
 

0 

 

  

 

äriplaan 
2014 

 

 

 

Tegevuse valdkond: Kogukonna teenus  

Teenuse nimetus “ Kamari seltsimaja teenused” 

Teenuse osutaja : Kamari Haridusselts  

Regitrikood : 80120445 

Postiaadress: Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgevamaa 48003, 

Telefon: +372 523 5115 

Kodulehekülg: www.kamari.ee 

Meiliaadress: kamari@kamari.ee 
 

http://www.kamari.ee/


 

1 
 

 

Piirkonna kirjeldus: Kamari asub Põltsamaa vallas  

 

 
 

Kamari küla paikneb Põltsamaa vallas Jõgevamaal. Küla eripära on selles, et piirkonna 

keskel on NSVLiidu ajal ehitatud Kamari alevik oma 10 suure korterelamu, 10 

individuaalelamu ning suute tootmishoonetega. Ümber Kamari aleviku paikneb Väike- 

Kamari hajaküla, mille hulka kuulub ka Põltsamaa ametikooli ümber olev asustus. Väike Kamari küla 

piirid lõpevad Põltsamaa linna piiridega, ning Kuningamäe külaga ja teiselt poolt puutuvad piirid 

kokku Umbusi külaga ning Võhmanõmme külaga. 

Kamari Haridusselts loodi 1999 aastal ja 15 aasta jooksul olnud piirkonna arengumootoriks.  

2005 aastal pärjati piirkond oma tegevuste eest Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla konkursil 

„Aasta Küla“ tiitliga. 

Aastate jooksul on piirkonna arenguks saadud erinevaid struktuurfondidest toetust ligikaudu 418502 

eurot. MAK 2007-2014-3 toetustega on väljaehitatud seltsimaja-kogukonna keskuseks. 

Alates 2010 aastast on hakatud majas ka  kogukonna liikmetele teenuseid osutama. 

 

KAMARI HARIDUSSELTSI ÜLDANDMED 

Nimi: Kamari Haridusselts 

Aadress: Kamari alevik ,Põltsamaa vald, Jõgevamaa, 48003 

Äriregistrikood: 80120445 

Kontakt: +3725235115,7756277 

E-post: kamari@kamari.ee 

Koduleht:www.kamari.ee 

Asutajad:19 Kamari aleviku füüsilist isikut 

Juhatus: Kalli Kadastik,Vaike Niklus,Marju Kalbus, Kaire Küppar,Alar Sadam 

EESMÄRGID JA EELDATAV MÕJU 

mailto:kamari@kamari.ee


 

2 
 

 

Tänapäeva arenevas turumajanduse ühiskonnas on vaja mõelda kaugemale ette kui homne päev.  Siit 

tuleneb vajadus teha ümberkorraldusi planeerimistegevuses. On vaja reaalselt analüüsida praegust 

olukorda, olemasolevaid võimalusi ja puudusi ning hinnata ressursse. Oluline on kaasata 

arengutegevusse ka avalikkus. 

koostatud äriplaani eesmärk on pakkuda jätkusutlikul moel kogukonna- ja sotsiaalseid teenuseid 

ajaloolises Kamari koolimajas . 

Äriplaani koostamise tingis vajadus täpsemalt määratleda nõudluse ja konkreetse kompleksi 

kasutusvõimaluste  baasil võimaliku pakkumise mahud ja piirangud, analüüsida erinevaid 

arengustsenaariume, hinnata majanduslikku jätkusuutlikkust ning sotsiaalmajanduslikku kasu. 

 

2007-2014 on Eestis korda tehtud kogukonnakeskusi. Paljud kogukonnad on hakanud nende baasil 

pakkuma erinevaid teenuseid. Järgmise rahastus perioodi üks prioriteetidest on kogukonna teenuste 

arendamine, Kogukonnateenuste pakkumist peetakse maapiirkondade elavdamisel üheks 

võtmeteguriks, kui kogukonnateenuse tähendust mõistetakse väga erinevalt.  

Maapiirkonnas toimuvad vanuselised muutused , järjest rohkem noori lahkub linna ja elanikkond 

vananeb. 

Kogukonna teenuste eesmärgiks on nii piirkonnas olevatele inimestele pakkuda neile vajalikke 

teenuseid võimalikult kodukoha lähedal, sest ka vananeval elanikkonnal puuduvad isikliku transpordi 

kasutamisse võimalused ja ühiskondlik transport liigub väga harva, ka 8 km on eakal inimesel 

probleemiks. 

Selts on pakkunud erinevaid lahendusi eakatele kogukonnaliikmetele, nende olme probleemide 

valdkonnas ja vabaaja tegevusteks 

Teiseks aspektiks on kooliealiste lastel ei ole kodukohas vabaaja tegevusi ning suvisel koolivaheajal 

tööd ja tegevust.. Selts on pakkunud juba 10 aastat noortele läbi noorkotkaste ja kodutütarde rühma 

erinevaid tegevusi. 

 

OSUTATAVATE TEENUSTE KIRJELDUS 

 

1. Kamari seltsimajas pakutakse kohalikele elanikele  lugemistoa teenust. Varem oli ka 

raamatute laenutus ja avalik  internetipunkt, kuid nõudluse muutudes on jäänud alles 

ajakirjade, ajalehtede lugemise ja laenutuse teenus. 

Põltsamaa vallaga on sõlmitud ka avalike teenuste osutamise leping. Vald toetab ka läbi 

tegevustoetuse Kamari seltsimaja tegevust. Lugemistuba on avatud 3 päeval nädalas, kokku 6 

tundi. 

 

2. Ühisürituste korraldamine kogukonna liikmetele ja piirkonna elanikele. 

 

2.1. Eakate kolmekuninga kohvituba; 

2.2. Eesti Vabariigi aastapäeval suur suusapäev ja võistlus; 

2.3. Laskejooksuvõistlus; 

2.4. Lastelaagri korraldamine; 

2.5. Külapäevade korraldamine; 

2.6. Eestit tutvustavate reiside korraldamine; 

2.7. Teatrikülastused; 

2.8. Näituste korraldamine; 

 

3. Suurürituste korraldamine 

3.1. Kamari Veetrall korraldamine 

3.2. Põltsamaa valla parimate õpilaste koolilõpu pikniku korraldamine 

3.3. Kontsertide korraldamine 

4. Kamari seltsimaja ruumide rentimine tähtpäevade korraldamiseks 

5. Seltsimaja II korruse rentimine laste sünnipäevade tähistamiseks 

6. Liikuva SPA rentimine 

7. Vahendite rentimine 
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8. Kiletamise ja köitmise ning paljundusteenus 

9. Pesupesemise ja kuivatamisteenus 

10. Haljasalade niitmine 

11. Piirkonda tutvustavad  reiside vastuvõtmine ja külastuskohtade paketid. 

12. Toitlustuse korraldamine; 

13. Koolitusteks ruumide ja vahendite rentimine; 

14. Kangastelge kasutamine. 

15. Juuksuri teenus 

 

Paljud teenused on mitte tulu teenivad ja edaspidi äriplaanis nendele ei keskenduta. Äriplaanis 

keskendutakse teenustele, mis aitaksid Paranda seltsi tulubaasi ja sealt teenitud tuluga teostada 

kogukonnale suunatud üritusi ja teenuseid. 

 

1. Seltsimaja ruumide rentimine ürituste korraldamiseks 

 

1.1. Kamari seltsimaja andmed  

 

Kamari seltsimaja  asub vanas 1885 aastal ehitatud koolimajas. Maja põles 2003 aastal, seni asus seal 

kool. Peale seda jäi maja tühjana seisma. Kuid 19 sajandi lõpus ehitasid talupojad ise selle maja oma 

lastele hariduse andmiseks ja tühjana seisev maja oli kogukonnale raske vaadata. 2005 aastal saades 

Liikumine Kodukandi poolt väljaantava tiitli „Aasta küla“, otsustasid kogukonna liikmed, et maja 

tuleb uuesti taastada  ja rakendada kogukonna heaks tööle. Rekonstrueerimine toimus 2006-2009 

aastani, toetust saadi MAK erinevatest meetmetest. 

I korruse saal ja köögi osa  sai valmis juulis 2007. Ehitusinvesteeringu maksumus 64 000 eurot 

Maja on sisustatud mööbli ja toitlustuse pakkumiseks vajalike vahenditega. Maja mahutab kuni 80 

inimest, kuid maksimaalselt  laudadega peo jaoks on kuni 60 inimest ning optimaalne, et saab ka 

tantsida on 50 inimest. 

II korrus 2009  aasta lõpuks. Ehitusinvesteeringu maksumus 64 000. 

Seltsimaja territooriumi korrastamine ja lastele mänguatraktsioonide maksumus 22 370 eurot. 

Valmisid 2010 aastal. 

Kamari seltsimaja asub kinnistul Sakala 1 katastritunnus 61604:001:0073 suurusega 9,65 ha. Kinnistu 

on Põltsamaa valla oma. Kamari Haridusseltsi ja Põltsamaa valla vahel on sõlmitud pikaajaline leping 

2005 aastal,  millega kinnistu on antud seltsile kasutada kuni 2020 aastani.  

Maja suurus on 259 m2 ning kinnistul asub ka abihoone mille suuruseks on 105m2.  

Kinnistul asub ka metsa, mille hooldamine on seltsi kohustus. Sealsest metsast teeme vabatahtliku 

tööna ka vajamineva kütte. 

Maja soojuse tagavad kaks puukütte ahju ja kamin, mis ei salvesta soojust. I korruse esikud ja 

käsitöötoa soojuse annab elektril põhinev põrandaküte 

II korrust on võimalik kütta bullerjan tüüpi ahjuga., köetakse ainult kasutamisel. Alumise korruse 

ahju kütmisel on soojus läbi toru suunatud II korrusele. II korrusel ei ole veetorusid, mis kardaksid 

külmumist.. 

I korrusel on 98,3 m2 saal, fuajee ja garderoob 22,9m2, köök 21,5m2, seltsi vahendte ruum 26,5m2 

ning käsitöö tuba koos abiruumidega 30,9m2. 

II korrus on üks suur avatud ruum ligikaudu 130m2. II korrusel on võimalik nö madratsiga ööbida ja 

sisustatud erinevate mängudega ( õhuhoki, piljard, lauajalgpall, WI mängud.) 

Majas on tööle võetud perenaine 0,5 kohaga. Tööülesanneteks on maja korrashoid ning kütmine. 0,5 

kohta 355 eurose palgaga. Maja kasutajad maksavad  lauakatmise ja koristuse eraldi kui tahavad seda 

teenust kasutada. 
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Seltsimaja sisevaated  

 

          
 

Pildid seltsimajast 
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Pildid territooriumist 

 

1.2. Üritusteks seltsimaja rentimine  

 

Seltsimaja ruumide rentimise teenust on pakutud alates 2008 aastast. Siin on peetud nii kohalike 

juubeleid kui ka teistest piirkondadest pärit inimeste juubeleid ja pulmi. 

Keskmine rentimise müügitulu on olnud aastate lõikes 4000 euro ringis, keskmiselt 2 korda kuus. 

I korruse rentimine 24 tunniks maksab 130 eur, kogukonna liikmetele 100 eur. 

Köögis saab toitu soojendada ja keeta tee ja kohvi. Majas on kaks külmkappi. 

Kinnistu territooriumil on lastel karusell, tarzanirada, liumägi. Võimalus kasutada vibu ja õhupüssist 

laskmist. 

Majas võimalus karaokeks.  

Toitlustamine tehakse koostöös erinevate toitlustajatega:  

Kalli Kadastik-kooli söökla baasil 

Ingrid Viks- pakub piirkonnas catering teenust- tunnustatud koduköök 

Karin Tõnts- pakub catering teenust Põltsamaa piirkonnas. Põltsamaa lossis asuva Konvendi köögi 

baasil. 

Tähtpäevadeks maja rentimise teenust on äriplaanis planeeritud suurendada iga aastaselt 3% võrra, st 

aastas vähemalt 6 kasutuskorda juurde. Saavutada maja kasutus igal nädala vahetusel 208 aastaks. 

Sihtrühmaks Põltsamaa piirkonna elanikud. Sihtrühmana peaks fokuseerima oma teavitustegevused 

suvel korraldatavatele ettevõtete 1 päevastele suvepäevadele, kuna puuduvad majutus võimalused. 

 

Konkurendid: piirkonnas on analoogsed kohad kus tähtpäevi korraldada : 

 Põltsamaa  Kultuurimaja 32,25 eur/tund puhkepäevadel  

Lustivere kultuurimaja, 50 euri ööpäev; 

Pajusi Külamaja 50 eurot ööpäev  

 OÜ Pihlaka puhkemaja kompleks –Väike Kamaris. hinnad pole avalikud; 

Carl Scmidthi maja Põltsamaal- toitlustus koht, kus saab ka tähtpäevi korraldada. Majutuse võimalus 

34 inimesele. Kuna pakuvad toitlustust siis eraldi rendihinnad puuduvad. 

Põltsamaa kultuurimaja mahutab kuni 200 inimest, Lustivere kultuurimaja 150 inimest ja Pajusi 

külamaja on väiksem 30 inimest. Kõigis puuduvad majutusvõimalused. 

Pihlaka Puhkemaja  kompleks on talvisel ajal mahutavusega kuni 20 inimest ja suvel peetakse seal 

erinevate organisatsioonide suvepäevi. Majutuskohti 20. 

OÜ Pihlaka Puhkemajal on äriregistris kustutamishoiatus, majandusaasta aruannete esitamata alates 

2011 aastast. 

 

2. Koolitusteks, infopäevadeks ja seminarideks ruumide rentimine 

 

Teenuse hind on 10 eur I tund järgnevad 6 euri tund. Teenus sisaldab ruumide kasutust, projektori ja 

pabertahvli kasutust. Vahendid seltsil olemas. Koolitusel optimaalseks osalejate arvuks on kuni 30 

inimest. 

Pakume kohvipausi teenust , mille maksumus on I kohvipaus 1,5 eurot inimese kohta . Äriplaanis 

planeerime kohvipausi hinda suurendada, kui hakkame pakkuma masinaga valmistatud kohvi. 



 

6 
 

Masin on planeeritud osta KÜSK äriplaanide elluviimise meetmest , maksumusega 1500 eurot.  

Äriplaanis planeerime selle teenuse osutamist suurendada 5 aasta jooksul 5-8 % võrra. Vähemalt 

talve perioodil üks koolitus, seminar nädalas.  

Sihtrühmana näeme Kodukandi poolt korraldatavad koolitused, ettevõtlus-arenduskeskuse ja 

põllumajandustootjatele suunatud koolitused. 

 

Konkurendid piirkonnas:  

Põltsamaa kultuurimaja 11 eur/tund ilma tehnikata. Tehnika kasutus 8,2 eur/tund,  

Lustivere kultuurimaja, 4 eur/tund või 40 eur terve päev. 

Pajusi külamaja  4eur/tund või 30 eur/tund 

Põltsamaa noorte ja  elukestva õppekeskus Juventus seminariruumi kasutus 6,50 tund või 40 eur päev 

 

3. Liikuva SPA kasutus  

 

 
 

Mõte selline saun koos kümbustünniga ehitada tekkis, sellest et meie külas asuvad ettevõtted kes 

toodavad saun-aiamaju ja kümblustünne. Seltsimaja teenuse kasutamisel kerkis alati päevakorda kas 

meil on ka võimalus  sauna kasutada ja otsustasime panna sauna ja kümblustünni treilerile, nii saab 

seda ka transportida väljaspoole seltsimaja territooriumi. Olemas on registrinumber ja samuti 

liikluskindlustus.  Mass kokku 200 kg. SPA maksumus 7158 euri. 

Teenust oleme pakkunud alates 2011 astast. 

Teenuse hind 80 eur/ kord, lisandub 1 eur/km kohta kui on kohale transport . 

Konkurendid piirkonnas :  

Roostiku OÜ parvsauna rentimine Kamari paisjärvel . hind 40 eur/tund 

EneliX OÜ- kümblustünni rent 20 eur/tund     

 

4. II korruse ruumide rentimine laste sünnipäevade tähistamiseks 

 

2010 aastal valmis seltsimaja II korrus, kuhu sai soetatud  õhuhoki, piljardilaud, lauajalgpall ja WIi 

mängud, ning erinevad lauamängud. Võimalus on ka surel ekraanil filme vaadata                                                                              

Algselt planeerisime seda enda noortele vabaaja veetmiseks, kuid paljudel lastel ei ole kodus piisavalt 

ruumi et sünnipäeva pidada siis hakkasime ruumi rentima ka väljas poole Kamarit.  

 Võimalus katta ka sünnipäevalaud. 

Teenuse maksumus 32 eur/kord. 

 

Konkurendid piirkonnas: 

Noorte ja elukestva õppekeskus Põltsamaal, ka neil on olemas erinevad mängud.  16 eur/kord 
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 II korrus 

 

5. Vahendite rentimine  

 

5.1. Vahendite loetelu 

 

2. POP-UP telgid 3x6 m 2 tk, 4x4 1 tk  ( aastast 2011). Maksumus koos õllemööbliga 5076 eur. 

3. Õllemööbli komplektid 15 tk ( 100 inimesele) 

4. Infrapuna soojendid 2 tk  

5. Vesijalgrattad 2 tk 

6. Lohe Rebel 

7. Wok pann 

8. Vibud 

9. Elektrigeneraator SDMO 4500 4,2KW 

10. Helitehnika Carlsbo koos mikrofoniga    

 

Kõige aktiivsemalt oleme rentinud POP UP telke koos õllemööbliga. Teenuse maksumus telk  koos 

õllemööbliga 32 eur/kord. 

Helitehnika rent 20 eur/kord 

Generaatori rent 15eur/kord 

WOK pann 5 eur/kord kliendi gaasi ballooniga, meie poolt ballooniga 10eur/ kord 

Vesijalgrattaid oleme kasutanud Kamari Veetrallil ja teistel meie poolt korraldatavatel üritustel. 

Kamari järvel rentimist ei ole korraldanud. Seda teenust võiks arendada, pakkudes lastele tegeleda 

selle rentimisega. Olemas päästevestid. Probleemiks on järve ääres hoiustamine, igal õhtul ära tuues 

läheb kulu liialt suureks.  

Konkurendid: 

Helitehnika rentimisega tegeleb Põltsamaa kultuurikeskus , hinnad aadressil:  

http://www.kultuurikeskus.eu/images/stories/food/hinnakiri.pdf 

Piirkonnas telkide ja õllemööbli rentimisega teised ei tegele. Meie telke ja õllemööblit on kasutanud 

sündmuste organiseerijad nii Põltsamaa vallas kui ka Põltsamaa linnas. 

Teenuse tulu aastate lõikes kuskil 600 eurot.  

 

http://www.kultuurikeskus.eu/images/stories/food/hinnakiri.pdf


 

8 
 

 
 

6. Pesupesemine ja kuivatamine 

 

Kamari seltsimajas on olemas MIELE pesumasin ja kuivati millega on osutatud ka aleviku ja 

ümbritseva Väike-Kamari küla elanikele teenust. Pesemine 1 euro masinatäis ja kuivatamine 1 euro 

masinatäis. Hind sisaldab ka pesuvahendit. 

Kasutatakse keskmiselt  5-6 korda kuus. 

 

7. Haljasalade niitmine 

 

Kamari Haridusselts on alates 2005 aastast osutanud Kamari haljasalade niitmisteenust. Teenust 

pakutakse ka korrusmajadele .  Avalike haljasalade niitmiseks on osaletud Põltsamaa valla 

korraldatud hangetes Alates 2012 aastast on osaletud ka Kamari rannaala ja järve niitmisteenuste 

hankes ja osutatud seda teenust KOV-ile 

2011 aastal oli lepingu maht 800 eurot.  

2014 aastal oli lepingu maht 4980 eurot. 

Seltsil on teenuse osutamiseks järgmised vahendid ja teenuste hind : 

Raider Toro Titan Z5200-  teenuse hind 7,5 eur/tund 

Trimmer 6.5HJ Bear Car- 12 eur/tund 

Stihl võsalõikaja FS 460- 12 eur/tund 

Trimmer Stihl- 12 eur/tund 

 

Majadele osutatav teenuse maht on kuni 200 eurot aastas. Tellitakse peamiselt raideri teenust. 

 

8. Piirkonda ja seltside tegevust  tutvustavad paketid 

 

Erinevad organisatsioonid korraldavad erinevaid piirkondi tutvustavaid Eesti siseseid reise. Oleme 

alates 2005 aastast saime „Aasta küla tiitli“, tutvustanud oma piirkonda erinevatele huvilistele. 

Erinevad seltsid ja ühendused on pöördunud meiepoole tulla tutvuma meie tegemistega. 2012 aastal 

sai „Aasta küla tiitli „ Lustivere, nüüd oleme koostöös oma piirkonda tutvustanud. 2015 aastast 

avanevad MAK 2014-2020 LEADER tegevuse toetused.  

Sihtrühmana oleme planeerinud :Kohalikud LEADER  tegevusgrupid organiseerivad III sektori 

tegevusi tutvustavad reise, Eesti Külaliikumine Kodukant on töötanud välja oma paketid 

tutvustamaks III sektorit maapiirkonnas. Oleme sealses projektis oma paketi tutvustanud. 

Maapiirkonna MTÜ-d-kes soovivad tutvuda teiste MTÜ-de tegevustega. Meie tugevuseks on kahe 

„Aasta küla „olemasolu Põltsamaa vallas. 

Paketti on kaasatud ka Pajusi Külaselts. 

Näiteks juulis külastas Järvamaa grupp : Kus pakkusime Pajusi Külaseltsi tegevusi, Lustivere 

Külaseltsi ning Kamari Haridusseltsi tegevust, külastati Põltsamaa Roosiaeda, Põltsamaa Käsiteokoda 

ja veinikeldrit . Sellise paketiga ka sisustatud I päevane reis Põltsamaa piirkonda. Septembris külastab 

piirkonda ,Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse elukestva õppeprojektiga Grundvig , norrakad, poolakad, 

türklased ja hispaanlased. 
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Paketi hind sõltub külastatavatest kohtadest ja sealsetest tasudest. Seltside tutvustamine 

maksab 35 eur /selts.  

 

9. Noorte huvitegevused  ja kohviku päevade korraldamise teenus  

 

2014 aastal osales Kamari Haridusselts Põltsamaa linna kohvikute päeva projektis. Sealt on arenema 

hakanud mõte, korraldada Kamaris kohvikud aastas rohkem kui üks kord. Varem oleme korraldanud 

pannkoogi kohviku päevi, kus olid ka kohal külalised, kes esinesid. Näiteks Ants Paju, Aivar Kokk, 

Jaan Aiaots.  

Teenuse  eesmärk on pakkuda noortele Kamari seltsimajas tegevusi, läbi loovuse, kaasamise 

praktiliste õpete kaasaarvatud majanduslik ning ettevõtlusõpe. Noori kaasates siduda neid rohkem 

kogukonnaga, äratades huvi ühiste tegemiste vastu , selliseslt tagades kogukondliku tegevuse 

järjepidevust ja jätkusuutlikkust. 

Kaudne oodatav tulemus on seotud piirkonna  noorte ning kohalike elanike vabatahtliku töö 

edendamise, ning elukestva õppega. Eduka projekti tulemuseks on kindlasti ka seltsi kui kogukonna 

eestvedaja väärtustamine laiemalt. 

 

Teenust korraldatakse 5 korda aastas. Lapsed koostavad eelarved, menüüd ja on ettekandjad 

teenindajad, samuti osalevad toitude valmistamisel. 

  

10. Lastelaagrite korraldamine 

 

Kamari TPL (töö-ja puhkelaager või ka  tüdrukute  ja poiste laager) toimus 2014 aastal 

kaheteistkümnendat korda.  Laagris osaleb keskmiselt 30 last vanuses 6-17a. 

Laager on üles ehitatud selliselt, et ennelõunasel ajal lapsed töötavad. Töödeks on peamiselt 

heakorratööd Kamari seltsimaja juures (puude ladumine, ajalikud värvimistööd küla ja järve äärse ala 

koristamine,  toidu valmistamine jms.).   

 Pärast lõunasööki on planeeritud erinevad huvitegevused. 

Oleme kahel aastal seda teenust pakkunud maakondlikul tasemele preventatsiooni laagrite 

korraldamisel. 

Olemas on ruumid , vahendid ,keskkond  ning kogemused selliste laagrite korraldamiseks. Samuti on 

võimalus toitlustuse pakkumine ( koolisöökla kokk on seltsi juhatuse esimees). 

Samuti on seltsi liikmetel kolmel laagrikasvataja ja juhataja kutsetunnistus. 

Rita Kaasik 

Kirly Kadastik 

Liia Lust 

 

11 Suurürituste korraldamine 

 

Alates 2011 aastast on korraldatud kogupere üritust Kamari Veetrall. 

Perepäeval korraldatakse osavõtjatele erinevaid veega seotud tegevusi nii lastele kui ka 

täiskasvanutele. Eesmärgiks oli tuua terve pere nautima  Kamari järve pakutavat puhkuse veetmise 

võimalust. Üritus aitab tutvustada Kamari järve läbi sellise tegevuse ka väljaspool Põltsamaa 

piirkonda. Osalejaid ligikaudu 1500. Toetust Veetralli läbiviimiseks  on saadud LEADER 

programmist. 
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Veetralli plakat                    Avatud külaväravate plakat 

   
 

Hetked Veetrallilt 

 

Avatud külaväravate korraldamine 

 

Eesmärgiks on külaelu, sh külaliikumise tutvustamine laiemale avalikkusele: 

 tutvustada Kamari küla tegemisi ,  

 tutvustada külades elavaid ettevõtlike inimesi, nende võimalusi ja tahet oma elukeskkonna 

parandamisel 

 tutvustada maaettevõtluse vorme jms; 

 näidata erinevate põlvkondade koostööd järjepidevuse tagamiseks maal ja külaelu 

mitmekesistamiseks, saada osa koos tegutsemisest, kogukonnatundest.  

Avatud külaväravaid on Kamaris korraldatud kahel  korral. Toetust on saadud LEADER 

programmist. 

 

HINNAKUJUNDUS 
 

Hinna kujundamisel on Kamari Haridusselts  arvestanud esmalt teenuse ja toote omahind, st mida 

selline teenus tegelikult maksma läheb. Hinnad on arvestatud selliselt, et teenida seltsile tulu, mis 

investeeritakse tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.  

Hinnakujundust hinnatakse iga aasta  lõpus ja vaadatakse hinnad üle. Kasutades arvestuslikku 

hinnakujundamise meetodit. Nimetatud meetod tugineb baaskuludel ja soovitud 

kasumitasemel, mille alusel arvestatakse välja kalkulatsioonihinnad. Arvestuslik 

hinnakujundamise meetod annab täpse ülevaate kuludest ning kõikide hindade keskmine 

võimaldab jälgida, et pakutavate teenustega ei minda miinusesse. Et teenuste ja toodete 

käivitamisel on oluline nende pidev jälgimine, siis on seda arvestusliku meetodiga ka kõige 

lihtsam teha 

 

 

TURUNDUSSTRATEEGIA 

 

Kasutatakse kontsentreeritud sihtgrupi strateegiat ehk keskendutakse põhisihtgruppide 

turundamisele ehk siis võimalikele klientidele, kellele pakutavatelt teenustelt ja toodetelt on 

võimalik teenida ka rahalist tulu. 

Sihtrühmad:  

Piirkonna elanikud;  

 Eesti III sektori esindajad;  

KOV ja maakondlike organisatsioonide väliskülalised; 

LEADER kohalkud tegevusgrupid; 

Maeluvõrgustikus osalejad; 

Eesti Külaliikumise Kodukant liikmesorganisatsioonid; 
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Seminariteenuste osas põllumeestele sunnatud koolituste korraldajad,maakondlikud 

nõuandekeskused.  

  

Turunduseesmärgid Kamari seltsimaja  arendamisel 2014-2020 on : 

1. Kamari seltsimajas pakutavad teenused on omanäolised, atraktiivsed ja kvaliteetsed. 

2. Kamari tuntus külastusobjekti ja vaba aja veetmise kohana on suurenenud. 

3. Pakutavate tasuliste teenuste kasutamine on tõusnud. 

4. Omatulu pakutavate teenuste ja toodete müügist on tõusnud. 

 

TURUSTUSKANALID     

 

Peamiseks turundukanaliks on interneti põhised kanalid koduleht,facebook ja muud sotsiaalmeedia 

kanalid. Jõgevamaa turismiinfo portaal. 

Turustuskanalina on väga olulised inimesed (iga külastaja on oluline ja oluline on iga 

külastaja teenindamine) ning ühisturundamine (partneritega ühised trükised ja messidel 

käimine Jõgevamaa Koostöökoda, Jõgevamaa Kodukandi Ühendus, Jõgevamaa Ettevõtlus ja 

Arenduskeskus). 

 

JUHTIMINE JA PERSONAL 

 

 Äriplaani elluviimisel on tegemist tugeva ja heade kogemustega meeskonnaga, seetõttu 

oleme kindlad käesoleva äriplaani õnnestumises. Kamari Hariduseltsil on sõlmitud koostööleping 

Põltsamaa vallaga kinnistu osas kasutus kuni 2020 aastani, siis saab kindel olla ka äri perspektiivis ja 

jätkusuutlikkuses ning avalikkuse toetuses. 

MTÜ Kamari Haridusselts asutajaliikmeteks on 19 eraisikut . Selts on  

tekkinud kodanikualgatuse toel. Piirkonna  arengust hoolivad kodanikud tulid kokku ning 

otsustasid oma jõud koondada ja asutada MTÜ piirkonna elu edendamiseks.  

MTÜ  tegevust juhib 5-liikmeline juhatus. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel ning on 

tööülesanded omavahel jaganud.  

Seltsil on sõlmitud tööleping seltsimaja perenaisega, kelle tööülesanneteks on maja kütmine ja 

hooldamine, ning  maja avatuna hoidmine vähemat 6 tundi nädalas. Tegevused viiakse ellu 

vabatahtliku tööna. . Projektijuhi tasud on eelnevatel aastatel kaetud projektidest, neis projektides kus 

on võimalus projektikjuhi tasu taotleda. Projekti elluviimisel on planeeritud projektijuhi tasuks 1440 

eurot.  

Selts saab maja haldamise ja avalike teenuste osutamiseks Põltsamaa valla eelarvest tegevustoetust. 

2014 aastal oli see 8000 eurot. KOV toetab seltsi projektide omaosalust.  

Erinevate projektidega on piirkonda toodud aastatel 2000-2014  investeeringuid mahus 402 518 eurot.  

Kuna äriplaani raames teenitud tulu on plaanitud koguda turundustegevuseks, investeeringute 

tegemiseks ja projektide omaosaluste katmiseks, siis esialgu töökohtade arvu suurenemist me 

ette ei näe.   

Küll on plaanis võimalusel hankida lisaraha projektipõhiselt turundustegevusteks. 

Äriplaani elluviimise plussiks on ka see, et Kamari HS liikme Liia Lust omab pikaajalist projektide 

juhtimise kogemust,  omab finats- ja maaelu ning kogukonna konsulendi kutset. 

Käesoleva äriplaani elluviimise eest vastutavad juhatuse liikmed ja projektijuht Liia Lust                 


