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Abja Kultuurimaja külastajate
kultuuritarbimise uuring 2014/15 hooaeg
Abja Kultuurimaja külastajate kultuuritarbimise uuring viidi läbi eesmärgiga välja selgitada
Abja Kultuurimaja külastajate eelistused kultuurisündmuste osas. Lisaks soovisime läbi
küsitluse välja selgitada ka nö. „murekohad“, millest lähtuvalt saame juhinduda edaspidise
parema töö organiseerimiseks. Kultuurimaja on Abja valla kultuuritöö keskmes ning meile on
oluline, et iga külastaja leiaks midagi „endale“ ja tunneks end kohaliku kultuuri osana.
Uuring viidi läbi ajavahemikul veebruar 2015 kuni aprill 2015. Uuringule sai vastata nii
internetis Google Drive keskkonnas kui ka paberkandjal. Paberkandjal ankeedid olid
vastajatele kättesaadavad kultuurimajas ning raamatukogus. Info uuringu vajalikkuse ja
läbiviimise kohta oli üleval kultuurimaja koduleheküljel, blogis ja sotsiaalmeedia võrgustikus
Facebook. Küsitlusele vastas 84 inimest.
Järgnevalt püüame läbi saadud vastuste teha kokkuvõtteid ja analüüsida tulemusi.

1. Kus on Teie sissekirjutuse järgne elukoht?
84-st vastanust 60% oli elukohaks sissekirjutuse järgi märgitud Abja-Paluoja ja 22% Abja
vald. 18% vastanutest olid märkinud elukohaks muu (Põltsamaa, Mõisaküla linn, Karksi vald,
Tallinn, Halliste, Viljandi, Pärnu). See on meile märgiks, et lisaks kohalikele inimestele
leiavad tee meie majja ka inimesed teistest valdadest ja linnadest ja see on positiivseks
märgiks- meie kohalikust kultuurielust saavad osa ka inimesed väljapoolt Abja valda.
Loomulikult ei saa me siinkohal välistada asjaolu, et nende hulgas võib olla ka inimesi, kelle
sissekirjutuse järgne elukoht ei vasta tegelikule elukohale.
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Joonis 1. Vastajate sissekirjutuse järgne elukoht
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2. Teie sugu ja vanus
Järgnev diagramm peegeldab asjaolu, et naispool on olnud vastamisel aktiivsem- vastavalt siis
84 % vastanutest olid naised ning 16 % mehed. See on suur ülekaal, mis ei tekita imestust,
kuna enamasti ongi naised aktiivsemad küsitlustes osalejad ja peab tõdema, et ka tegusam
kultuurimaja külastaja. Vastanute keskmine vanus on 45,3 eluaastat. Kõige noorem vastaja 14
aastane ja vanim 83 aastane.
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Joonis 2. Küsitluses osalenute sooline jagunemine

3. Kas olete viimase aasta jooksul külastanud Abja valla
kultuurisündmusi?
Valdav enamus (84,10 %) küsitluses osalenutest on viimase aasta jooksul külastanud Abja
vallas toimunud kultuurisündmusi. 12,7% ei ole seda teinud ning 3,2% küsitlenutest jättis
sellele küsimusele vastamata.
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Joonis 3. Abja valla kultuurisündmustes osalemine viimase aasta jooksul0
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4. Millistel Abja Kultuurimaja sündmustel olete viimase aasta jooksul
käinud?
Küsitluses osalenud tõid külastatud sündmustena välja praktiliselt kõik viimase aasta jooksul
toimunud sündmused ning väljatoodust tekkis järgnev loetelu:
-

näitused;
advendikontserdid;
uusaasta pidu;
Eesti Kontserdi ja Abja Kultuurimaja koostöös toimunud kontserdid (Riho Sibul,
Klassikatähed, Johan Randvere, Trio Contemp, Rein Rannap, Hortus Musicus)
Abja Suvepäevad
traditsioonilised tähtpäevad;
Emadepäeva kontsert (Koit Toome)
teatrietendused („Eesti mees ja tema poeg“, „Helin ja valu, mäng ja ilu“);
Jaanituli;
kinoõhtud;
Vabariigi aastapäeva aktus;
Akordionfest;
laadad (jõululaat, kevadlaat, suvepäevade laat, kirbukad)
Lõuna-Mulgimaa taidlejate pidu;
eakate peoõhtud;
pillimeeste päev;
kohtumine saadikutega;
Abja Muusikakooli õpilaste kontserdid;
lastekino;
mälumäng;
peoõhtud;
näiteringi etendused;
Murdlaine kontsert;
noortenäidend;
naistepäeva kontsert;
Jüriöö jooks;

Siinkohal soovime välja tuua 2014/2015 hooaja (hooajana arvestame september-august)
kultuurimaja sündmuste koguarvu, milleks on 83 (sinna mahuvad kinoõhtud, kontserdid,
teatrietendused, näituse avamised, õpitoad, peoõhtud jpm).
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5. Missugune on Teie hinnang Abja kultuurimajas pakutavale? Kas
Teie meelest on pakutav programm piisavalt huvitav, erinev ja
vahelduv?
Rahulolu sündmustega

üldiselt ei ole
rahul ; 3,20%

ei ole rahul

muu; 1,60%

ei oska öelda; 15,90%

väga rahul; 25,40%

üldiselt rahul; 50,80%
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Joonis 4. Hinnang Kultuurimajas pakutavale
Heameel on tõdeda, et küsitluses osalenutest üle 75 % oli Abja Kultuurimajas pakutavate
sündmustega üldiselt rahul ja väga rahul ( vastavalt siis 50,8 % ja 25,4 %) ning nende arvates
on kultuurimaja programm piisavalt huvitav, erinev ja vahelduv. 15,9% ei oskanud sellele
küsimusele vastata, vastusevariandi „muu“ märkis 1,6 %, kuid jättis siinkohal oma arvamuse
täpsustamata. Rahulolematust väljendas 3,2 % vastajatest.

6. Missugused põhjused takistavad või võivad takistada Teie
kultuuritarbimise harjumusi?
Kultuuritarbimise takistajad
1,50%

18,50%
52,30%

30,80%
15,40%
vähene vaba aeg
ebapiisavad rahalised vahendid

ei ole kaaslast, kellega sündmusele minna, aga üksi ei taha
ei meeldi teatris, kinos, kontserdil käia
muu
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Joonis 5. Kultuuritarbimise harjumuste takistused
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Läbi selle küsimuse soovisime jõuda lähemale peamistele põhjustele, mis võivad inimese
kultuuritarbimise harjumusi mõjutada/takistada. Küsimustele vastajate kaudu kujunes välja
pilt, mis toob välja peamiste takistustena * vähene vaba aeg 52,3 % * ei ole kaaslast, kellega
sündmusele minna, aga üksi ei taha 30,8% * ebapiisavad rahalised vahendid 15,4%. 18,5%
vastajatest oli märkinud „muud põhjused“.
Antud vastuste põhjal ei saa küll üldistavaid järeldusi teha, kuid võib öelda, et aja faktor on
põhiliseks takistuseks, kuna selle olid märkinud pooled vastajatest.

7. Kas osalete ise mõnes ringi töös?

Osalemine ringi töös
8%

osalen aktiivselt

23%

olen küll nimekirjas, kuid
pigem passiivne liige

1%
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osaleks, kuid ei ole piisavalt
vaba aega
ei osale

62%

muu

Joonis 6. Osalemine ringitöös
Valdava enamuse uuringus osalejatest moodustavad need, kes ei osale igapäevaselt
kultuurimaja huviringides. ¼ vastanutest osaleb aktiivselt. Siinkohal toome välja, et 2014/15
tegutses Abja Kultuurimajas 12 ringi osalejate arvuga 132, mis moodustab 5,9 % Abja valla
elanike arvust.
Kapell „De La Rosa“ 5; Laste liikumisring 13; Laste lauluring 19; Naisansambel Viisivakk 8;
Naiskoor Õbeäidsme 22; Idamaine tants 2; Memmede tantsurühm „Meelespea“ 13; Laste
näitering 10; Abja EHH-Teater 8; Pensionäride näitetrupp „Kolmas Voorus“ 8;
Naisrahvatantsurühm Wallatud 12; võimlemine 12
Lisaks eelnimetatutele toimetas igakuiselt pensionäride klubi „Meelespea“ keskmise osalejate
arvuga ca. 25 ning traditsiooniline Abja mälumäng, millest võttis eelmisel hooajal osa 12
võistkonda (liikmete arvuga 60). Meil on heameel, et valla pensionärid on aktiivsed ja
toimekad korraldamaks vahvaid klubiõhtuid. Kohaliku mälumängu võistkondade arv näitab,
et pikkade aastate järel ei ole huvi mälumängu vastu vähenenud.
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8. Kas Teie arvates tegutseb kultuurimajas piisavalt ringe erinevatele
huvigruppidele?
Huviringide varieeruvus
muu

ringe on liiga vähe

4,70%

3,10%

ei oska öelda

võiks olla rohkem

35,90%

15,60%

jah, ringe on täiesti piisavalt

40,60%

Joonis 7. Huviringide varieeruvus
40,6% osalejatest leidis, et kultuurimajas tegutsevate ringide arv on täiesti piisav, teise suure
osa moodustasid vastanud, kes ei osanud sellel küsimusele vastata 35,9%, 15,6% leidis, et
ringe võiks olla rohkem ning vaid 3,1%, et ringe tegutseb liiga vähe. 4,7% olid märkinud
vastusena „muu“.
Kultuurimaja püüab arvestada kõikide huvilistega ning püüab ringitöö organiseerida nii, et
huvilised leiaksid omale meelepärase huvitegevuse. Kultuurimajale on toeks ka teised vallas
tegutsevad asutused (päevakeskus, noortekeskus, spordihall, kool), kes pakuvad samuti
erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks.

9. Millistest huviringidest oleksite huvitatud?
Antud küsimus oli lahtine küsimus ning andis võimaluse inimestel oma soove ja ettepanekuid
edastada. Välja toodi ettepanekutena järgmine:
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„Kindlasti aktiivsetest treeningutest. Võiksid olla erinevad tantsutreeningud ja zumba
treening.Praegu pole kedagi kes hakkaks ka täiskasvanutele tegema
aeroobikat,zumbat või ükskõik millist treeningut ja loomulikult võiks olla mingi
tänavatantsu trenn, kus saaks tantsudega esinemas ka käia ja oleks siis rohkem
initsiatiivi treeningut jätkata pikema aja jooksul.“
„Jooga, peotants“
„Kunst, maal, akvarell, puit“
„Näitering“
„Tantsuringid“
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„Oleks huvitatud joogast, võiks olla koolitusi, loenguid enese tervendamisest,
toitumisest jne“
„Aeroobika“
„Vanemate kui 6-aastate laste lauluring, ansamblilaul ja soololaul. Ansamblilaul
varases keskeas inimestele (võimalusel segaansambel) Moodne käsitööring noortele
(scrapbooking, polümeersavi, taaskasutus rõivadisainis jms) Pannkoogihommikud
nendele lastele ja vanematele/vanavanematele, kes käivad kaugemal tööl ja viibivad
Abjas vaid nädalavahetustel, kuid tahaks lastega koos aega veeta (nt koostöös
päevakeskusega koos muinasjuttude, mängude ja lauludega)“
„kunstiring“
„lastele rohkem ringe“
„tantsuring“ (10-14 aastastele)“
„enesekaitse“
„pole suurem asi ringidest osavõtja“
„käsitööring“
„vajadusi rahuldavad ringid on kodukohas olemas“
„peotants“
„mulle piisab“
„sport“
„Minu vanustele näitering, vestlusringid, kus käivad külalisesinejad, kultuuriinimesed
(näitlejad, kunstnikud, kirjanikud)“

Vastuste seas on välja toodud ringe, mis varasemalt on kultuurimajas tegutsenud, kuid
mille oleme pidanud lõpetama inimeste vähese huvi tõttu. Käesoleval hooajal tõime uue
ringina idamaise tantsu, millega uuest hooajast ei jätka huviliste vähese osavõtu tõttu.
Püüame algaval hooajal alustada taas mõne uue ringiga ning loodame, et on ka osavõtjaid
ja huvi.

10. Kas kultuurimaja sündmust külastades tunnete end mugavalt?
Ka antud küsimus oli lahtine ning vastaja sai edastada oma mõtteid, kuidas ta ennast
kultuurimaja külastades tunneb. Anname siinkohal nendest mõtetest ülevaate:
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„tunnen mugavalt, aga kui on mingi rootsi lauaga sündmus, siis on ebamugav, ei ole
kuhugi kohvitassi toetada nt“.
„jah“
„mitte eriti, kuna rahvast vähe. Peod (viimasel ajal) on kahjuks tänu piirangutele
(rangetele) inimesi häirinud ja seetõttu ei taha nad ka tagasi tulla.“
„maja on soe ,hubane ,perenaised meeldivad ja viisakad, istumistoolid kõvad ,katki
,taguots jääb valusaks.“
„maja soe, toolid võiks olla paremad.“
„toolid võiks mugavamad olla“
„Nojah, kõik o väga hea va. TOOLID!“
„Igati armas ja soe vana hea maja“
„jah, küllaltki“
„kodune ja mugav“
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„Abja kultuurimaja vajab renoveerimist (väliselt on ikkagi väga mannetu ja kurb, et
nii kaunis arhitektuuriline hoone laguneb). Lisaks on kontsertide ja etenduste
vaatamisel vägagi ebamugav asjaolu, et toolid ei kannata kahjuks enam üldse
kriitikat. See tähendab, et toolid on ebamugavad, kõvad ning vanad (vanad olid juba
10 aastat tagasi, kuid kahjuks muutusi pole positiivses suunas olnud). Samuti vajab
renoveerimist ka suur saal, mille laest krohvi/värvi praguneb, kultuurimaja
kohvik/baar... Osalenud 10 aastat tagasi Abja kultuurimaja ringides ja nüüd, peab
tõdema et muutusi ka tehniliste vahendite suhtes ei ole toimunud. Puudu on näiteks
korralikust valgustustehnikast. Vastupidiselt Karksi-Nuia kultuurikeskusele on AbjaPaluoja kultuurimaja jäänud ikkagi kahjuks vägagi ajale jalgu.“
„toolid võiksid olla mugavamad, kuid võib rahule jääda“
„Küllap vist“
„saali toolid kõvad ja eriti pikalt istuda ei tahaks“
„Kultuurimaja vajaks kindlasti värskendust. Toolid ei ole mugavad, eriti kui tahad
nautida teatrit või kino, mis kestavad vähemalt tund aega. Selg hakkab valutama.
Suure saali lagi hakkab väga valusalt silma. Kultuurimaja sündmused on siiani kõik
väga toredad olnud ja töötajad teevad olemise väga soojaks aga interjööri võiks
kindlasti mugavamaks ning värskemaks muuta.“
„Soe, puhas. No kahjuks neid, mis kunagi olid kindlasti mugavad toolid, ausalt peaks
ammu prügimäel olema. Kui on pikem istumine, teater või kino tuleb tulla padjaga.“
„Toolid on masendavalt ebamugavad“
„Tunnen end mugavalt“
„alati on kultuurimajas meeldiv vastuvõtt“
„külm“
„heas seltskonnas kindlasti“
„oleneb“
„Jah“
„igatahes“
„Toolid vahetusse! Seinapannood on oma aja ära elanud ja ei paku esteetilist
naudingut, pigem mõjuvad süngelt ja hirmutavalt. Baar on lihtsalt kole ja mõjub
mustana. Suure saali valgustus ringitööks puudulik. Pianiinod vahetaks ühe
elektriklaveri vastu, mis kannataks liigutamist ja ei varjaks silmsidet juhendaja ja
juhendatavate vahel. Fuajee on juba kena, paluks remonti kogu majja! Ruume juurde
väikestele ringidele (nt 3. korruse arvelt)!“
„maja soe ja hubane toolid aga ebamugavad ja kõvad ja katki. taguots jääb pikema
istumise järgi valusaks. majarahvas viisakas ja sõbralik“
„maja soe ja puhas aga toolid vajavad igaljuhul uuendust“
„Saali toolid ja lauad vajaksid välja vahetamist. Välisfassaad vajab värskendust.“
„üsnagi, toolid võiksid mugavad olla“
„võiksid olla pehmemad toolid pikema aja jooksul istudes ei jääks tagumik kangeks“
„täitsa mõnus“

Nagu vastustest peegeldub tuntakse kultuurimaja külastades ennast üldiselt mugavalt.
Korduvalt on vastajad välja toonud, et saali toolid on ebamugavad. Sellega oleme me nõus,
kuna toolid on tõesti oma aja ära elanud ja vajaksid välja vahetamist. Loodame, et peatselt
avaneb meil ka see võimalus. Ka maja vajab uuenduskuuri ning see on olulise punktina välja
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toodud ka Abja valla arengukavas. Lähiajal on planeeritud kultuurimaja välisfassaad
korrastada ning lähiaastatel loodame renoveerida saalid, lava, kohvikuruum, välja vahetada
elektrisüsteem ja ventilatsioon ning soetada uus valguspark.

11. Kuidas hindate sündmuste piletite hindasid?

Joonis 8. Hinnang piletite hindadele
Heameel on tõdeda, et meie külastajad peavad suures osas meie maja piletihindasid
taskukohaseks (86,2 %) küsitletutest. Vaid 13,8% leiab, et piletite hinnad on liiga kallid.
Tooksime näitlikustamiseks välja 2014/2015 hooaja sündmuste keskmised piletihinnad:
kinopilet- 3 ja 2 eurot; Eesti Kontserdi kontserdid 4 eurot; peopääsmed 5-7 eurot;
harrastusteatrite etendused – 5 eurot; kutselise teatri piletid – 8-13 eurot. Lisaks oli hooajal
mitmeid tasuta sündmusi.
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12. Kuidas hindate info kättesaadavust erinevate kultuurisündmuste
kohta?

Joonis 9. Kultuurisündmuste info kättesaadavus
Valdava enamuse vastajatest moodustavad need, kes hindavad info kättesaadavust kas täiesti
piisavaks (38,8%) või piisavaks (40,3%). Vaid 9% leidis, et info kättesaadavus ning 3% täiesti
ebapiisavaks. 9% märkis vastuseks „ei oska öelda“. See on meile märk sellest, et meie
kanalid, mida info edastamiseks kasutame, on piisavad. Peamiste kanalitena kasutab
kultuurimaja sotsiaalmeedia võrgustikku Facebook, blogi, kodulehte, reklaamstend
kultuurimajas, reklaamstendid tänavatel ja teistes valla allasutustes, vallalehte „LõunaMulgimaa“, ajalehte „Üitsainus Mulgimaa“ ning ajalehte „Sakala“. Lisaks jõuab reklaam ka
ümbruskonda (Halliste, Kulla, Kaarli, Paistu, Karksi-Nuia, Mõisaküla) ning Viljandisse.
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13. Millistest infokanalitest saate info Abja kultuurimaja sündmuste
kohta?

Joonis 10. Peamised infoliikumise kanalid
Põhiliste infokanalitena kasutatakse Facebooki, reklaamplakateid tänaval ning samuti info
liikumist sõprade/tuttavate kaudu (kõiki võrdselt 47,8%). Lisaks jälgitakse infot kultuurimaja
kodulehe vahendusel (34,3 %) ning kohalikku ajalehte lugedes.
Heameel on, et uuendatud kodulehekülg on ennast õigustanud ning info kättesaadavus on
seeläbi paranenud. Samuti on Facebooki lehe loomine olnud vajalik, kuna seda keskkonda
kasutatakse laialdaselt ning see on üks lihtsamaid ja kiiremaid viise info edastamiseks.
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14. Milliseid sündmusi võiks Abja kultuurimajas rohkem olla?

Joonis 11. Milliseid sündmusi võiks kultuurimajas rohkem olla
Küsitluses osalenud sooviksid meie majas kuulata rohkem erinevaid kontserte (37,1%), näha
rohkem kinofilme (32,3%) ning teatrietendusi (29%). Samuti on huvi erinevate õpitubade ja
koolituste järele (24,2%). Üsna tagasihoidlik on peoõhtute soov (17,7%).
Käesolev hooaeg andis meile arusaamise, et pidude külastatavus on väga tagasihoidlik ning
uuel hooajal planeerime tunduvalt vähemas mahus peoõhtuid. Käesoleval hooajal saime
juurde uut vajalikku kinotehnikat ning liitusime kinovõrgustiku, kinobussi ja DokTokiga ning
selle koostöö tulemusena saime näidata uusi Eesti filme, multifilme lastele kui ka mitmeid
dokumentaalfilme. Kino külastatavusega võib igati rahul olla ning uuel hooajal jätkame
kinoõhtutega ning loodame, et saame tuua vaatajateni ka linastuvaid välisfilme. 2014/15
hooajal etendus meie majas 3 kutselise teatri etendust („Eesti mees ja tema poeg“, „Eesti mees
ja tema naine“ ning „Õnnenumbrid“) ning soov teatrit nautida oli suur ja saal oli rahvast täis.
Püüame ka uuel hooajal külastajaid teatrietendustega rõõmustada, kuid olulised piirangud
seab meile lava suurus.
Õpitubade pakkumisega katsetasime sellel hooajal ning meil käis professionaalne
käsitöömeister, kuid inimeste huvi õpitoa vastu oli leige. Mis on ka mõistetav, kuna
Päevakeskus pakub palju põnevaid õpitubasid ning dubleerida ei ole mõtet.

15. Kas olete külastanud Abja Suvepäevi?
Antud küsimusele vastas jaatavalt 93% küsitluses osalenutest, 7 % oli märkinud, et ei ole
Abja Suvepäevi külastanud.
Abja Suvepäevad on meie valla kõige suuremaks kultuurisündmuseks ning lisaks oma valla
elanikele jõuab külalisi lähemalt ja kaugemalt. Kultuurimaja püüab Abja Suvepäevade
korraldamise osas jätkata nii traditsioonidega kui ka tuua uut ning põnevat. Samuti soovime
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valla aasta suursündmusel pakkuda võimalust nii spordiks kui meelelahutuseks ning tuua
tuntuid esinejaid. Ilma koostööta ei ole võimalik Abja Suvepäevi korraldada ning selles osas
on meil väga sujuv välja kujunenud koostöö mitmete asutuste ja paljude vabatahtlikega.

16. Kas Teie arvates on suvepäevade programm piiavalt varieeruv, igaüks
leiab oma?
Järgnevalt toome välja tagasiside Abja Suvepäevade programmi kohta:
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„usun küll“
„pole häda midagi“
„alati jääb midagi puudu“
„Igaüks leiab midagi enda jaoks!“
„Kuna ei armasta massis liikuda, ei ole hinnang kõige adekvaatsem. Väga tahaks, et
suvepäevade kese oleks ühes kindlas kohas, üritused vähem laialipillutatud. Et seal
ühes kindlas kohas toimub kogu aeg midagi, ei pea jooksma järve äärde, noorteka
hoovi, kultuurimajja, lasteaia taha...Samas puudub meil laululava või suveaed, mis
selle keskme kohta täidaks.“
„liiga kesised“
„jah, on küll. Tegevust leidub igale eale“
„On piisavalt ja kõigile, isegi liiga palju.“
„piisav. lemmiklooma näitus võiks olla kodumooside ,salatite degusteerimine(kuigi
aeg on halb ,pole marjad vist valmis ja aedviljad)“
„Kuna Abja suvepäevad on samal ajal Tartu laada- ja suvepäevadega, siis eelistan
olla Tartus.“
„ei ole- rohkem võiks olla midagi huvipakkuvamat“
„Arvan, et on“
„Mulle on siiani sobinud.“
„Super suvepäevad oli 2014.“
„Ei jõuagi igale poole“
„kindlasti on, õhtuesinejad võiksid olla muidugi teised, väheke tuntumad artistid kui
seni on olnud“
„ei ole osalenud, aga kava tundub väga mitmekesine“
„igaühele on miskit toimunud.“
„Viimasel ajal väga tore ja mitmekesine“
„rohkem võiks olla rahvapillimuusikat. Võiksid esineda kapellid kogu Eestist“
„Võiks olla paremad esinejad!!!!“
„kõikjale nagunii ei jõua, tuleb teha valikuid“
„mulle väga meeldib suvepäevade programm, igaüks leiab tegevust ja 3 päeva jooksul
on kogu aeg midagi teha“
„võiks korraldada igasuguseid degusteerimisi moosid, hoidised, see muidugi raske
,sest siis pole veel uus saak päris valmis. võiks toimuda Abja valla koera-kassi
lemmiklooma näitus või lemmikuim koduloom, jne“
„jah“
„Suvel ei pea igal aastal vajalikuks kõike vaadata . Soovi korral olen ikka midagi
enda jaoks leidnud“
„igale vanusele on midagi“
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„olen rahul olnud“
„Kindlasti ja pakutakse ikka seda , milleks parajasti jaksu ning rahalisi vahendeid
on“
„arvan küll“
„Jah“
„ma arvan küll“
„tegevust leiab igas eas inimene, alati on olnud vahva programm“
„Üldiselt oli programm eelmisel aastal hea ning kõigile leidus midagi. Ettepanek
oleks reedene ansambli pidu korraldada laupäeval, kuna paljud tuttavad kes tulevad
sel ajal kodukanti ei jõua reedeks. Tõmbenumbriks on kindlasti head ja tuntud
bändid.“
„Kahjuks ei ole aastaid juba Abja suvepäevad üritus, mille programm oleks huvitav.
Samuti ühtivad kuupäevad kahjuks teiste suurüritustega nt Lõuna-Eesti autoralliga.“
„piisav“
„pisut igav, kindlasti soovitan panustada heale bändile laupäeva õhtusel üritusel.
Piletitega ja juba aegsasti eelmüügiga. Inimesed on nõus maksma, kui on paljutõotav
elamus. Isegi kui ei tule kasumit vaid jääb nulli, siis on sellegipoolest tohutu "kasum"
kaudselt, sest see annab hea elamuse, toob rohkem rahvast linna ja nii külalistel kui
kohalikel on hea meeleolu garanteeritud“
„enam-vähem“
„programm on rahuldav“
„jah“
„kirju valik“

Abja Kultuurimaja püüab suvepäevade korraldamisel arvestada meieni jõudnud
ettepanekutega ning liikuda ikka edasi, et muuta see aasta sündmus põnevaks kõigile. Samuti
on meil meeskonnaga nii suvepäevade eel kui järel mitmed arutelud, mille tulemusena
programm valmib ning mille järgselt teeme kokkuvõtteid ning arutame, kuidas järgmisel
aastal veel organiseeritumalt ja huvitavamalt korraldusega tegeleda.

17. Teie ettepanekud ja mõtted Abja kultuurimaja töö paremaks
korraldamiseks
Meie jaoks on oluline meie külaliste arvamus ning positiivne emotsioon kultuurimaja
sündmuselt lahkudes. Seetõttu palusimegi neil uuringu lõpetuseks välja tuua oma ettepanekud
ja mõtted, kuidas saaksime oma tööd paremini korraldada märksõna all “kõik südamelt ära“:
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„Eakas inimene ei taha õhtuti kodust välja tulla, mõtteid polegi“
„Kõike ilusat ja palju edu teile!“
„ei oska midagi öelda, tehke kuidas jaksate“
„Kutsuda esinema ka tuntumaid inimesi. Järjepidevus ürituste korraldamisel.
Ansambli lõpetades võiks lasta pidulistel veel makimuusika saatel veidi pidutseda,
mitte tuled põlema ja muusika kinni“
„Kultuurimaja teeb tööd. Iseasi kuidas keegi sellesse suhtub. Ja alati saab rohkem ja
paremini teha“
„Rohkem üritusi, mis meelitaks rahvast!“
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„Peod on baariga, oma lauda ei saa katta aga igaühe vajadusi ei suuda ju
kultuurimaja kohvik rahuldada...“
„Kahju, et aktiivseid ja osavõtlikke inimesi on nii vähe. Tundub, et igapäeva eluga on
inimestel palju muret ja nad on väsinud ega taha välja tulla. See on maapiirkondade
üldine probleem“
„Pidude osas ei tasuks olla nii range, kui on ikkagi uusaastapidu ja pooliku
šampusega üles ei lasta, siis on see ikkagi inimeste suur piiramine. Te olete tublid ja
püüdke edasi, kahjuks aga siinsed inimesed töötavad liialt ja neil ei ole kahjuks aega
teie asjadel osaleda“
„Olete tublid! Jõudu!“
„Uued kultuurimaja töötajad on teinud head tööd“
„Soovin Teile edu ja vastupidavust!“
„Olge tublid ja ärge pikka viha pidage! „
„kino võiks olla, aga nagunii ei viitsi keegi kodust sellepärast enam välja tulla :(„
„Kõik on suurepärane, töötajad on ihu ja hingega töös. Eriline tänu raamatukogu
töötajatele“
„Jõudu !“
„Edu edaspidiseks tegutsemiseks!“
„Kuulata inimeste soove, eriti noorte. Leida kõigile kindel ühine hobi (rohkem võiks
olla teatrietendusi)“
„Jätkake samas vaimus!“
„Gümnaasiuminoortele võiks olla näit. 2 korda kuus pidusid. Kaasata võiks ka
lapsevanemaid kui inimressurssi ei jagu. Toolide projekt- vallavalitsusele ettepanek,
vajadusel annetuste kaudu täiendavalt raha koguda“
„võiks rohkem reklaamida pidusid, üritusi ja kirjeldada rohkem tegevusi mis
toimuvad“
„Julgelt ja hooga edasi!“
„Jätkake samas vaimus ja ongi hästi. Ilusat kevadet !“
„vaadata et üritused ei ühtiks samal ajal toimuvate naabritega.....kuulutusi rohkem,
teatrit aga üldiselt on kõik hästi paremuse poole läinud. Tublid olete!“
„Jõudu Teile. Arvan, et rahvaga töö on raske ja mitte kunagi kõigi tahtmist ei saa.
Tegutsege ja planeerige nii kuidas "rahakott" lubab“
„FB konto loomine, see oli hea asi! Soovitan FB-s sündmusi ette ka reklaamida. Tihti
on pildid üleval, et praegu toimub või et toimus, mis on ka hea ja annab mõnusa
mulje, et elu käib. Selles küsitluses võiks olla võimalus valida ka mitu asja. Äkki
annaks Konsumiga diili teha ja sinna reklaamitahvel üles seada. Igal juhul lähevad
asjad teie majas põnevalt ülesmäge“
„saalis võiks korralikud toolid olla“
„Tundub, et tegevus toimub ja toimib. Soovitusi raske esitada kuivõrd ei ole võimalik
kõiges osaleda“
„Olen rahul“
„Jõudu ja jaksu :)!“
„Teha suuremaid muudatusi ürituste näol, eriti mis puudutab suvepäevi. Kutsuda
esinema tõesti Eesti mõistes staare (eeskuju võtta nt Mõisakülalt). Samuti jaanituli
(eeskuju võtta nt Kariste jaanitulest). Taaselustada Abja laat, mis 1930ndatel oli
Mulgimaa kui mitte terve Eesti üks suurimaid ning tuntumaid..“
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„Kutsuda esinema inimesi, kes on Eesti mastaabi tuntumad. Õhtuseid pidusid võiks
rohkem olla“
„kõik on hästi korraldatud“
„Kultuurimaja poolt on kõik korraldatud- inimesed on passiivsed ja stressis“
„Võiks olla kohtumisi huvitavate inimestega nt. Kalju Paldis“
„Võiks olla rohkem klassikat ja teatrietendusi“

Abja Kultuurimaja tänab kõiki, kes võtsid vaevaks uuringus osaleda ja meile tagasisidet anda.
Andsite meile olulised suunad, milles oma edaspidises töös juhinduda. Soovime kõigile
kultuurimaja külastajatele kaunist suve ja rõõmsate kohtumisteni Abja Suvepäevadel ning siis
juba uuel hooajal.
„Sest kultuuri saladus on see, või mis saladus, aga alati ei panda seda tähele: vana on kõige
alus, aga vanast võidakse aru saada ainult uue kaudu, ainult uut luues, seda vana pärandit
mitte kõigest väest järele aimates ega ka mitte kõigest väest uutmoodi tehes, vaid seda ümber
luues, uuesti luues“ Tõnu Õnnepalu
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