
Vargamäe muuseumi 
koostööprojektid kogukonnaga

PIIRKONNA PÄRANDI TUTVUSTAMINE



Kogukond kui pärandi hoidja/kandja
• Ühine koostöö ja üksteise väärtustamine on äärmiselt oluline hajaasustusega piirkonnas

• Vargamäe muuseum on kaasanud oma publikuprogrammidesse (sh muuseumiöö, 
muinsuskaitsepäevad, suvepäevad, sünnipäevad jm) Järva-Madise kiriku, Albu mõisa ja Järva-
Madise külaseltsi

• Oleme ühendanud Järva-Madise kiriku külastamise ka muuseumi haridusprogrammi

• Panustanud erinevatesse kogukonna üritustesse (perepäevad, lugemisklubi, laadad, jm) 
osaledes ettekannete ja erinevate programmidega (nt vanarahvamängud jm)

• Oleme loonud ühtse terviku piirkonna kultuuriloo tutvustamiseks, mis on piirkonna 
külastatavuse muutnud atraktiivsemaks ning suurendanud huvi meie kultuuriväärtuste vastu.  



Rabamatk läbi Kodru raba Vargamäe muuseumist Järva-Madise kirikuni



Järva-Madise Püha Matteuse kiriku külastamine



Tammsaare ausammas Järva-Madise wallamaja ees



Ajastutruu menüü



Ekskursioon Albu mõisas



Programmid Vargamäel



Tantsutöötuba piirkonna rahvamuusikutega



Mida on andnud koostöö
• Üritustel on laiem kõlapind

• Külastaja saab(tahab!) rohkem näha ja teada, viibib piirkonnas kauem

• Kogukond on kaasatud

•Võimalus lähemalt tutvuda omakandi inimestega

• Ühendab erinvaid põlvkondi 

• Tugev kogukond on heaks aluseks edaspidises koostöös 

• Saame ise targemaks 

• Palju lõbusam ja toredam on koos asju teha!



Kellega toimib aktiivne koostöö 
ühisürituste korraldamisel
Järva-Madise külaselts

Järva-Madise kirik

Albu mõis 

Piirkonna pärimus- ja rahvamuusikud

Järva vallaraamatukogud

Muinsuskaitseamet

RMK



Külastajate arv. Statistika.

Muinsuskaitsepäeva 2018 – 16 inimest

Muinsuskaitsepäev 2019 Kultuur ja 
meelelahutus – 137 inimest

Muinsuskaitsepäev 2020 Kool ja haridus – 35 
inimest

Muuseumiöö 2018 Öös on pidu  – 116 inimest

Muuseumiöö 2019 Öös on mustrid– 208 
inimest

Muuseumiöö 2020 Öös on aega - 110 inimest



Muinuskaitsepäevade kava
KOOL JA HARIDUS 2020 

Tammsaare muuseum Vargamäel, Järva-Madise 
külaselts ja Järva-Madise kirik  KUTSUVAD OSALEMA:

kell 12 ettekanne Vargamäe muuseumis kirjanik 
Tammsaare kooliteest

kell 14 vestlusring Järva-Madise wallamajas
kihelkonna haridus- ja kultuurielu ajaloost, väljapanek. 

kell 18 Järva-Madise kirikus on avatud väljapanek 17. 
sajandi ühe olulisema kirjamehe ja pastori Heinrich 
Stahli elust Järva-Madisel ja tegevusest eesti vanema 
kirjakeele loomisel. Eksponeeritud on valik vanu palve-
ja lauluraamatuid.

MEELELAHUTUS JA KULTUUR 2019

Meie ühiseks nimetajaks on kirjanik Tammsaare, läbi kelle vaatleme 
kultuuri ja meelelahutuse olemust piirkonnas läbi kahe sajandi. 

Ahula raamatukogus: Vestlusring Raamatukogutöötaja kui 
kultuurse meelelahutuse eestvedaja. Väikeraamatukogu tähtsus 
kogukonna kultuurielu edendamisel. 

Avatud endine Albu vallamaja Järva-Madisel:

Väljapanek nõukogude-aegsetest pidudest Järva-Madise 
kultuurimajas ja Järva-Madise Haridusseltsi ajaloost. 

Tantsuõhtu "Olgu tervitatud Tammsaare kolhoos 1969! 
"(täiskasvanutele). Ajastutruu tantsutöötuba elava muusikaga. 
Viktoriin, ajastute tantsud, loterii. 

Tammsaare muuseum Vargamäel. Muuseumi kuraator Siiri Kvelli
ettekanne "Tammsaare kui teatrikriitik". Vestlusring 
teatrikriitikutega Vargamäe vabaõhulavastuste tähtsus Eesti 
teatrimaastikul



Haridus ja kultuur 2019
KOGUKONNA VESTLUSRING PIIRKONNA ÕPETAJATEST JA 
KOOLIMAJADEST MUUSEUMI ETTEKANNE „TAMMSAARE KOOLITEE“



Kultuur ja meelelahutus 2019
KOGUKONNA TEEMAÕHTU



Muuseumiöö

Vargamäel tähistatakse aja kulgemist Tammsaare sünnipaiga olulistes kohtades: 
Vargamäe muuseumis (taluaeg), Järva-Madise kirikus (igavikuline aeg), Järva-Madise 
wallamajas (vene/nõukogude aeg) ja Albu mõisas (mõisaaeg). Igas kohas on 
tegevused, mis viivad külalised ajarännakule. Võimalus mängida nelja kohta 
ühendavat ajarännaku mängu.

Vargamäe muuseum Kell 20.27 Muuseumi kuraator Siiri Kvelli päikeseloojangu 
ettekanne „Aeg ja „Tõde ja õigus“. Muuseumi karjatallis on avatud mängunurk pere 
pisematele.

Järva-Madise wallamaja viib külalised tagasi aega, kus Eestis oli vene võim. 
Muuseumiööl on avatud ajastut tutvustav väljapanek. Osaleda saab kolhoosiaja elu 
teemalises vestlusringis. Õhtu lõppeb öökino filmiga "Ideaalmaastik". Avatud on 
kodukohvik!

Albu mõis - Külastajad saavad osa suurest ja muljetavaldavast ajaloost, näha imelisi 
sajandite taguseid maalinguid, soovi korral maalida endale mälestuseks ajastu 
motiividega eseme ja lahendada mängulisi ülesandeid.

Järva-Madise kirik. Kirikus ootab külastajat mõtteterada, mis arutleb igavikulise ajatu 
aja üle.

JÄRVA-MADISE KIRIKU VÄLJAPANEKÖÖS ON AEGA 2020



Muuseumiöö
ÖÖS ON MUSTRID 2019 

Muuseumiööl on avatud on näitused, saab mängida muuseumiöö
mustrimängu (#vargamäemustrid) , süüa, kuulata rahvamuusikat. 
Üheskoos otsime „Tõe ja õiguse“ tõsielulisi vasteid ning põimime 
reaalsuse, romaaniloo ja tänapäeva üheks mustriks.

Muusikamustrid  - tantsutöötuba koostöös piirkonna pärimus- ja 
rahvamuusikutega

Käsitöömustrid – JärvaMadise kihelkonna rahvariiete välja panek

JÄRVA-MADISE KIRIK
Muuseumiööl on kirik avatud 18st-23ni, kirikuisa Tiit Lastik tutvustab 
kirikus peituvaid keskaegseid mustreid ja põnevaid seinamaale. 
Spetsiaalselt muuseumiööks on kirkus avatud Mihkel Ilusa maalide 
näitus „Vesi palgid veeretanud“, kus külaline saab tutvuda 
puidumustritega. Vargamäe muuseumiöö mustrimäng viib külalised ka 
kirikusse.

JÄRVA-MADISE WALLAMAJA
Vallamaja on spetsiaalselt muuseumiööl avatud ning seal viiakse samuti 
läbi muuseumiöö mängu. Albu vallamaja ees asub ka Tammsaare 
ausammas. Järva-Madise külaseltsi eestvedamisel on avatud taluturg.



Mida on koostööst veel sündinud
KULINAARNE LUGEMISKLUBI. KÜLAS ELO SELIRAND KOGUKONNA JÕULUPIDU LASTELE



Aitäh!

Kass Anton 
tervitab ja ootab  

Vargamäele 
külla!

www. vargamae.ee


