus
Rakvere JK Tarvas II meeskonda 5:0 (väravalööjad Margus
Porkveli 2, Jan-Are Nursi, Ezzat
Eesti

on

Bettaieb ja Eero Varendi) ning
saanud loobumisvõidu IAFA
Estonia meeskonnalt. Tabeliseis
annab hetkel Ambla Vallameeskonnale 11.koha, kui 2 võidu
ja 15 kaotusega on kogutud 6
punkti. Kuna IAFA Estonia
meeskond loobus turniirist ja
võrdsete punktide juures edestab Ambla Vallameeskond omavaheliste kohtumiste kokkuvõttes oma lähimat konkurenti
Rakvere JK Tarvas II meeskonda, siis on Ambla Vallameeskonnal reaalne võimalus meistrivõistluste lõpuks jõuda 10.
kohale, mis tagab üleminekumängud III liiga koha säilitamise nimel IV liiga idadivisjonis 3.
kohale tulnud Maardu Starbunker II meeskonnaga. Sügisringis
ootab Ambla Vallameeskonda
ees veel 5 kohtumist ja neist 4
koduväljakul. Meeskond ootab
kodupubliku toetust, siis tuleb
ehk lisa ka võitudele. TULE
KAASA ELAMA JA KODUMEESKONDA TOETAMA!
Leo Matikainen

SPORDIINFO SEPTEMBRIS
06.-07.09 Eesti maakondade meistrite turniir korvpallis, Jõhvi SH
07.09 kell 15.00 Eesti MV
jalgpallis, Ambla VM Kuusalu JK Rada, Ambla koolistaadionil
09.09 kell 17.00-19.00
Järvamaa orienteerumisteisipäevak, Aravete Kardikeskus
13.09 kell 12.00 Toomas
Berendseni X KVja Ambla valla MV kergejõustiku
5-võistluses Ambla koolistaadionil
14.09 kell 15.00 Eesti
MV jalgpallis, Ambla VM
Tallinna SK Dnipro, Ambla
koolistaadionil
16.09 kell 18.00 Ümber
järve jooksu SV 5.etapp,
Käravetel
18.09 kell 18.00 Ümber
–

–

järve jooksu SV 6.etapp,
Mägedel
20.09 kell 15.00 Eesti MV
jalgpallis, Ambla VM Kiviõli FC Irbis II, Kiviõlis
23.09 kell 18.00 Ümber
järve jooksu SV 7.etapp.
Raval
25.09 kell 18.00 Ümber
järve jooksu SV 8. etapp,
autasustamine, Preedikul
28.09 kell 15.00 Eesti MV
jalgpallis, Ambla VM Narva United FC, Ambla koolistaadionil
sept. kodus-võõrsil Eesti
KV korvpallis, 1/32finaal
Ambla SK BC Kala/Põlva
ja edu korral 1/16finaal
Ambla SK Saku KK
01.10 kell 10.00 Järvamaa koolide karikavõistlused krossijooksus, Kangrumäel
–

–

–

–

Aravete Spordihoone on avatud alates teisipäevast
2. septembrist igal argipäeval kella 15.00-st 20.00-ni.
–

Noorte treeninggruppidest on plaanis jätkata noorte korvpallitreeningutega Elari Jõendi juhendamisel kolmapäeviti kella 16.30-st 18.00-ni ja reedeti 15.00-st 18.00-ni. Kokkulepe on ka noorte jalgpallitreeningute jätkamiseks seekord V.
Metsa jalgpallikooli rühmana 7-10 aastaste poiste ja tüdrukute
grupile Kalmer Klettenbergi juhendamisel ja kui tekib huvilisi
–

–

ka vanemate poiste seas, siis on võimalus ka nendele treeningaeg leida.Kalmer Klettenberg on andnud nõusolekuka Ambla
Vallameeskonna treeningute juhendamiseks, kuid treeningajad
on veel lahtised.
Õhtustel aegadel jätkab esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval Kettrud Väisanen oma treeninggrupiga,
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel Ambla Spordiklubi korvpallimeeskond treener Heino Rebase juhendamisel korvpallitreeningutega ning teisipäev ja neljapäev on võrkpallurite tree-

ningajad.
Kui Aravete Spordihoonet soovib kasutada veel mõni huvigrupp, siis andke endast märku kas Spordihoone valvelauda
või Leo Matikainenile kindlasti leiame ka Teile sobiva treeningaja.
Spordihoone kasutamise hinnakiri on sama, mis eelmisel
aastal ja soovituslik on soetadakuu pääse otse panga kaudu tasudes Ambla Vallavalitsuse arvele.
–

KOOLIBUSSI SÕIDUPLAAN
02.09.2014 -04.06.2015
Hommikune ring
Ajakava Õhtune ring
Ajakava
07:15 Aravete kool
15:00
Jõgisoo
Ambla
Tindi
Pipparinen tee ots
07:19
15:02
Raka Tokaruk
07:22 Tiigemäe rist
15:04
07:28 Käravete
15:06
Käravete mõisa
Käravete
07:30 Kukevere
15:11
07:32 Käravete mõisa
15:19
Tiigemäe rist
Tindi Pipparinen tee ots
07:33 Raka Tokaruk
15:24
Aravete kool
07:35 Ambla
15:28
07:38 Ambla kool
15:29
Maarjamõisa
Aravete kool
07:41 Jõgisoo
15:31
Aravete alevik
07:41 Harri kinnistu
15:36
Reinevere
07:55 Topsu
15:44
07:57
Roosna
15:48
Kungla
08:01 Kungla
15:51
Topsu
Roosna
08:04 Reinevere
15:53
08:12
Jõgisoo
Harri kinnistu
08:16
Ambla kool
08:23

NB! Koolibuss veab ainult õpilasi
Bussijuht on Enno Roos, telefon 528 1202
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme septembrikuu
eakaid sünnipäevalapsi!

Septembrikuujuhtsalm:
Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära
kohku! 1 Aj 16:23.
Pühapäeval, 7.septembril

JOHANNES SAARMÄE 87
MARIA IVANIŠIN 86
NIINA KARAKULOVA 83
KUNO KERNU 82
LEIDA RÕNGELEP 81
HELGI UMAL 81
VALDA LIIVAR 81
LEILI-ELFRIEDE VÄITS 80
HELGA KAASIK 80
KALJO LEPP 79
IRMA SUVE 77
LUULE NURGA 76
MARIA TIPP 75
AGNESSA PIIR 75
ARVO TIPP 75
MAALI ILVES 75

JELENA SÕMER 74
JÜRI PÄRNIK 73
MATI RANDLA 73
VIIVE KRABI 72
ALEKSANDR GREBENJUK 72
ANNE MORUS 72
LEMBIT LOODIS 72
VIRVE TOMANN 71
TIIU KESKLA 71
MATTI VETTIK 70

kell 12
13.pühapäevpärast nelipüha
armulauaga.
Pühapäeval, 14.septembril
kell 12
14.pühapäevpärast nelipüha
armulauaga.
Pühapäeval, 21.september
kell 12
15.pühapäevpärast nelipüha
armulauaga.

5. september kell 10.00-13.00 Aravete Kultuurimajas doonoripäev.
6. september kell 12.00 Streetmoto orienteerumissarja kuuluv motoorienteerumise etapp „Kesk-Eesti Tuur“.

16.pühapäevpärast nelipüha
armulauaga.
Pühapäeval, 5.oktoobril kell 12
17.pühapäevpärast nelipüha
armulauaga.

*Ametitalituste ning kiriku
külastamise osas võtta ühendust koguduse õpetaja Tõnu
Linnasmäe´ga mobiilil 5647 1859.
*Koguduse liikmemaksu tasuda
või annetust teha saab ka panga
kaudu: EELK Ambla Maarja kogudus EE732200001120132569.

TEATED

Hilinenud õnnesoov
kõige enam õnne toob!
Õnnitleme augustikuu
sünnipäevalast AARNE
KIVISTOT 75 juubeli puhul!

Septembrikuu sündmused Ambla vallas:

Pühapäeval, 28.septembril

kell 12

MÜÜA 3-toaline korter Aravete keskuses, Uus tn 2 majas. KÜ; osaliselt remonditud korter. Sahver, panipaik. Üp 67,4 m2; III korrus, maja
keskel, rõdu. Aiamaa võimalus. HIND: 5400 eurot. Tel: 529 4787 HELE.

Müüa 3-toal korter Tamsalus otse omanikult. Tel: 5609 9277.

7. september kell 13.00 Aravete Kultuurimajas tomatipäev.
12. september Aravete Keskkooli aulas kell 13.30 II Vanavanemate päev
“Noortest Eakateni”. Pilet 1 euro.
13. september Aravete Kultuurimajas kell 11.00-14.00 uute riiete müük.

Riided nii lastele kui täiskasvanutele.
13. september Sääskülas Aravete krossirajal Eesti Motoföderatsiooni karikasarja TOP200 viimane etapp. Esimene start
-

kell 11.30.

14. september Käravete

Pangabussi peatused:

klubihoones algusega kell

Roosna-Alliku
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00
Ambla

12.00 vanavanemate päe-

va tähistamine koos piirkonna rahvaga.

III kvartalis
12. septembril

kultuurimaja juures

20. september kell 12.00
Roosna külas, Mägede
metsas (Kuulsuste kuusik)
Mälestuskivi avamine isa-

kell 13.00–14.00
Tamsalu
kultuurimaja juures

III kvartalis
2., 16. ja 30. septembril

kell 12.30–13.30

maa kaitsjatele.
21.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

september

traditkestvuskross
„Põrguliste Metsasõit“
siooniline

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi,makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha

arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.

TÄHELEPANU! Täpsem ja

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenustetingimustegaaadressil

uuenev sündmuste kalender valla kodulehel
www.ambla.ee.

AMBLA
VALLALEHT

www.

swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste,
kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h
telefonilt6 310 310.

Väljaandja: Ambla Vallavalitsus

Lai 22, Ambla 73502 Järvamaa
Tel/faks 383 4038, GSM 5343 7580
info@ambla.ee; www.ambla.ee. Toimetaja: Annika Rohi

Tehniline teostus:
Kalurileht. Tel 5649 5252;
kalurileht@gmail.com;
www.kalurileht.ee

