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Aravetel toimunus järjekordne Ambla valla päev
Kahekümnendal

juunil toimus
Aravete pargis ja selle ümbruses
Ambla valla päev „Ambla vald- põllumajanduse häll.“ Vaatamata vihmasele päeva algusele olid kõik esinejad, laadalised ja külalised tulnud
osalema rõõmsas meeleolus.
Keskpäevaks, kui vihmasadu Aravete kohal lakanud, oli Ambla valla
päev täies hoos. Laval esinesid meie
valla parimad. Avamisel laulis Aravete Keskkooli lõpetaja Kristin Kaimer.
Kõige pisemad esinejad olid Aravete
lasteaiast, kus õpetajad olid lastele selgeks õpetanud toredad laulud ja tantsud. Põnevate etteastetega üllatasid
pealtvaatajaid ka Aravete Keskkooli
ja Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilased ja õpetajad. Kõlas lugusid ja tantse popmuusika maailmast, pillimängu
ja laulu ning südamlik esinemine, kui
laval oli koos õpetaja kandlel ja õpilane
laulmas. Ambla valla rahvatantsurühmade esituses oli hulgaliselt meeleolukaid tantse, mis panid ka pealtvaatajad
kaasa elama. Esinesid Vokiratta tantsumemmed ning esmakordselt astus

Fotod: Ants Leppoja

Ambla valla päeval üles ka segarühm
„Kekutajad“. Aitäh kõikidele õpetajatele, juhendajatele jaesinejatele.
„Ambla vald- põllumajanduse häll“
päeval toimus ka teemakohane viktoriin, mille koostas ning korraldas Ants
Käärma. Osaleda said kõik soovijad,
kuni 4-liikmeliste tiimidega. Viktoriinis võidutses Sääsküla võistkond.
Esmakordselt korraldas Aravete Jõujaam Ambla valla päeval kohvrite kandmise võistluse, kus osalejaid oli kokku
tulnud üle Eesti. Kohvrite kaal oli 110
kg. Võitja kõndis kohvritega 64 meetrit
ning Jõujaam pani välja võitjale rahalise
auhinna, üks kantud meeter võrdus 1 euro. Seega võitja sai 64 eurot ning rändkarika. Iga osalejasai medali ning tänukirja.
Kohvrite kandmise võistlus saab Ambla
vallas olemaka järgmise aasta suvel (Kihelkonnapäevade raames).
Ambla valla päeva tipphetk oli Alar
Ainumäe mälestuseks bareljeefiavamine Aravete Agro hoone seinal. Avamisele oli kogunenud palju inimesi ning
toetajaid, Alar Ainumäe töökaaslasi, sõpru ja sugulasi. Avamisel pakkus

muusikalist vahepala Anni Jalakas klaveril. Aitäh bareljeefiavamise eestvedajale, korraldajale Vello Teorile.
Aravete liivaväljakutel toimus terve
päev Alar Ainumäe mälestusvõistlused
rannavolles, Aravete kultuurimajas oli
avatud Eesti Piimandusmuuseumi ja
Eesti põllumajandusmuuseumi näitus,
Aravete pargis oli laat, sai sõita jalgratta vigursõidu platsil, noorte alal tegutsesid Ambla ja Aravete noortekeskuse
noored ja juhendajad ning RR Suusaklubi liikmed korraldasid heategevusliku kohviku, Vokiratta memmed küpsetasid pannkooke. Ambla valla päeval
olid külas loomadega Võsu talu, Kiige land ja Wile Alpaca Farm.
Ambla valla päev lõppes Aravete
pargis kolhoositeemaliste laulude laulupeoga. Laulupeo eestvedajateks oli
Arlet Palmiste ja MEELIS-BAND.
Oli tore ja meeldejääv pidupäev
meie õuel. Aitäh kõikidele korraldajatele ja külastajatele! Ambla valla päevad taas 2017.aasta suvel.
Ilusat ja päikselist suve,
Triin Väin
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Intervjuu Aravete
Keskkooli õpilase
Erik Vilbuga
Kas koolis käimine on sinu

jaoks või-

malus või kohustus?
Eks ikka mõlemat,
kuid rohkem siiski
võimalus. Minu arvates on koolis käimise
kõrval võimaluseks
ka õppimine, mõne jaoks on võimalus aga ainult koolis
käimine. Õppimisele
ei pöörata üldse tä-

helepanu. Tänapäeval on sõna «kohustus» halva maiguga.
Tegelikult saab meil
elus olema mitmeid
kohustusi, alati pole
need halvad. Samuti
on koolis käimisega.
Kui palju aega kulutad tavalisel koolipäeva kodutööde tegemiseks?
Mitte üle ühe tunni.
Kas sulle meeldib õppida praeguse Eesti haridussüsteemi
järgi? Põhjenda.
Ei. Kuigi liigutakse paindlikuma haridussüsteemi poole, peame
me ikka veel pähe ajama soga, mida meil elus kunagi vaja ei lähe
ning mis ei arenda meie mõtlemist mitte mingil määral. Liiga palju
on faktiõpet, liiga palju lootust, et õpilane uurib ise juurde ja tahab
ise juurde õppida. Mõni õpetaja tahab kõigist õpilastest imelapsi
teha ja rikub sellega ära tema tuju päevaks, nädalaks, kuuks, aastaks... Nii langeb õppimisvõime jakaob õppetahe.
Liiga vähe on valikuid, väljas liikumist, praktikat, õppekäike.
Näiteks taimede ja loomadekohastumusi (muidugi kohalike loomade) võiks õppida väljas. Mõnes aines on teemade ulatus liiga lai.
Nt ajalugu. Milleks õppida Egiptuse jaKreeka ajalugu, kui õpilasel
on see hommepäev meelest läinud? Selle asemel võiks õppida täpsemalt Eesti ajalugu, liikuda ringi mööda koduvalda/kihelkonda,
uurida ajaloomälestisi, küsitleda vanu inimesi jne. See arendaks ka
suhtlusoskust. Need on vaid vähesed näited. Tuleb lõpetada õppetöö ja huvitegevuse ebaloomulik eraldamine. Need kattuvad väga
laialdaselt, seda tuleb ära kasutada.
Praegune süsteem on tegelikult pärit nõukogude ajast ja ei suuda tänapäeva õpilaste ega ka õpetajate vajadusi rahuldada. Hiljutised kosmeetilised parandused ei vii meid kuskile.
Mis on su lemmikõppeaine ja miks ?
Ajalugu. See annab sideme minevikuga... (See jääb samaks). Mul
on hea meel, et mul on kahte moodi esivanemaid vaesemaid ja
rikkamaid. Nii uurides ja mõeldes saan aru, kuidas tänapäeval üks
või teine ühiskonnaklass mõtleb. Lisaks annab ajaloo keerdkäikude tundmine mulle ja ka teistele teadmise, et majanduslikult pole
meil kunagi nii hea olnudki. Nii saab inimene olla materiaalselt
vähenõudlik ja kokkuhoidlik, sest ta teab, et võrreldes varasemaga
elame me paradiisis.
Kes on AKK parim õpetaja, miks just tema?
Kõik õpetajad väärivad austust ja imetlust selle eest, et nad ikka
veel vastu peavad. Ma ei oska kedagi väga head välja tuuagi. Küll
aga võin ma öelda, et kõige tähtsam omadus õpetajas on oskus
mõista õpilast. Ka ei tohi õpetaja õpilasest liiga palju loota. Kahjuks kasutavad õpilased neid omadusi ära ning hävitavad nii austuse kui ka usalduse õpilaste ja õpetajate vahel.
Mis on sinu arust olümpiaadide mõte, kas see on õpilase harimine või pelgalt koolidevaheline võistlus ?
Jällegi natuke mõlemat. Ühest küljest on koolide omavaheline
võistlemine hea motivaator, kuid samas ei tohi kellegist üle olemine muutuda omaette eesmärgiks. Kõige parem on, et õpilane saab

Vallavolikogust
18. juuni 2015 istungil:
1. Otsustati kinnitada Ambla
vallavolikogu 21.05.2015 istungi protokoll.
2. Kuulati ülevaadet Ambla
valla raamatukogude ja Aravete Külamuuseumi tööst. Ettekandjateks Aravete Raamatukogu juhataja Ene Lõõnik,
Käravete ja Ambla Raamatukogu juhataja Riina Pedoson
ja Aravete Külamuuseumi juhataja Els Puolokainen.
3. Otsustati kinnitada Ambla
valla energia arengukava “Aravete aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015–2020“.
4. Otsustati anda nõusolek
Ambla valla munitsipaalomandis olevate kinnistute
koormamiseks isikliku kasu-
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tusõigusega ning notariaalselt kinnitatud kokkulepete
sõlmimiseks vastavalt esitatud
taotlusele järgmistele kinnistutele:
Järva maakond, Ambla vald,
Käravete alevik, Ambla tee 1;
Järva maakond, Ambla vald,
Käravete alevik, Käravete järv
kinnistu;
5. Otsustati peatada Ambla
vallavanem Rait Pihelgase teenistussuhe põhipuhkuse ajaks

29. juunist 2015 31. juulini
2015 (kaasa arvatud) 33 kalendripäeva ulatuses perioodide 01.01.2014 31.12.2014
31.12.2015
ja 01.01.2015
-

–

–

eest.

6. Otsustati

muuta

Ambla

Vallavolikogu 21. märtsi 2013
määruse nr 5 ”Ambla Vallavalitsuse hallatavate asutuste
struktuur, koosseisud ja töötasustamine” paragrahvi 4;

Ambla Vallavalitsus annab teada
Ambla valla ametiasutus teenindab suvisel ajal vallakodanikke

tavapärastel tööaegadel.

Aravete Keskkooli struktuuri
lisatakse 0,5 kohaga töökoht

“Haridustehnoloog”.
7. Otsustati viia Ambla vallavolikogu 22.05.2003.a määruse nr 10 „ Ambla valla ehitusmääruse kehtestamine“

(RT

IV, 07.05.2013, 13) edaspidi
„ehitusmääruse“
preambul
kooskõlla 1.juulist 2015 jõustuva planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusega.
8. Informatsioonide all kuulati volikogu esimehe ülevaadet
KOV-ide
ühisläbirääkimistest. Paide linna poolt kokkukutsutud koosolekul osalesid
omavalitsused, kes olid valmis
ühinemise teemal läbi rääkima. Järvamaa omavalitsustest ei nõustunud Paide linna
ettepaneku põhjal läbi rääkima Koigi ja Türi vald. Esi-

mesel kokkusaamisel tutvustati omavalitsuste volikogude
seisukohti läbirääkimisteks.
Samuti ajaloolist ülevaadet
Järvamaad puudutavatest ühinemistest. Järgmine kokkusaamine lepiti kokku 07. septembril 2015.a.

Volikogu

esimees

tutvus-

Ambla Vallavalitsusele
laekunud Ambla valla arengukava muutmiseks tehtud
ettepanekuid. Laekus kaks
ettepanekut ja mõlemad
olid seotud Aravete Keskkooli gümnaasiumiastmestas

se

õpilaste

vastuvõtu

lõpe-

Abivallavanem
tamisega.
Andrus Mikson tutuvustas arengukava menetlemise
edasist käiku
Ilusat suve jätku soovides,
Harri Lepamets
vallavolikogu esimees

Teave ja kontaktid www.ambla.ee/juhtimine.
Teave teenistujate puhkuste kohta asub veebilehel www.ambla.ee/
üldinfo/ nädal Ambla vallas/.

Tänuavaldus

Täname kõiki ja kõike, kes Te tulite Roosna
küla jaanitulele. Sooviksime, et Meie ühine rivi
püsiks koos ja suudaksime ajada ühist asja edasi
nii äikese, kui päikese ja liikuda edasi ühtse
sõbraliku perena.
Täname koostöö ja abi eest ning toetajaid

jaanitule korraldamisel: Ambla Vallavalitsus,
AS Aravete Agro, Raka Kogumiskeskus OÜ,
OÜElpa i.e, Ambla Puit OÜ, Kirsimari,
Premium7 Märjandi, Ahula TP OÜ, Kiigel and,
Paide Linnavalitsus, Päästeamet, ETKÜ Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistu, Würth, Leibur,

Eesti Pagar, A Le Coq, Premia, Baltic Fibres
OÜ, Vello Teor, Remi Nukke, Signe Orav, Andres
Luht, Aare Külvja, Viktor Kustov, Toomas
Lemming, Priit Parra, Evi Liige, Hilja Maksim,
Ingrid Brok, Taavi Lumiste, Katrin Linkov, Pille
Järv, Karis Sild, Rutt Neidla, Aili Näär, Virge
Berggrünfeldt, Hannes Agabus.
Ja suured tänud perekond Adamsonile.
SUUR AITÄHH
Roosna-Tammiku Külaselts
Peokorraldajad:

Liis Lillepärg Liina Lillepärg

-

kogemusi.
Mis peaks tänapäeval motiveerima üht õpilast 12 aastatkooliskäima?
Kogemus ja rutiinitaluvuse teke. Niimoodi kaksteist aastat järjest istudes ja õppides õpib inimene kannatlikkust ja kohusetruudust. Samas ei tohi unustada, et just praeguse haridussüsteemi puhul on väga vajalik endas välja arendada valikuline mälu. Nii saab
kõik ebavajaliku lihtsalt ära unustada. Arvan, et lisaks kõigele sellele tekib 12. klassi lõpuks oskus õppida. Põhikoolis on selle oskuse teke peaegu võimatu. Just oskus teadmisi ammutada ning nähtuseid ja sündmuseid lahti seletada viib meid edasi. Tähtis on ise
mõelda. Kui keegi sulle midagi ütleb, siis küsi alati miks ja vajadusel vaidle vastu.
Küsis Silja Ratt

Foto: Katre Mägi

Tunnustati tublisid Ambla valla õpilasi
20. juunil
Aravete Keskkooli aulas valLaupäeval,
lavanem Rait Pihelgase vastuvõtt Ambla valla koolides
toimus

2014/2015. õa üleminekuklasside hinnetega “5” lõpetanud
õpilastele ja nende vanematele.
Lisaks tublidele õppuritele olid vastuvõtulekutsutud ka õpilased, kes õppeaasta jooksul erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel
ja võistlustel olid saavutanud tunnustust väärivaidkohti.
Tublid õppurid meie valla koolides, kes lisaks edukale õppimisele ka
konkurssidel, olümpiaadidel ja võistlustel esinenud, olid vastuvõtule
kutsutud: Kelin Kork, Maiken Ojaniit, Marcus-Aare Loss, Angelica Brauer, Marek Nõlvak, Emma Jane Kütismaa, Kirsika Kirsi,
Mari-Liis Ojaniit, Liis Kuusemets, Otto Prints, Janeli Kirsi, Sofia
Prints, Agnes Mikson, Jessika Konks, Aneta Mikson Ambla Las-

teaed Põhikoolist ja Raiko Alliksaar, Reno Sander Ausma, Roco
Grauberg, Keitlin Kork, Emma-Anet Pukspuu, Rasmus Tommula, Kelli Ilm, Johanna Jürisson, Hanna Kaimer, Annabel-Kretel
Kirspuu, Kadi-Liis Pitk, Maria-Heleen Tääkre, Kärt Verkmann,
Eero Vilbu, Varmo Ivask, Keitlin Jalast, Rico Rohi, Teodor Siska,
Marta Pajula, Heidi-Lii Rikken, Kristin Tommula, Anti Lilleaed,
Andres Paap, Erik Vilbu, EnelTubin Aravete Keskkoolist.
Edukalt konkurssidel, olümpiaadidel ja võistlustel osalenud:
Aron Ott, Kirke Jamnes, Karoliina Tõnisson, Kaidy Kaasiku,
Keidy Kaasiku, Kasper Keerberg, Vaabo Augjärv, Janika Pedoson, Arthur Vyurtts, Veli Kask ja Jörgen Vikat.
Aitäh Teile tubli töö eest! Ambla Vallavalitsuse poolt Teile
kõigile kaunist suvevaheaega!
-
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Aravete Keskkool tänab tublisid!

Ilmselt

-

nika Pedoson, Maleena-Kristiin Augjärv, Artur Simmo Kaitsa ja
Evert Ots.
Aga võime uhkust tundaka selle üle, et meil on nii palju häid
õpetajaid, kes on aidanud oma õpilastel olümpiaadideks, konkurssideks ja võistlusteks ette valmistuda ning olulisena ei saa mainimata jättaka perekonna toetust.
Tänan teid kõiki, soovin teile edu uute eesmärkide seadmisel ja
vallutamisel ning toredat ja päikselist suveaega!
Andy Tilk
Aravete Keskkooli direktor

Üle-eestiline avatud talude päev toimub
juba 19. juulil
päeval
Esmakordsel
üle-eestilisel avatud talude
saab näha nii suuremaid farme kui ka väiksemaid talusid, põnevat põllumajandustehnikat, suuri ja väikesi loomi ning
taimi.

Kohapeal saab maitsta päris ehedat talutoitu ja osta kaasa
kohalikke tooteid. Eelregistreerimisega korraldatakse ekskursioone ja töötubasid. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid.
Algatus sündis Põllumajandusministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse ja Järvamaa Avatud Talude eestvedajate koostöös.

Ambla vallast osalevad avatud talude päeva programmis õukartuli- jaköögiviljakasvatusega tegelev Rebase talu Märjandi külas ning taime- jaloomakasvatusega tegelev Võsu talu
Sääskülas.
Võsu talus saab tutvust teha saane kitsedega, erinevat tõugu
küülikutega, kanade, kukkede ning partidega, koerte ja kassiga. Näha saab nii kitsetallesid, küülikupoegi kui ka kana ja pardi tibusid. Lähemat tutvust saab teha erinevate põllutööriistade ja tehnikapargiga; teha ringkäike peenramaale. Müüakse
tõuloomi, tooteid mahe kitsepiimast: jogurt, kohupiim, juust,
või; müügil küüliku ja talleliha, kana- ja pardimunad; võimalik kaasa osta mahe talu kartulit, köögivilju, marju, hoidiseid.
Küülikukasvatuse õpituba : räägitakse küülikute kasvatamisest, näidatakse küüntelõikust, soo määramist. Avatud mahe
kohvik, lastele batuut, võimalik grillida.
Rohkem infot: www.avatudtalud.ee või Facebooki lehelt
“Üle-eestiline avatud talude päev 2015 ”.
na-,

Rebase talu peremees japerenaine Piia ja Meelis
Tiigemäe tutvustavad avatud talude päeval oma
õunaistandust ning pakuvad värsket kartulit ja
köögivilja. Foto: www.rebasetalu.ee

deehitaja, põllumajandustöötaja, puhastus- jakodumajandus.
Esmakordselt saab 2015/2016 õppeaastal tulla õppima kokaks
või ehitusviimistlejaks.
Alates 2013. aastast saab asuda kutsekeskharidust omandama
ka juhul kui põhikooli lõputunnistus on millegipä-

vanuses 22+

rast saamata

jäänud.

Keskharidust tõendav kooli lõputunnistus peab vastuvõtukomisjonile olema ette näidata neil, kes soovivad õppida loomaarsti
abiliseks, müügikorraldajaks või asuda õppima väikeettevõtlust.
Biogaasijaama operaatori, põllumajandustootja, puhastusjuhi
erialade õppekavad on niinimetatud jätkuõppekavad ning õppima asumiseks ei piisa ainult keskharidusest. Vastuvõtukomisjonis
tuleb tõendadakutse või vastavate kompetentside olemasolu. Õppetöö korraldus on paindlik ja õppida saab töö kõrvalt.
Tööd ja õppimist saab ühitadaka müürsepa, laotöötaja, hool-

dustöötaja, hobuhooldaja, põllumajandustöötaja (spetsialisee-

ei ole kellelegi enam üllatuseks, et selle aasta 1. septembriks
peavad olema ühepereelamu küttesüsteemid puhastatud kutsetunnistusega
korstnapühkija poolt. Korterelamus
tuleb korstnapühkimise teenus tellida igal aastal. Mida ja kuidas korstnapühkija kutsumisel silmas pidada, teile
nüüd pajatangi.
Pean ennast pika vinnaga keskmiseks
eesti meheks ja nii lükkasin minagi korstnapühkija kutsumist ikka edasi, sest aega ju on selle kiire asjaga.
Õnneks võitis kaine mõistus javõtsin asja siiski varem käsile.
Esimese asjana tuleks leida sobiv töömees, kellel vastavad paberid, oskused ja õigused. Jah, minul oli selles mõttes lihtsam, sest
tutvusringkonnas on korstnapühkijad olemas, aga ega muidu ka
nende leidmine eriti keeruline ole. Keeruliseks võib asja muuta
hoopiski kutsumise venitamine, sest järjekorrad võivad osutuda
kuude pikkuseks. Niisiis, lähimakutselise korstnapühkija kontaktandmed saab näiteks helistades päästeala infotelefonile 1524. Samuti on võimalik kutsetunnistusega korstnapühkijaid leida internetist Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt.
Mina helistasin Olegile. Telefonikõne käigus sain ka kohe asjaliku nipi kulude kokkuhoidmiseks. Sõidukulu on temal 50 senti
kilomeeter, minu elukohta, Tõstamaale edasi-tagasi sõit maksab
seega 50 eurot. Päevaga jõuab korstnapühkija ära puhastada umbes kuue elamu küttesüsteemid, nii et kui otsin veel inimesi juurde, läheb sõidukulu jagamisele. Seega, kui soovite maapiirkonda korstnapühkijat tellida, suhelge naabrite ja tuttavatega, pange
punt kokku ning nii saategi korstnapühkija arvel sõidukulude reale märgatavalt väiksema numbri.
Niisiis võtsin mina endale vahendaja rolli jaleidsin veel neli küttekolde puhastamist vajavat majapidamist. Leppisin kõigile sobiva päeva kokku, panin paika marsruudi. Lisaks lasin kõikidel üle
vaadata, et katuseredelid ronimist kannataksid ning et juurdepääs
tahmaluukidele oleks vaba.
Minu tellimuse peale tulid kohale Oleg jaKalle, kellel olid tööd
kenasti jaotatud-üks tegutseb katusel, teine toimetab toas. Loodan, et kõik korstnapühkijad teevad sama puhtalt enda töödkui
need kaks meest. Nimelt oli korstnapühkijatel üheks töövahendiks tuhaimur, mille abil ei eemaldatud üksnes korstnast tahm,
vaid tõmmati töö lõppedes üleka ruumi põrand. Samuti ei ole vaja
muretseda, et ametimehed välisjalanõudega prahti põrandale veavad vaatamata jutule, et võib välisjalanõudes siseruumides ringi
käia, jäeti siiski jalanõud esikusse. Ja juurde muhe jutt, et jalgpuhkab siis vahepeal saapast.
Kui teile on tulemas korstnapühkija, leidke see aeg, et saaksite temaga koos ringi liikuda, sest see mees annab palju häid nõuandeid, kuidas oma soojaandjaid hästi hoida. Toon siinkohal välja
kaks olulist näpunäidet, mida mina korstnapühkijatelt sain. Neli aastat, mil me ise oma küttesüsteeme võime puhastada, peame
me need puhastamise korrad ka fikseerima. Kõige lihtsam on teha seda korstnapühkimise akti pöördele, nii on puhastamise teave
ilusasti ühel lehel. Teine oluline teadmine on see, et korstna pigitumise vältimiseks tuleb soojamüüriga pliidil avada ja pool tundi
avatuna hoida mõlemad siibrid. Siis soojeneb pööningul paiknev
korstnaosa kiiremini japigi ei teki.
Nagu iga teenuse puhul, on oluline rääkida ka korstnapühkija
tasust. Hind sõltub loomulikult piirkonnast jakütteseadmete rohkusest majas. Keskmise maamaja küttesüsteemi, mis koosneb soojamüüriga pliidist, ahjust jakorstnast, puhastamine läheb maksma
pisut üle kolmekümne euro. Lisandub veel sõidukulu (kuidas seda väljaminekut vähendada, kirjutasin eelpool) ja muidugi käibemaks, mis kaasneb iga teenusega. Ääremärkusena mainin, et meie
seltskonnas olid pooled majaomanikud pensionärid ja ma ei kuulnud kordagi, et keegi neist teenuse hindakalliks oleks pidanud.
Mina saan igal juhulnüüd kergemalt hingata ning tänadakorstnapühkijaid mõnusa seltskonna ning õpetliku päeva eest. Minu ämm
on rahul, ämma tütar on rahul, naabrimees on rahul, isa on rahul.
Hea lugeja, kutsu sinagi lähiajal endalekutseline korstnapühkija
külla. 1. september on veel mõne kuu kaugusel, aga Tõstamaa kõnekäänd teab öelda, et aeg lendab linnutiivul nagu lennuk.
Ahjaa, tahtsin veel ühte asja teile meelde tuletada. Nimelt, kui
näete oma kodukandis päästjaid ringi sõitmas, siis ärge ehmuge.
Nad ei pruugi olla tuld kustutamas, vaid hoopiski kodusid nõustamas. Nii etkutsuge teiegi nad endale lahkeltkülla javaadake üheskoos üle, kuidas on teie kodu tuleohu eestkaitstud. Asjalikke mehi
–

Võsu talu perenaine Kalli Hendrikson kutsub oma tallu
uudistama nii suuri- kui väikeseid loomasõpru.
Foto: Võsu talu FB lehekülg

Järvamaa Kutsehariduskeskuses
õpetatavate erialade valik on laienenud
veise- või
Kesk-Eesti

suurimas ametikoolis on võimalik õppida rohkem kui 30 õppekaval neljal erineval tasemel alates lihttöölistest ja lõpetades keskastme spetsialistidega.
Äsja või ka veidi varem põhikooli lõpetanud noortel on võimalus valida kümne erineva erialavahel: sõiduautotehnik, IT süsteemide nooremspetsialist, hobuhooldaja, logistiku abi, ehitaja, tee-

H

Minul juba käis
korstnapühkija,
aga sinul?

Järjekordne

aastaring koolides on lõpule jõudnud ning aeg
on tehakokkuvõtteid.
Mul on hea meel, et tänavuste maakondlike olümpiaadide, konkursside ja võistluste esikolmikus on nii palju meie, Aravete Keskkooli õpilasi, kokku 44 õpilast 151-st õpilasest. Seejuures mitmed
neist on olnud esikolmikus mitte ainult ühes, vaid kahes, kolmes
ning koguni ka neljas erinevas valdkonnas.
Nad kõik on väga erinevaid, samas aga ühendab neid üks omadus pühendumus.
Nemad näitavad meile, et ükskõik mis alal on eduks möödapääsmatu sihikindlus, süvenemine, olulise märkamine ja ebaolulise kõrvalejätmine. Olen uhke, et meil on nii palju säravaid noori,
kes on seadnud endale kõrged sihid.
Aitäh teile,
Erik Vilbu, Heidi-Lii Rikken, Aiki Jalakas, Anni Jalakas, Kaidy
Kaasiku, Keidy Kaasiku, Karoliina Tõnisson, Rico Rohi, Marian
Guutmann, Stener Raaper, Aron Ott, Jarmo Kaasiku, Eve Kirsipuu, Kasper Keerberg, Jan-Are Nursi, Anna Koržova, Veli Kask,
Jörgen Vikat, Varmo Ivask, Teodor Siska, Enel Tubin, Keitlin Jalast, Eik Kobrand, Anti Lilleaed, Kristin Tommula, Rein Sander,
Lisette Liige, Valeria Vyurtts, Jennifer Disko, Sheryl Tammoja,
Simo Kübarsepp, Roco Grauberg, Ranno Rätsep, Maris Kutsar,
Vaabo Augjärv, Rasmus Tommula, Raiko Alliksaar, Kevin Metso,
CasparRootsma, Artur Vyurtts, Julia Ankipova, Timo Loodis, Ja-
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rumine kas taime-,

karusloomakasvatajaks) erialadel
õppides. Abikoka, puhastusteenindaja, sisetööde elektriku või
pottsepp-selli erialale sisseastumiseks hariduslikud nõuded puu-

duvad, vaja on esitadavaid viimane koolist saadud tunnistus.
Töö kõrvalt õppimist toetab VÕTA ehk varasemate õpingutest ja töökogemusest õpitu arvestamine, mida saab õppekava täitmisel arvesse võtta vastava taotluse esitamisel.
Kõikidel õppekavadel toimub õppetöö uute väljundipõhiste
õppekavade alusel. Erinevalt gümnaasiumist on kutsekoolis keskhariduse omandamise kohustuslikuks osaks riigikaitseõpetus.
Kutse omandamine ei sea ülemist vanusepiiri. Õpilaste keskmine vanus on Järvamaa Kutsehariduskeskuses 24,5 aastat. Kõige vanem õppur on 66 aastane. Veel 2010. aastal oli vanuses 40+ õpilaste osakaal õppijatest 1,8%, täna on see 11%.
Kutsekooli tullakse õppima väga erineva eelneva haridustasemega. JärvamaaKHKs õpib täna 22 kõrgharidusega õppijat, neist
kolm on läbinud magistriõppe.
Lähemalt saab lugeda koolis õpetavate erialade kohtakooli veebilehelt www.jkhk.ee.
Riina Muuga
asedirektor õppe-ja kasvatusalal
Järvamaa Kutsehariduskeskus

pole kunagi palju!
Kaunist ja ohutut suve teile!
Jaak Jaanso
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhataja
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Kolm soovitust
pakendiprügi
vähendamiseks
Ostu- ja

tarbimisotsuseid teadlikult tehes saab igaüks
isegi kuni kaks korda.
Paraku on inimeste käitumisharjumused tarbimises ja jäätmete sorteerimises suvel sageli kehvemad kui muul ajal.
Kuna ligi pool kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest on
erinevad pakendid, aitavad Eesti Pakendiringluse soovitused
vähendada oluliselt prügi teket ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.
Väldi ülepakendamist
Osta korraga suuremas koguses ja loobu tarbetust pakkimispaberist või mõttetust väikesest kilekotist. Mitmeid tooteid
saab eraldi kaaludes pakkida ka ühte kilekotti. Kui oled aga kilekoti juba võtnud, siis kasuta seda võimalusel mitu korda, mitte ära viska poest koju saabudes seda kohe prügikasti. Samuti
tasuks ka suuremadkilekotid asendada hoopis näiteks tekstiilist
poekottidega paljudes kauplustes on müügil ka puuetega inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest poekotid, mida ostes teed
lausa kahekordse heateo. Hoia alati mõnd korduvkasutatavat
kotti kas autos või käekotis, et see poodi minnes ei ununeks.
Eelista keskkonnasõbralikumaid pakkematerjale: paberit,
pappi, klaasi või vali taaskasutatav pakend. Mõnda kaupa saab
osta ka kodust kaasavõetud nõusse. Näiteks on osadesse jaekauplustesse ilmunud piimaautomaadid, kus saab ühte piimapudelit taaskasutada. Üha enamad kohvikud valmistavadkliendi soovil kohvi pabertopsi asemel kaasavõetud termoskruusi.
Maailmapraktikas on erinevate kohvikettide seas levinud praktika, et klientidele müüakse või kingitakse korduvkasutatavaid
kruuse ning pakutakse erinevaid soodustusi keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest turundusest võidab nii ettevõte,
keskkond kui ka tarbija.
Oma keskkonnateadlikkust saad näidata ka eelistades taaskasutatud materjalidest toodetudpakendiga tooteid, mis on omakorda 100% taaskasutatavad.
Hoidu ühekordsetestnõudest
Suvisel hooajal tekib kiusatus kasutada ühekordseid nõusid.
Katsu neid siiski vältida! Kuigi piknikul või koduõuel grillides tundub ühekordsete nõude kasutamine mugavaim variant,
koormab lühikese elueaga toodete kasutamine märkimisväärselt keskkonda. Samuti tuleks korduvkasutatavaid nõusid eelistada ka tööl, kus sageli on plastmasstopsid laialt kasutuses näiteks veeautomaatide juures.
Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune pürgilas, põletades
aga eritavad väga mürgiseid ühendeid.Eelista pika kasutusajaga
tooteid, mida saab enne äraviskamist ise korduvkasutada ning
mis ka pärast prügiks saamist uuesti ringlusesse lähevad. Näiteks klaaspudel ringleb 50-60, plastpudel 25-30 korda.
Ära unusta ka suvel sorteerimist
Kuigi võime oma käitumisharjumusi muutes jäätmete hulka
oluliselt vähendada, ei ole seda enamasti siiski täielikult võimalik vältida. Seetõttu on oluline tekkivad jäätmed hoolikalt sorteerida, sest vaid sel moel jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi
aasta-aastalt suureneb jäätmeid sorteerivate inimeste hulk, kiputakse sageli sorteerimise harjumusest näiteks suvekodus viibides võõranduma. Olmeprügi hulka sattunud pakendid ei jõua
aga kunagi uuesti ringlusesse parimal juhul toodetakse neist
Irus energiat, ent halvemal juhul lõppeb nende eluring prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim taaskasutusorganisatsioon,
mis kogub pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes kokku 1384
kogumiskohas. Kogutud jäätmedjärelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas toodetakse pakenditest tooraine uute toodete valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse ära
Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise võimekust siin paraku
ei ole, mistõttu läheb osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.
meist vähendadaprügi tekkimist

-

-

Aivo Kangus MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees

Fotod: Karmel Tommula

Noored suvel liikuma!
Albu Noortekeskus koostöös Ambla valla noortetoetusega viivad
ellu projekti “Noored suvel liikuma!”. Projekti käigus korraldatakse Albu ja Ambla vallakülades lastele ja noortele koostöö arendamiseks ning aktiivsuse suurendamiseks palliturniirid võrkpall, jalgpall, korvpall, rahvastepall ja saalihoki,
lisaks toimub jalgratta orienteerumine ja lõpuüritus. Kõik
turniiripäevad algavad mängureeglite tutvustamise ja meelde-

MTÜ
keskustega ning Hasartmängumaksu
-

tuletamisega.
Võta kaasa ilmale ja konkreetsele pallimängule sobivad riided.
Kes vajab liikumiseks jalgrattaid või kiivreid, helkurveste, saabküsida neid Aravete Noortekeskusest (noorsootöötaja Annika Rohi
käest).
Oodatud on kõik noored. Lihtsalt tule õigel ajal õigesse kohta.
Kes jääb hätta kohale sõitmisega, võtke ühendust Facebooki konto kaudu või kirja all välja toodudkontaktidel.
Juba 3. juulil toimus Aravete liivaväljakutel projekti avaüritus
võrkpalliturniir. Hea meel on tõdeda, etkohale oli tulnud 26 pallimänguhuvilist. Toimus kaks turniiri. Lihtsustatud versioonina
mängisid nooremad osalejad (6-12aastased) vanad head Pioneeri,
mille reeglid põhinevad võrkpallil. Mängu seisuks Kummikarud
vs Väiksed pioneerid jäi 2:0. Suuremate turniiril (12-17aastased,
lisaks üks 9aastane) osales kolm võistkonda, kelle tulemused olid
järgmised: I Ambla, II RR Suusaklubi ja III Kalossid. Võitjad said
kaela medalid ja kõik osalejad suure rammusa jäätise. Suur aitäh
kõikidele tublidele noortele, kes tulid võrkpalliga tutvust tegema.
Loodame nüüd, et jätkate võrkpalli harjutamist!
Täname ka neid, kes andsid oma panuse ürituse korraldusse:
Claire Milljukova, kehalise kasvatuse õpetaja ja RR Suusaklubi
treener Raido Rohi, Leo Matikainen javabatahtlikud abilised.
JÄRGMISTE PALLIMÄNGUDE INFO:
08. juulilalgusega kell 14.00 Amblas, Arulageda jalgpallistaadionil -JALGPALLITURNIIR
15. juulilalgusega kell 14.00 Ahula külas, rahvamajas SAALIHOKITURNIIR
22. juulilalgusega kell 14.00Kaalepi külas, palliplatsil RAHVASTEPALLITURNIIR
-

-

-

29. juulilalgusega kell 14.00 Albu külas, rahvaja kõrval korvpalliplatsil KORVPALLITURNIIR
05. augustil algusega kell 12.00 toimub kahes vallas JALGRATTA ORIENTEERUMINE - rada kulgeb Albu jaAmbla valla teedel. Rajale lastakse need, kes on kohale tulnud jalgrattaga,
kiiver peas, täis joogipudel käepärast, võimalusel seljas helkurvest,
jalgrattaload taskus! Stardid küladest: Aravete, Ambla, Ahula,
Kaalepi sihtpunkt Aravete. Raja pikkus on ca 20 km, rajal tuleb
punktides lahendada ülesandeid, vajalik QR koodilugeja äpp te-

-

lefonis.

projekti lõpetamine. Kõigile neile, kes osalesid
vähemalt kolmel turniiril, toimub ühislaager. Laagri kohta tuleb
täpsem info 5. augustil, kui turniiridekokkuvõtted on tehtud.
10.11. august-

Annika Rohi
Ambla valla noorsootöötaja

ANNA OMA TULEKUST TEADA:
AMBLA VALLAS noorsootöötaja Annika Rohile FB vahendusel või tel 58 005 285 ja Natalia Medvedevale.
ALBU VALLAS FB vahendusel Claire Miljukovale, Kettrud Väisanenile või Aune Suvele.
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Taaskord said noored
töökogemusi Ambla valla
õpilasmalevas töötades
Tänavune vabaaja õpilasmalev
vapralt
Julija,

Ambla valla
koos
rohke töö ja
tegevustega toimus
15.-30. juunil.
Kokku said erinevas vanuses noored Aravetelt
ja ümberkaudsetest küladest, kokku osales malevas 24 noort. Malev algas traditsiooniliselt noorte ja 13-14aastaste noorte vanemate instrueerimise ning seadusandlus- ja karjääriplaneerimise
koolitusega, mille viis läbi Heidi Antons Rajaleidja keskusest. Õpilasmalevat rahastas Ambla
Vallavalitsus jaAS Põlluvara. Suur aitäh minu kui
malevajuhi poolt kõikidele noortele ja kasvatajatele Nataliale ja Merlele, kes andsid suure panuse
oma koduvalla heaks!
Järgnevalt heidame laagrile pilgu läbi kasvatajate silmade.

Merle Samason, Aravete rühma
kasvataja
Meie töönädal algas Aravete lasteaias kus rohisime, kaevasime, puhastasime teeääred, pesime mänguasju ja aknalaudu jne. Aitähh Üllele,
kes meile ikka tööd leidis ja teise tööpäeva lõpus
meid kringliga kostitas. Loodame, et järgmine
aasta kohtume jälle. Enne Ambla valla päeva panime oma töökad käed külge ka koolimaja pargis, kust korjasime hunniku maha visatud rämpsu ja puhastasime kõnniteed. Alevis sai puhtaks
bussijaam ja kergliiklusteed. Bussijaama juures,
AjaO poe ning Ketes asuvad teadetetahvlid said
ka omale uue kuue.
Kiituste kõrval jagan ka natuke laitust. Ei, mitte meie maleva noortele, vaid inimestele, kes viskavad maha rämpsu, pudeleid jne. Esiteks on see
kole ja teiseks pudeli klaasikillud väga ohtlikud.
Hoiame palun oma kodukoha puhtana!
Ei jäänud meil käimata ka Rebase talus, kus
meid võttis vastu lahe pererahvas. Nagu ikka, tehakse talus talutöid ja peale tööpäeva lõppu ootas meid rabarberikook, soe tee ja vestlusring pererahvaga talutööde teemal. Aitäh Rebase talu
pererahvale. Tööd sai tehtud veel Aravete Kultuurimajas ja noortekeskuses, Kangrumäe lavaümbruses ning terviseradadel, Rava järve ääres ja
Ambla kirikaias. Eks see ilmataat mängis ka vingerpussi vihma näol, mis segas nii mõnegi tööplaani, aga need probleemid me ületasime.
Peale tööpäevi oli noortel vaba aeg mitte kodus omaette, vaid ikka läbi koostegemiste nii oma
rühmaga kui Ambla noortega. Saime taguda jalgpalli ja mängida võrkpalli, pannkooke küpsetada,
grillida, orienteeruda ja Aravete Kultuurimajas

ööbida. Kiidan kõiki noori, kes selle maleva teeMarta, Pileriin,
konna
läbi käisid:
Marili, Kelli, Kristiina, Tiina, Maleena, Andres,
Kristo, Teodor, Ranar ja Enrice.
Natalia Medvedeva, Ambla rühma
kasvataja
Ambla rühma moodustasid üksteist noort
Amblast ja lähiküladest, lisaks osales malevas juba neljandat aastat vabatahtlik Marek Nõlvak.
Pean tunnistama, et sel aastal oli mul väga hea
rühm. Kõik tööd tehti suure kohusetunde ja hoolega ära, kõik aitasid üksteist ja ei jätnud kedagi kunagi maha. Siinkohal pean silmas just neid
kordi, kui tööle tuli minna ratastega, kõik sõitsid
koos ja mahajäänudi oodati alati järgi. Lisaks tahan kiita neid noori elementaarseviisakuse eest ja
tooksin neid eeskujuks teistelegi. Ei ole raske kasutada niisuguseid sõnu, nagu tere, aitäh, palun,
head aega.
Tehtud töid sai päris palju: Ambla Kultuurimajas said pestud seinad, ära visatud suur kuhi vanu
asju; noortekas sai koristatud ning samuti tühjaks
tehtud katkistest vanadest asjadest, lisaks tegime
natuke remonttöid; korda sai kultuurimaja ümbrus, külaplats, alev, vallamaja sissesõiduteed ja väike parkla; surnuaias pügasime hekke, maha said
võetud noored puud, rohitud mitmed hauad jakabeli ümbrus, „Moonipoiss“ sai uue ilme; Käravete raamatukogu ja seltsimaja seinad ja aknad ning
kaltsuka esine plats said samuti puhtaks, peenrad
rohitud, rohust puhtaks said ka mänguväljak ja
võrkpalliplats; ladusime 26 ruumi puid.
Vabaaja tegevused pakkusid noored ise välja.
Jagasin malevlased paaridesse ning iga paar sai
ülesandeks välja mõelda tegevus, mille nad ise
läbi viivad. Kõik sai tehtud. Esile tooks ühised
tegevused Aravete rühmaga. Mängisime nö täringumängu ning kooli staadionil jalgpalli. Aravetekad korraldasid meile vastu võrkpalliturniiri,
orienteerumise ja grilliõhtu. Aitäh Ottole, kes on
suurepärane innustaja jameeskonnamängija. Alati leidis ta positiivseid sõnu, isegi siis, kui kõik just
päris hästi ei õnnestunud. Siit leidsingi ühe klassikalise lause iseloomustamaks just neid noori: üks
kõigi ja kõik ühe eest!
Aitäh teile, Jessika, Johanna, Otto, Sofia, Liisbet, Ana, Aneta, Agnes, Gerli, Helgor, Rene ja
Marek, nende lahedate kahe nädala eest! Ehk
kohtume juba järgmisel aastal!
Annika Rohi
Ambla valla õpilasmaleva juht ja abikasvataja
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VALLA SPORDIELUST

Juunikuu spordisündmused
„Liikumist ja sportimist harrasJärvamaa“ tervisespordisarja VI
etapp toimus Kangrumäel, kus tervisespordiradadel oli võimalus orienteeruda, matkata ja osaleda osavusmängudel. Tervisespordipäeva alustati
tervisevõimlemisega Heidi Antonsi juhendamisel. Seejärel suunduti juba terviseradadele orienteeruma, kepikõndi
tegema või lihtsalt matkama ja kui tervisekilomeetrid kogutud, oli igaühel
võimalus Lembit Rosina poolt välja
pakutud osavusmängudel kaasa lüüa
ja oma võimed proovile panna. Tervisespordipäeva lõpetuseks loositi Järvamaa Spordiliidu poolt osalejate vahel
välja ka väikesed ergutusauhinnad. Tänan liikumispäeva läbiviimisel abi eest
Lembit Rosinat, Heidi Antonsit, Kalju
Toomast ja Järvamaa Spordiliidust Piret Maaringut. Kokku osales liikumisharrastuse päeval Kangrumäel 49 initav

mest

Järvamaalt.

Ambla Spordiklubi 4-etapilisel
seeriavõistlusel rannavolles Aravete
liivaväljakutel on peetud 2. etappi.
1.etapp oli ühtlasi ka I Alar Ainumäe mälestusvõistlused rannavolles,
kus osales 10 võistkonda Aravetelt,
Tapalt, Arukülast, Tallinnast, Viljandist ja ka Brasiiliast, kust oli osalemas
Prantsusmaa võrkpallimeistrivõistlustel tugevuselt 2.liigaklubis mängiv Haroldo Lino da Silva. Võistluste avamisel osalesidka Alar Ainumäe lähedased
ja tänutundega meenutati meie kandi
suurmehe panust nii kohalikku kui ka
kogu Eesti spordi arengusse. 2-s alagrupis turniirisüsteemis peetud mängudes
jõudsid mõlema alagrupi 2 paremat
võistkonda poolfinaalidesse, kus KristjanKallaste, Rain Raukas alistasid Kalvi Kallaste, Peeter Piirsalu 25:11 ja
Sergei Sergejev, Stanislav Sidorov omakorda Romet Uudekülli, Priit Simsoni
25:22. Kaotajad selgitasid omavahelises kohtumises III-IVkoha omaniku ja
selles duellis saatis edu Rometit ja Priitu, kes tulemusega 25:15 said õiguse astuda pjedestaali 3.astmele. I Alar Ainumäe mälestusvõistluste võitjateks tulid
Sergei Sergejev ja Stanislav Sidorov,
kes finaalis alistasid Kristjan Kallaste, Rain Raukase tasavägises heitluses
26:24. Heameel oli tõdeda, et sellisel
auväärsel turniiril jõudis autasustamispoodiumile ka Alar Ainumäe lapselaps
Romet Uudeküll. Külalisvõistleja Brasiiliast jäi koos oma paarilise Kalle Uudekülliga 8.kohale.
Seeriavõistluse 2. etapil osales 8
võistkonda Aravetelt, Arukülast, Ta-

palt, Tallinnast, Rakverest ja Tamsalust. Ka seekord võitsid Sergei Sergejev, Stanislav Sidorov, kes alistasid
finaalis Martin Tamlaku, Taavi Leinarti 2:0 (21:16; 21:19). III kohale tulid
Madis Akel, Taavi Relvik, kes alistasid 1. etapi finalistid Kristjan Kallaste,
Rain Raukase 2:0 (21:19; 21:18). Seeriavõistluse 2 ülejäänud etappi toimuvad 4. ja 18. juulil algusega kell 12.00
Aravetel.
Eesti
jalgpallimeistrivõistluste
III liiga idapiirkonnas, kus osaleb ka
Ambla Vallameeskond, on lõppenud
kevadringi mängud. Viimastes kohtumistes tuli tunnistada kodus Rakvere
JK Tarvas II paremust 1:5 (väravalööja Rando Duder), võõrsil JK Kaitseliit
Kalev paremust 1:8 (väravalööja Rando Duder) ja ka FC Järva-Jaani paremust 0:1. Ambla Vallameeskond on
kevadringi järel 7 punktiga III liiga idatsooni viimasel, 12. positsioonil. Kuigi meeskonnal ei ole seni hästi läinud, on veel võimalik võitlusliku
ja meeskondliku mängu korral tõusta
turniiritabelis kõrgemale ja vältida III

liigast väljakukkumist. Mängud jätkuvad sügisringi mängudega 01.augustil, kui algusega kell 14.00 kohtutakse
kodus JK Loo meeskonnaga. Sügisringis saab meie meeskonna mängudele Ambla Koolistaadionil kaasa elada koguni 7-s kohtumises ehk aitab
see meeskonna edukamale esinemisele kaasa. Kõik kodumängud on laupäeviti algusega kell 14.00 TULE
OMASID TOETAMA
eriti nüüd
on pealtvaatajate abi vaja.
Eesti Karikavõistlustel jalgpallis
kohtub Ambla Vallameeskond 1/32
finaalis loosi tahtelRakvere JK Tarvas
põhimeeskonnaga, kes mängib Eesti
MV I liigas. Mäng peaks toimuma juulikuu lõpus Rakveres.
Oma 9. hooaja pidas Ambla Külaliiga jalgpallis kiirturniirina. Osales
4 võistkonda 35 mängijaga. Selle aasta
Ambla Külaliiga võitjaks tuliFC Gosa
meeskond, kes turniiri viimases otsustavas mängus alistas Õhust jaArmastusest meeskonna 2:1. III koha saavutas
Roosad Pantrid, kes alistas otsustavas
kohtumises Aravete Noored meeskonna 5:1. Lisaks turniirile toimusid ka
jalgpalli tehnikaharjutused kõikidele soovijatele ja osavamad tehnikamehed olid palli vedamises slaalomirajal
Stener Raaper, palliga žongleerimises
Rene Puhke ja palli kõige kaugemalt
õhust väravasse löömises Meelis Matkamäe.
–

–

–

Fotod: Helena Teras

Külaliiga 2015 paremusjärjestus:
1. FC Gosa 9 punkti v.v. 14:2

Romet Uudeküll Õhust ja Armastu-

(Maikel Homin, Elvis Homin, Kristofer Kallas, Urmas Raaper, Marko
Vest, Ainar Münt, Mart Prosin, Taavi
Grünthal)
2. Õhust ja Armastusest 6 punkti v.v.
16:3
(Leino Avi, Romet Uudeküll, Priit
Simson, Aron Tammearu, Mikk Paap,
Meelis Matkamäe, Rain Ots, Rauno
Tikko, Rene Puhke)
3. Roosad Pantrid 3 punkti v.v. 7:9
(Taavi Lumiste, Indrek Lumiste, Kaur
Lillevälja, Ingvar Tokaruk, Gregor
Pent, Jörgen Vikat, Henrik Kurganov,
Alar Heinsaar, Margus Porkveli)
4. Aravete Noored 0 punkti v.v. 1:24
(Stener Raaper, Kasper Keerberg, Artur Vyurtts, Rasmus Tommula, Jarmo
Kaasiku, Timo Loodis, Lenno Kütismaa, Indrek Tokaruk, Caspar Rootsma)
Resultatiivsemad mängijad:
Mart Prosin FC Gosa 3 väravat
Urmas Raaper FC Gosa 3 väravat
Priit Simson Õhust ja Armastusest 3

Leino Avi Õhust ja Armastusest 2 vä-

sest 2 väravat
ravat

Kokku oli turniiril 23 väravalööjat.
Traditsioonilisest Jaanipäeva jalg-

pallikohtumisest Arulageda jalgpalliväljakul, kus omavahel kohtuvad
nooremad javanemad mängijad ja mis
toimus ka sel aastal kohe peale Külaliiga turniiri, võttis osa 28 jalgpallihuvi-

väravat

list. Võistkondade koosseisu laia ampluaad, mis on sellele kohtumisele alati
iseloomulik, kinnitasid nii 9 aastane,
kui ka 60 aastane mängija jaka õrnema
soo esindaja Marge Porkveli. Nooremate meeskonna keskmiseks vanuseks
kujunes 17 ja vanemate meeskonna
keskmiseks vanuseks 30 eluaastat. Kui
eelmisel aastal õnnestus vanematel
mängijatel nooremad alistada suure
ülekaaluga (12:2), siis sellel aastal kujunes kohtumisest tõeline thriller, kus
võitja selgus alles penaltite löömise järel. Mängu alustasid küll kindlamalt
nooremad, kuid poolajaks olid ees juba
vanemad mängijad 5:4. 2.poolajal jätkus tasavägine heitlus mõlemapoolse
vahelduva juhtimisega, kuni juba aastaid Jaanipäeva traditsioonilist nooremate-vanemate kohtumist kohtunikuna tegutsenud Riho Sepa lõpuvile kõlas
viigiseisul 7:7. Nooremate poolelt lõi
Elvis Homin nendest 7-st väravast 4
ja vanemate poolel Aron Tammearu
3 väravat. Seejärel löödi penalteid, kus
ka esimeste 5 penaltilööjate järel oli

Rene Puhke Õhust ja Armastusest 2

seis

väravat

mängijate väravasuul tõrjus 60

väravat

Marko Vest FC Gosa 2 väravat
Elvis Homin FCGosa 2 väravat
Ainar Münt FCGosa 2 väravat
Kaur Lillevälja Roosad Pantrid 2 väravat

Taavi Lumiste Roosad Pantrid 2 väravat

Rauno Tikko Õhust ja Armastusest 2

viigiline

2:2,

kusjuures

vanemate
aasta-

ne Urmas Kullamägi külmavereliselt
ja kindlalt 3 nooremate lööki. Alles 6.
lööjad selgitasid selle jaanipäeva parema meeskonna, kui vanemate mängijate poolel ei eksinud Taavi Grünthal
ning nooremate poolelt lõi Rene Puhke posti. Täname mängijaid ja kohtunikke ilusa jalgpallipäeva eest.
8. Järvamaa Suvemängudel Aravetel, kus osales 10 Järvamaa omavalitsust,
saavutas Ambla vald üldkokkuvõttes
viimaste aastate kõrgeima II koha Türi
valla järel jaKoeru valla ning Paidelinna
ees. Tublilt esinesid kõik meie valla eest
väljas olnud 48 sportlast. Kõigil mängudekavas olnud 9-l erineval spordialal
osalenud Ambla valla võistkonnad saavutasid koha 3 parema hulgas. Parima
võistkondliku koha saavutasid maastikuratturid, kergejõustiklased, orientee-

rujad, petanki mängijad jamälumängurid, kes kõik tulid II kohale. III kohaga
lõpetasid nii võrkpalli meeskond kui ka
võrkpalli naiskondjakaköievedajad. Tegelikult tuli valda ka 1 alavõit, kui meie
vallavanem Rait Pihelgas võitis kindlalt
juhtide 3-võistluse, kuid kohapunkte jagati sellel alal kõikidele osalenud omava-

litsusjuhtidele võrdselt. Kergejõustiklased näitasid kohati päris häid tulemusi,
kuid kuna paljud meie valla tugevamad

kergejõustiklased jäid mängudest eemale, siis võib vaid oletada, kas Türi valla
võistkondlik esikoht oleks meie paremate osalemise korral ikka püsima jäänud. Seda enam tuleb aga kiita tublilt
võistelnud Valeria ja Artur Vyurttsi,
Kaidy, Keidy ja Jarmo Kaasikut, Kevin
Metsot, Kasper Keerbergi, Aron Otti,

Markus Prokudat, Stener Raaperit, Epp
Seppa, Maris Vardjat, Maili Antonsit,
Lia Jamnest, Siim Läänet, Marko Remlikut ja Urmo Lepametsa, kes andsid
oma panuse võistkondlikule II kohale.
Parimatest tulemustest peab kindlasti
esile tooma Urmo Lepametsa kuulitõuke tulemuse 15.04 ja kettaheite 38.76.
Samadel aladel olid Marko Remliku tulemused 13.38 ja 34.98. Päris mitu medalit võitis ka Maili Antons, keda jagus
nii kergejõustikusse kui ka võrkpalliväljakule. Maasikuratturitest tulid oma
vanusegrupis võitjateks Kaidy ja Jarmo
Kaasiku ning III kohale Rauno Puhke
ja Aron Ott. Tihedat konkurentsi pakkusid Türi võistkonnale mälumängurid
Benno Tikko, Viktor Tõnisson, Mart
Vellama, Vello Teor jaLeo Matikainen,
kes kaotasid favoriitidele lõpuks vaid
3 punktiga (III koha meeskond kaotas meile juba 17 punktiga). Orienteerumises tuli oma grupi võitjaks Kaidy
Kaasiku, II kohale Keidy Kaasiku jaKasper Keerberg ja III kohale Emma Anet
Pukspuu. Petankimängus tegid meeldiva üllatuse Harri Lepamets, Rauno
Tikko ja Sinilga Kalavus, kes võitlesid
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välja tubli II koha. Võrkpallimeeskond
kaotas poolfinaalis kahjuks Paide linna
meeskonnale jasellega olika finaalikoht
kadunud. III –IV koha mängus alistati
kindlalt Väätsa valla meeskond ja selle
tasuks siis pronksmedalid. Meeskond
mängis koosseisus Rait Pihelgas, Martin Tamlak, Hannes Sepp, Urmo Lepamets, Kristjan Kallaste, Rain Raukas,
Marek Palandi ja Taavi Leinart. Sama
saavutust kordasid ka meie naisvõrkpallurid, kes III-IV koha mängus alistasid
Paide valla naiskonna 2:0. Pronksmedalid teenisid Epp Sepp, Maris Vardja,
Maili Antons, Liis Sirvi ja Kai Puhasmets. Ka köievedajate tubli III koht
tuli läbi visa võitluse, kui Paide linna
meeskond alistati 2:1. Meie meeskonna
trumbiks olid jõud jasitkus, kuid ilmselgelt jäi puudu massist, millega jäime alla just Türi ja Imavere valla meeskondadele. Meie võistkondvõistles koosseisus
Marko Remlik, Siim Lääne, Erik Raag,
Mikk Paap, AronTammearu jaLauri Ilves. Tänan kõiki, kes aitasid neid mänge Aravetel organiseerida: Rait Pihelgas, Harri Lepamets, Katre Mägi, Ants
Käärma, Aksel Õunapuu, Taavi Ojaniit,

Arvo Lass, Aarne Aljama, Kalle Uudeküll, Rain Ots, Kalju Toomas, Reimo
Kaasiku ja paljud noored abilised, kellele kohtunikutöö oli parajaks pähkliks, kuid kes said kindlasti häid kogemusi. Tänan ka meie valla võistkondi
organiseerida aidanud Maili Antonsit,
Benno Tikkot, Epp ja Hannes Seppa,
Marko Remlikut, Reimo Kaasikut jaka
Sirje Toomast ning Lehte Otsa, kes osalejate toitlustamise eest hoolt kandsid.
Vastuseks Järva Teataja kriitikale mängude organiseerimise poole pealt olen
arvamusel, et sellise formaadiga üritus
eeldabki veidi lõdvemaid reegleid ja arvestama peab kindlasti ka mõnede vabatahtlike algajate kohtunike tahtmatute
eksimustega, mida aga annab võistluste
käigus kindlasti siluda. Olen kindel, et
Ambla vald andis mängude organiseerimisel endast parima, et kõik osalejad
tunneksid ennast meie vallaskoduselt.
Eelmises lehes jäi märkimata ümber järve jooksus kokkuvõttes 7-10. a
tüdrukute vanusegrupi III koht, mille
saavutas EmmaAnet Pukspuu. Vabandan.

SPORDIINFO JUULIS
10.07-12.07 14. Eestimaa Suvemängud, Saaremaal.
15.07 kell 19.00 Rava Rahvatriatlon, Raval.
17.07 kell 18.00 Järvamaa MV
rannavolles, M 40+, Aravetel.

valla päeva raames korraldas Aravete Jõujaam 20.
Aravete
Keskkooli ees kohvrite kandmise võistluse MTÜ Aravete Jõujaam karika-

Õnnitleme
20.

juunil 2015 Inglismaal toimunud veteranide Euroopa meistrivõistlustel tõstmises võitsid eestlased kaks
kuldmedalit ja ühe hõbeda.
Ühena kuldse medali saajatest astus pjedestaalile Erik Kuningas,
kes oli parim vanuseklassis M35 kehakaalus +105 kg. Erik rebis
120 kg ja tõukas 126 kg.
Katre Mägi

–

Leo Matikainen

Rammumehed üle Eesti
kogunesid Aravetele
juunil
Ambla

Foto: erakogu

18.07 kell 12.00 Järvamaa
MV rannavolles, MEHED, ASK SV
4.etapp, Aravetel.
01.08 kell 14.00 Eesti MV jalgpallis, Ambla VM JK Loo, Amblas.

le.
Kohvrite kaaluks oli 110 kg ja rammumehi oli Aravetele kokku tulnud 8. Võistluse võitjaks osutus Henry Tammann, kes suutis kohvreidkandes läbida kõige pikema
maa ehk 60 meetrit. Kahjuks meie enda vallast sel aastal rammumehi ei osalenud
aga eks nad harjutavad alles.
Võistluse võitja sai auhinnaks rändkarika (spetsiaalselt selleks võistluseks disainitud rändkohver) ja auhinnarahakäidud meetrite eest (1 meeter 1 euro). Ülejäänud osalejad said lisaks osalemisrõõmule medali ja diplomi.
Korraldajad soovivad võistlusekorraldamise muuta igaaastaseks traditsiooniks, sest
võistlejatel huvi näib olevat. Peale rammumeeste jõukatsumist toimus võistlus lastele,
loomulikult tunduvalt väiksemate kohvritega, kahes vanuseklassis. Väiksemate vanuseklassis 5-8aastased saavutas I koha Keit Nurken 160 m, Kennet Keerberg jäi 120 m
teiseks jaMarten Aron Lepik kõige noorema osavõtjana (5aastane) kolmandaks, tulemuseks 40 m. Vanuseklassis 9-11.aastased võitis ülekaalukalt 161 m Vivian Urbanus,
teiseks jäi GerreLuts 131 m ja kolmandaks Kailis Broberg 50,60 m.
=

Katre Mägi

w
ARAVETE JÕUJAAM
.

\

r

Kohvrite kandmine

Tulemused:
I Henry Tammann 60 m
II koht Madis Likk 45.70 m

III koht Sten Karro 42.60

ni

4. Jaanus Kiist 41,20
5. Ar(>o Aonurm 40 m
6. Asko Karu 30.90 m
7. Mart Volk 23,75 m
S. Martin Toomi katkestas
..

Aravetel

20.

Jmmi 2015
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JUMALATEENISTUSED EELK AMBLAMAARJA KIRIKUS

Õnnitleme juunikuu eakaid sünnipäevalapsi!
ARVO MAAREND 85
ENGELHARDT TAEL 84
TOIVO NUKKE 77

JÜRI LEPP 73

Pühapäeval, 5.juulil kell 12
Apostlite pühapäev armulauaga.

ARVED KIRSILEHT 72
VELLO SÖÖT 70

73
MAIT UUSKÜLA
FELS
73
LEMBIT

Pühapäeval, 12.juulil kell 12
7.pühapäev pärast nelipüha armulauaga.

Õnnitleme juulikuu eakaid sünnipäevalapsi!
ARMILDA SÖÖT 78
VAIDO KOBRAND 78
AITA RAIG 77
LEAPOTIVAR 76
ALLI KIVISTO 75
KAUR KÜTISMAA 75
LAINE PARVELT 75
HILJA NUKKE 73

EVI SINISOO 89
ASTA KÕIV 89
VAIKE TIISVELT 86
ENDEL KÕIVA 84
LAINE TIIGEMÄE 82
MIRALDA PERMJAKOVA 81
HELGI KAIO 80
ANT-OLAVI KRABI 79

Pühapäeval, 19.juulil kell 12
Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha armulauaga.

MARJU KRAIS 72
ARVO LUUK 72
VALENTINA LUMISTE 71

Pühapäeval, 26.juulil kell 12
Leeripüha armulauaga.
Külas on Isojoki sõbrad.
Pühapäeval, 2.augustil kell 12
SURNUAIAPÜHA armulauaga.
Mälestame lahkunuid.

SURNUAIAPÜHAD naaberval-

TEATED

*Palvused Ambla kirikus teisipäeviti kell 9.30
Ambla Maarja kirik on avatud
teelistele 6.06 3.08
laupäeviti11-18 japühapäeviti
11-15.
*Ametitalituste ning kiriku
külastamise osas väljaspool
Teeliste Kirikud aega võtta
ühendust koguduse õpetaja Tõnu
Linnasmäe´ga mobiilil 5647 1859.
*Koguduse liikmemaksu tasuda
või annetust teha saabka panga
kaudu:EELK Ambla Maarja kogudus EE732200001120132569.
–

Järvamaal asuv Wildbuild müüb immutatud puitmaterjali, immutatud terrassilaudu, höövelmaterjali ja
saematerjali. Helista +372 524 1106 või kirjuta ivar@
wildbuild.ee, www.wildbuild.ee.

OÜ Autosõit Autokoolis A, B, BE, C, CE
kategooria ja lõppas t m e k oo l it u s ed
igal nädalal. Teooria
läbimise võimalus e-õppes. Suvel hinnad soodsamad.
Asume Paides Pärnu tn 114 (Amserv).
Info www.autosoit.ee ja tel 5332 0088.

Olete kõik oodatud XXIV Järvamaa

Eakate Huumoripäevale
Aravete Kangrumäel laupäeval,
08. augustil 2015.a kell 12.00-16.00
Esinema on oodatud kollektiivid ja
üksikesinejad Järvamaalt ning teistest
maakondadedest üle Eesti Vabariigi
huumoorikate estraadipalade, sõnakunsti, anekdootide, lõbusate laulude,
tantsude ja teiste etteastetega.
Päevajuht on Reet Kaljula. Helitehnilist
teenust osutab 3D3 OÜ (Mati Käärde).

on Ambla Lasteaed-Põhikooli söökla. Pileti hind on täiskasvanutele 2
eurot, hinna sisse kuulub lõunasöök, lastele on sissepääs jalõunasöök tasuta. Avatud
on OÜ Koorejaama kohvik.
Üritust
korraldavad
Ambla
Vallavalitsus ja MTÜ Ambla valla
eakate klubi Vokiratas. Üritust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu,
Ambla Vallavalitsus ja MTÜ Ambla

Toitlustaja

HÕBELEER
Kõigile neile, kes käinud Ambla
Maarja kirikus leeris 25 või ka veidi
enam aastat tagasi. Olete oodatud leeri mälestuspäeva pühitsemisele pühapäeval, 16. augustil
kell 12. Koguneme pastoraati
alates 11.30,kust läheme protsessioonis kirikusse. Teenistuse järel
ühine lauaosadus Kirsimaris, kuhu
võib tulla koos lähedastega.
Registreerida saab meilil ambla@
eelk.ee või telefonil 5647 1859.
Osavõtumaks inimese kohta 12
eurot kanda Tõnu Linnasmäe
arvele: EE082200001109518447.
Peatse kohtumiseni!

dades:
Aegviidus
21. juulil kell 14.00 Aegviidu vanal kalmistul.
Järva-Madise kogudus
09. augustil kell 11.00 JärvaMadise Vana surnuaed.
Kiriku uksed on avatud teelistele
1. juunist 30. augustini reedeti
ja laupäeviti kell 11.00-16.00 ning
pühapäeviti 11.00-14.00.
Rutt Süvari, koguduse diakon tel:
5569 5262, Rutt.Syvari@gmail.
-

com.

Näitus Aravete kultuurimajas
20. juuni-20. juuli Aravete kultuurimajas avatud

Eesti Põllumajandusmuuseumi näitus “Põllumajandusreform”.

valla eakate klubi Vokiratas.

Buss väljub: Roosnast
kell 11.00, Amblast 11.15, Käravetelt
11.30, Maarjamõisast 11.40
Kontaktisik: Helle-Leonide Anton
telefonid 56231206, 3832560
–

e-post:

helle.anton@hotmail.com
Lugupidamisega

Helle-Leonide Anton juhatuse liige

Raadio ElMAR esitleb:
Eesti esiduett Maarja ja Koit kutsuvad
kuueteistkümnel sumedal juulikuu õhtul
Eestimaa kaunitesse paikadesse nautima
kordumatuid akustilisikontserte
Maailm meie käes. Tule koos
kaaslaste või sõpradega tegema
muusikalist ajarännakut läbi
kahe säravaima tähe loomingu.
Artiste saadab kitarril Jorma
Puusaag.

19.07 kl 20 Viinistu Kunstimuuseumi õu

20.07 kl 20 Vihula Mõisa suvelava

-

08.07 kl 21 Tartu Hansa
Hoov
09.07 kl 20 Avinurme kirik
13.07 kl 20 Keila Miikaeli
kirik
14.07kl 20 VõruKandle aed
15.07 kl 20 Käsmu Meremuuseumi õu
16.07kl 20 Restoran Al Bastione suveaed (pilet tagab istekoha, kuid mitte lauas, laua
broneering tel. 666 0005)
17.07kl 20 Pärnu Steineri aed

AMBLA
VALLALEHT

21.07 kl 20 Padise Klooster
22.07 kl 20 Halliste Püha Anna kirik
23.07 kl 20 Laitse Graniitvilla aed
(enne kontserti võimalik õhtustada, info 528 1148 või ger-

li@graniitvilla.ee)
26.07 kl 20 Haapsalu väike
linnuselava
28.07 kl 20 Ambla Maarja
kirik
29.07 kl 20 Palamuse laululava
30.07 kl 20 Tallinna Botaanikaaed
Piletid Piletimaailma ja Piletilevi eelmüügist 15,50/pensionär, erivajadusega isik 13,50.
1.juulist 2015 pilet 18 €.
Info +372 505 9625, www.
kontsertkorraldus.ee

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Roosna-Alliku
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00
Ambla
kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

III kvartalis
10. juulil
7. augustil
11. septembril

Tamsalu
kultuurimaja juures
kell 12.30–13.30

III kvartalis
14. ja 28. juulil
4. ja 18. augustil
1. ja 15. septembril

Kontserdid toimuvad iga ilmaga.

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

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja
võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6

310 310.

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

