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1. SISSEJUHATUS 

 

Kuhjavere küla asub Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani valla ääremaal vastu Parika raba. See on 

hajaasustusega küla, 20 km kaugusel Viljandist. Kuhjaveres elab 65 inimest. Külas pole ühtegi 

asutust ega institutsiooni. Viimase kahekümne aasta jooksul on aktiviseerunud külaelanike 

omaalgatuslik tegevus ning küla välisilme on muutunud ja on algatatud mitmeid traditsioone. On 

valminud külamaja, -plats ja –kiik, teejuht ja taluviidad. Traditsiooniliselt saadakse kokku ühistel 

ettevõtmistel jaanipäeval, jõulude ajal, vabariigi aastapäeval, viimasel 12 aastal külateatrite 

festivalil. Paljud külaelanikud kuuluvad mittetulundusühingusse Kuhjavere Küla Selts, mis 

moodustati 1999. aastal, liikmeid 24. 

Kuhjavere küla on tunnistatud 1999.a. kõige kiiremini arenevaks külaks ning MTÜ Kuhjavere 

Küla Selts 2000.a. parimaks mittetulundusühinguks maakonnas. 2007. a pärjati küla üleriigilisel 

konkursil „Aasta Küla“ tiitliga. 

Küla arengukava koostamise algatas külavanem, keda on aidanud töörühm MTÜ juhatuse näol 

ning külarahvas külakoosolekutel.  

Arengukava on vaja küla plaanipäraseks arenguks ja järjepidevuse tagamiseks. Soove ja vajadusi 

on palju, kuid kahjuks on ressursid piiratud, mistõttu on vaja seada täpsemad eesmärgid, ajakava 

ning leida vajalikud rahalised vahendid. Esimene arengukava koostati 2003. aastal viieks aastaks. 

Küla arengukava koosneb seitsmest peatükist:  

o Kuhjavere küla ajaloost ja hetkeolukorra kirjeldus 

o Küla vajadused 

o Küla tulevikupilt aastal 2025 

o Arenguvaldkonnad ja eesmärgid 

o Arengukava jälgimine ja hindamine  

o Tegevuskava ja eelarve 

Lisatud on SWOT-analüüs ning mitmed kaardid. 

Arengukava koostamine algatati 11. aprillil 2002.a. ning uuendamine 2007. a lõpul 

külakoosolekul. Käesolev arengukava kinnitati 2. novembril 2008. aastal. Ekspertideks olid 

projektipinginaabrid Paikuse Naisteühingust MARTA Rohelise Jõemaa Koostöökogu projektis. 
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2. KUHJAVERE  KÜLA  AJALOOST  JA  HETKEOLUKORA  KIRJELDUS 

 

2.1. Küla ajaloost 

 

Esmakordselt mainiti  Kuhjaveret (Choiaver) 1599. aastal (ENE , 4.kd., Tln., 1972). Eestimaal 

on sadu „-vere“-lõpulisi kohanimesid. Selle tõlgendusi on välja pakutud mitmeid. Usutavaim 

tundub sõnast „veer“ „äär“ tähenduses. Kuhjavere asub Parika raba veerel. Küla metsanurga taga 

algab Sohviku e Oe heinamaa ja sealt edasi raba. Küllap pandi hein vanal ajal kuhjadesse talveni 

hoiule, sest suvel heinaajal taludesse vedamiseks puudusid teed. Võib-olla on Kuhjavere nimi 

tulnudki küla asukohast heinakuhjade veeres.  

Teine seletus nimele on kujunenud teadmisest, et algul ehitati talud küla keskele lähestikku (e 

kuhja), mis hiljem hajali veeti.  

Ümbruskonna talud on ostetud päriseks Olustvere mõisa krahv Ferseni käest.  

1601.a. maarevisjoni protokollis on külade loetelu, kus on kirjas Kuhjavere kolme taluga, neist 

kaks popsi: Mats ja Toomas. 1624.a. peale Rootsi-Poola sõda teevad rootslased inventuuri oma 

valduste üle ning Kuhjavere küla on täiesti tühi. Rootslastest valitsejad ajasid sellist poliitikat, et 

kogu Eesti ala oleks asustatud ning Kuhjaverre tuldi nii Lääne- kui Saaremaalt. Ümberasujad olid 

kolm aastat andamitest vabad. 1638.a. maarevisjonide materjalides on kirjas kolm majapidamist.  

1909.a. Riias välja antud “Baltische Verkehrs- und Adressbücher” 2. osas  “Mõisate “  loetelus on 

küla Kuhjafer, mis kuulus Jaska mõisa alla, mille omanik oli Olustvere mõisnik krahv Nikolai 

Fersen. Jaska ja Aimla olid karjamõisad. Kohalike elanike mälestuste järgi teatakse, et Perdi, Tissi 

ja Muhu kuulusid Jaska karjamõisa valdusse ning teised talud (Alt-Tupe, Siimu jne) Aimla 

karjamõisale. Mõisaaladel asusid kolm renditalu. Veel olid nimistus Beedi, Matsi, Buhho, Tessi, 

Berdi, Muhho, Rento, Tuppe, Neereepe, Siimo, Veske, Rabba, Basaja, Suureaja, Jungi. Üks 

põlistalusid Siimu  osteti mõisalt 1887.a.  

Post, telegraaf, raudteejaam asusid tol ajal kõik Olustveres, kihelkonnakeskus ja kirik Suure-

Jaanis. 

1913.a. asutati Tääksis Vabatahtlik Tuletõrje Ühing, mille üks jaoskond oli Kuhjaveres. 

1925.a. oli Olustvere vallas mitu Masinatarvitajate Ühingut, neist üks Kuhjaveres. 

1926.a. Loodi Olustvere Ühispank, selles oli tegev Hendrik Kallaste Kuhjaverest. 

1933.a. asutasid perenaised Aimla Maanaiste Seltsi, mille juhatusse kuulusid ka Kuhjavere 

aktiivsed naised (näit Linda Tampere). 
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Neil aastatel organiseeriti Ühispiimatalitus (140 liiget). Tegutses Tääksi maanoorte ring 

ümbruskonna noortele(30 liiget).  

Kuhjaveres asus Vambola Siimeri Kitse tuuleveski, kus jahvatati leiva- ja loomajahu. 

1948.a. moodustati Kuhjaveres üks esimesi kolhoose. Nimeks sai “Võit” ning esinaiseks Mari 

Rüütel. 

1948.a. aprillis kolhoosi moodustamisel tunnistati kulakuks, tõsteti kodudest välja ja küüditati 

1949.a. Siberisse kuue suurema talu peremehed ja pereliikmed. Need kõik olid tsaariaegsed 

põlistalud. Viimastel aastakümnetel on Kuhjaveres hävinud kümme majapidamist. 

1949.a.  avati Kuhjaveres Mäelt-Kitsel 4-klassiline algkool, kus tegutses 2 liitklassi 35 õpilasega. 

Kool suleti 1961/62 järel.  

1970.a. loendati Kuhjaveres 101 elanikku. (ENE järgi). 

 

2.2. Küla asukoha ja looduslike olude kirjeldus 

 

Kuhjavere on hajaasustusega küla, mis paikneb Põhja-Viljandimaal Suure-Jaani valla ääremaal 

Sakala kõrgustiku kirdeserval, jäädes Sakala kõrgustiku ja Parika raba vahele. Küla lõunanaabriks 

on Aimla küla, läänes piirneb Riiassaare  ning põhjas Ülde külaga. Küla pindala on 25,78 km². 

Kaugus maakonnakeskusest Viljandist 20 km, kihelkonna- ja vallakeskusest Suure-Jaanist 18 km. 

Väljapääs suurematele maanteedele nii Viljandi – Tallinn kui Viljandi – Põltsamaa on 6 km.  

Kuhjavere küla maastik on tasane ning kaldub soisusele, kuna piirneb Parika rabaga. 

Territooriumil asub nii põllu- kui metsamaid. Külast voolab läbi Saiga oja. 

Kuhjavere (koos Aimla külaga) kuulub Viljandimaa väärtuslike kultuurmaastike II klassi alade 

nimistusse. Valiku kriteeriumideks olid näiteks põldudemuster ja läbi nende kulgev teedevõrk, ala 

ligipääsetavus, populaarsus kohalike elanike seas, tüüpilisus maakonnas. Väärtuslike maastike 

säilitamine ja nende olemasolu teadvustamine aitab tugevdada kohalike elanike identiteeditunnet 

ning turismi arengut piirkonnas.  

Olulise tähtsusega on küla piirides asuv Parika Looduskaitseala ning sealsed järved. 

Looduskaitseala sihtkaitsevöönd on 1730 ha. 22 km² suuruse Parika raba turbalasundi keskmine 

paksus on 3,8m, suurim aga 10,4m. Raba põhjaosas on umbes 15km² lindude pesitsusala, mis on 

kaitse all. Parika järv on kunagine Võrtsjärve jäänuk – 123 ha suurune ning 3 m sügavune 

soolajärv, mis on kinni kasvamas. Ta on tugevasti mudastunud, mudakiht umbes 7 m. On säilinud 
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mitmed haruldased ikkesvetikad ja vesikirbud ning kaladest esinevad koger ja ahven, ka haug, luts, 

vingerjas, kiisk. Sellest lääne poole jääb Parika Väikejärv, mille suurus on 6,8 ha ning asub 

Kuhjavereküla territooriumil. Seal rajatud Kuhjavere Küla Seltsi eestvõttel laudtee (KIKi 

rahastusel). Koostööd tehti RMK Aimla Puhkekeskusega loodusraja väljaarendamisel. 

Ornitoloogid (Jaanaus Aua jt.) on  Kuhjavere küla  aladel viinud läbi linnuvaatlusi, näiteks on 

jälgitud metskurvitsa mängu. On kolmaski rabajärv – Pühajärv  (0,7 ha). Legend räägib, et Parika 

raba on tekkinud Kalevipoja jalajälgedest Peipsi äärest Pärnusse mere kaldale minnes. Läinud 

Kalevipoeg suure kiiruga jookstes, maa tema jalge all olevat vajunud, need kohad aga muutunud 

tümadeks soodeks. Seitsmes samm olnud Parika soo tekke põhjuseks. 

 

2.3. Küla elanikkond 

 

Rahvastikuregistri järgi elab 2017. a algul Kuhjaveres 21 majapidamises 65 inimest. On neid, kes 

on registris ja tegelikult ei ela enam siin ja ka vastupidi. 

Hariduselt on elanike enamik põhi- ja keskharidusega. On mitmete erialade esindajaid: ehitaja, 

juuksur, mehhaanik, kokk, raamatupidaja, agronoom, õpetaja, päästetöötaja, kultuuritöötaja jt. 

Mitmed omavad juhtimis- ja organiseerimiskogemusi ning kontakte väljaspool küla. Külavanemal 

on kontaktandmed majapidamiste esindajate kohta.  

 

2.4. Küla majanduslike ja sotsiaalsete olude kirjeldus 

 

Kuni kolhoosi lagunemiseni oli külas tööandjaiks ühismajandi karjalaut ja sigala. Kunagi on olnud 

isegi hõberebaste farm. Praegu ei ole külas ühtegi ettevõtet, mis vajaks palgatööjõudu. Kuhjaveres 

on 2 tegutsevat talu, kes majandavad ära oma pere tööealiste inimestega. Osa majapidamisi on 

andnud oma maa rendile põllumajanduslikuks tootmiseks. Füüsilisest isikust ettevõtjaid on 5. 

Kaheksa omavad töökohta oma vallas või teistes omavalitsustes, s.h. ettevõtjaid on kaks.  

Kaks FIE-t müüvad (käsitöö ja puitesemed) oma toodangut ka väljaspool, nt laatadel. 

Külas pole ühtki avalike teenuste pakkujat.  

Lähim põhikool asub Tääksis (5km), keskkool Suure-Jaanis (18km) ja Viljandis (20km), lasteaed 

Olustveres (14km), nüüd avatud rühm ka Tääksis. Olustveres asub ka Teenindus- ja 



7 

 

Maamajanduskool, Vana-Võidus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool ning Viljandis TÜ 

Kultuuriakadeemia. Viljandimaal on võimalik omandada kõigi astmete haridustasemed. 

Sideteenus on kättesaadav, kuna iga majapidamise tee otsas on väljas postkast. Postikande 

pikendamiseks saavutati koostöös Eesti Postiga.  

Sportimisevõimalused on Tääksi kooli võimlas jt omavalitsuse asutuses.  

Toidukaubad on kõige lähemal naaberkülas Üldes (5km), enamasti käiakse Viljandis ja Suure-

Jaanis.   

Ühiskondlik transport sõidab tööpäeviti kaks korda päevas Viljandi suunas ning kaks korda Suure-

Jaani poole. Laupäeviti on võimalik hommikupoole sõita Viljandisse ja tagasi. Kooliõpilasi 

teenindab õppeaasta vältel õpilasliin. Pensionäridele on kaks korda kuus valla poolt buss sõiduks 

Viljandisse või Suure-Jaani. 

Üldine tõmbekeskus on Viljandi (20km), mille suhteliselt väikese vahemaa tõttu võib  nimetada 

Kuhjaveret ka linnalähikülaks. 

 

2.5. Küla infrastruktuuri kirjeldus 

 

Kuhjaveres on külaplats (0,12ha), mida haldab MTÜ Kuhjavere Küla Selts ning kuhu on ehitatud 

külamaja (2001), mis on kantud hooneregistrisse. Seal on sees elekter ja oluline mööbel. 2007.a 

suvel värviti üle siseruumid. 

Küla on varustatud elektriga. Külamaja on liitunud Eestti Energia tarbijaks. 

Külas on üksikud puurkaevud ning kuiva suvega jäävad paljud kaevud tühjaks. Hajakülade 

veeprojekti abil rajati puurkaev kahasse Alt-Siimu taluga, mis varustab külamaja veega ja mille 

kohta koostati servituut.  

Prügimajanduse korraldamiseks oli vaja kõikidel majapidamistel sõlmida leping ja osta teenust 

prügiveofirmalt. Kaalumisel on prügimajanduse korrastamine külas üldisemalt ja konteinerite 

soetamine sorteeritud prügi paigutamiseks. 

Küla üldist maastikupilti rikuvad kaks lagunenud ehitist, mille omanikud venitavad nende 

koristamisega. Abi saamiseks on pöördutud vallavalitsuse poole. 

2008.a augustis sai küla põhitee, mis viib külamajani, tolmuvabakatte.  

Bussiootepaviljon ehitati külaelanike poolt Olustvere valla toel 2004.aastal. 
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Infolevitamiseks on teadete tahvel ning küla ajaleht “Kuhjavere Külaleht” vastavalt vajadusele. 

Viimast on ilmunud aastatel 1998-2004 23 numbrit. 2008.a ilmub ainult teatripäevade erinumber. 

Infot saab levitada ka valla ajalehes “Leole” ja teadete panemisega postkastidesse. Lauatelefonid 

olid kõikides majapidamistes, kes soovisid, kuna tehti ühisavaldus Eesti Telefonile. Nüüdseks on 

valdavalt kasutuses mobiiltelefonid, mille levi on pigem nõrk. Internetiühendus on pooltes 

majapidamistes ja on kasutatud erinevaid pakette ning toimimine ei ole alati tagatud. Avalik 

Internetipunkt asub Tääksi raamatukogus ning see on avatud vaid tööpäevadel. 2015. aastast ongi 

olukord paranenud, sest külla veeti valguskaabel ja kõik, kes soovisid, said liituda. 

Koolitusi ja seminare on võimalik läbi viia külamajas ja ka Tire talus, kus on selleks vastavad 

ruumid 20-25 inimesele. 

 

2.6. Külaelanike koostöö ja küla maine 

 

Kuhjavere külas moodustati 1999.a. aprillis mittetulundusühing Kuhjavere Küla Selts, kuhu on 

koondunud küla aktiivsemad elanikud. Kooskäimiseks on kaks võimalust. Algselt oli selleks ainult 

külavanema kodu, külamaja valmides võimalused avardusid. 

Külas viiakse läbi ühisüritusi külaseltsi juhatuse ja külavanema eestvedamisel. Külavanem kuulub 

seltsi juhatusse. Ühised ettevõtmised on rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, küla(de)päeva 

läbiviimine, õppereisid, koolitused,  juubilaride meelespidamine, külaelanike tunnustamine 24. 

veebruaril külavanema vastuvõtul jm. 2004.a Passaia talu õuel toimunud Läsna külateatri 

etendusest kasvas välja külateatripäevade traditsioon, mis on toonud Kuhjaverre palju teatrisõpru 

ning aidanud kujundada meie küla ja valla positiivset mainet. Teatripäevade ettevalmistamiseks ja 

läbiviimiseks on kujunenud välja tugev meeskond. Tegevuseesmärkide realiseerimiseks on MTÜ 

poolt kirjutatud kümneid projekte. 

Koostööd tehakse paljude seltside ja ühendustega, sh seltsinguga VOKK (kolme naisseltsiga 

Vastemõisast, Olustverest, Koksverest ) erinevate ressursside ühendamise eesmärgil. Koostöö on 

sujunud Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega kadripäeva tähistamisel. Sõpruskülad on Soomes 

Vaulammis, Lääne-Virumaal Palasil ja Ida-Virumaal Vilusil. Kontaktid olid ka Saksamaal 

Minden-Lübbecke maakonnas. 

MTÜ Kuhjavere Küla Selts on Külaliikumise KODUKANT ja Roheline Jõemaa Koostöökogu 

liige. Vallavalitsusega on suhted mõistvad ja toetavad. Vallavanem, volikogu esimees, 



9 

 

vallavalitsuse liikmed on olnud külalisteks Kuhjaveres. Oma tegevusega ja trükistega oleme teinud 

vallale positiivset reklaami. Külavanem on valitud Vallavolikokku. 

Kuhjaveret on külastanud Eesti Vabariigi Presidendid – hr Arnold Rüütel 2003. ja hr Toomas 

Hendrik Ilves 2007. aastal, Riigikogu esinaine Ene Ergma 2004. ja 2007. aastal. 

 

2.7. Küla käsitlevad õigusaktid 

 

Ühinenud Suure-Jaani/Põhja-Sakala vallal on oma arengukava, mille üks valdkond on 

külaliikumine, kus on sõnastatud eesmärgid ja tegevused. Selles on kirjas tegutseva külana ka 

Kuhjavere oma külamaja- ja platsiga. Vallas tegutseb mittetulundusühenduste ümarlaud, milles 

MTÜ Kuhjavere Küla Selts osaleb. Vald toetab külaliikumist iga-aastase tegevustoetusega, toetab 

kaasfinantseeringuga rahastatud projekte. 

 

2.8. Eelmise arengukava (2008-2015) täitmisest 

 

Arengukava tegevuskavas oli kirjeldatud seitseteist erinevat tegevust. Nendest on täidetud: 

interneti kodulehe loomine ja töös hoidmine, bussiootepaviljoni ümbruse korras hoidmine, 

puurkaevu vee toomine külamajja, välikäimla ehitamine, interneti püsiühenduse kvaliteedi 

parandamine (lairiba internet), ilmusid küla ja teatrifestivali trükised, külateatrite festivali 

korraldamise jätkamine, erinevate kokkusaamiste korraldamine kogukonnale. Loobuti   

külakeskuse laiendamisest (tekkida võivad ülalpidamisraskused), allee rajamisest peatänava äärde 

(piirab põllumajandustehnika liikumist), prügisorteerimisest liigiti (jäätmekäitlus korraldus 

muutus) ja lagunenud hoonete likvideerimisel ei ole edu saavutatud. Parika väikejärve 

turismiobjekti arendamise ja hoolduse on võtnud enda kanda RMK.  

Lisaks eelnimetatutele on küla arengut soodustanud ja elukvaliteeti parandanud küla peatänava 

tolmuvaba katte saamine, külaplatsi maa väljaostmine, ühinemine Eesti Energiaga, külamaja 

kinnistusse kandmine ning kinnistu geodeetilise alusplaani koostamine. Traditsiooniks on saanud 

2004. a algatatud külateatrite päevad, külavanema vastuvõtt EV aastapäeva tähistamiseks, 

Kuhjavere küla Aasta Tegija või Tegu tunnustamine jm ühistegevused. 
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3. KÜLA VAJADUSED 

 

Küla arengukava aluseks on rahuldamata külaelanike ühised ja erinevate huvigruppide vajadused: 

o küla heakorrastatud väljanägemist kahjustavad lagunenud hooned 

o bussiootepaviljon ja seal asuv infostend vajavad uuendamist 

o bussiootepaviljoni juures ja mujal puudub üldine valgustus  

o külamaja välisseinad vajavad parandamist ja üle värvimist  

o külateed vajavad pidevat hooldust 

o külaplatsi, parkla ja teeäärte hooldamiseks on vaja uut murutraktorit 

o teatrifestivali publiku jaoks on vaja uusi suuri telke (PopUp telgid) 

 

4. KÜLA TULEVIKUPILT AASTAL 2015 

 

Kuhjavere on elamisväärne küla, mis pakub rahulolu nii kohalikule elanikule kui ka Põhja-

Viljandimaad külastavale turistile ning omab head mainet Suure-Jaani vallas, Viljandi 

maakonnas, Eesti Vabariigis ning kaugemalgi. Kuhjavere külas on rõõmsad, koostöövalmis 

ja tulevikku uskuvad inimesed, kes oskavad tuua kodukülla uusi ressursse ja luua uusi 

väärtusi. 

Maakonnakeskusest Viljandist 20 km kaugusel asuvas külas on  

o heas korras teed  

o nägus bussiootepaviljon 

o korrastatud külamaja  

o paranenud tingimused külateatrite festivali läbiviimiseks 

o lammutatud lagunenud hooned 

o üldine valgustus bussiootepaviljoni jt kesksete ristmike juures 

o eeskujulik maastikuhooldus 

o turvaline 

o hästitoimiv ühistegevus erinevatele huvigruppidele 

o ilmunud erinevad küla tutvustavad trükised ja meened 

o oma kodulehekülg internetis 
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5. ARENGUEELISTUSED JA TEGEVUSE  EESMÄRGID 

 

Oma ühistes tegemistes keskendub Kuhjavere küla järgmistele tegevusvaldkondadele: 

o külaelanike eluliste vajaduste rahuldamine – bussiootepaviljoni ja selle ümbruse 

korrastamine ning üldise valgustuse ehitamine, külamaja renoveerimine ja selle 

kasutusvõimaluste parandamine 

o küla infrastruktuuri parandamine – teede korrastamine 

o küla seltsielu arendamine – traditsiooniliste ühisürituste korraldamine, erinevatele 

huvigruppidele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine 

 

6. ARENGUKAVA JÄLGIMINE JA HINDAMINE 

 

Arengukava ei ole lõpetatud, selle täiendamine ja muutmine toimub vastavalt vajadusele 

külaelanike koosolekutel. Vaheetappidel võib korraldada ankeete ja intervjuusid teatud 

probleemide selgitamiseks ja tegevuste kavandamiseks. Küla arengukava on kooskõlas valla 

arengukavaga.  

Hindajateks on Kuhjavere küla elanikud ning Põhja-Sakala Vallavolikogu. 

Arengukava juurde kuulub tegevuskava. 

Tegevuskava rahastajad: MTÜ Kuhjavere Küla Selts, kaasfinantseerijad Põhja-Sakala 

Vallavalitsus ning erinevad programmid ja fondid läbi projektitaotluste, annetused. 

 

7. TEGEVUSKAVA JA EELARVE 

Jrk 

nr 

TEGEVUS KOGU- 

MAKSUMUS 

AEG PÕHI- 

VASTUTAJA/D 

1. Interneti kodulehekülje töös 

hoidmine 

100.00  

aastas 

2018-2025 Urve Mukk 

2. „Kuhjavere Külalehe“ 

teatrieri väljaandmine 

200.00   

aastas 

2018-2025 Urve Mukk 

3.  Bussiootepaviljoni 

uuendamine 

     kuni 

10 000.00 

2018 – 2023 Romeo Mukk 

juhatus 

4. Lagunenud hoonete 

likvideerimine 

        2025 Romeo Mukk (survetab 

vallavalitsust) 
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5. Kuhjavere tegemisi 

tutvustava trükise ja/või 

infomaterjalide 

väljaandmine 

       1 000.00  

         perioodi 

jooksul 

       

2018 – 2025 

 

 

Urve Mukk 

6. Külamaja välisseinte 

remont ja värvimine 

5 000.00 

 

2018-2023 Romeo Mukk 

Juhatus 

7.  Külateatrite festivali 

läbiviimine 

2 500.00 2018-2025  Urve Mukk 

juhatus 

8. Bussiootepaviljoni ja 

kesksete üldise valgustuse 

rajamine 

10 000.00 2018-2025 Romeo Mukk 

juhatus 

9.  Riiklike ja rahvakalendri 

tähtpäevade tähistamine, sh 

Eesti Vabariigi 100. 

aastapäeva tähistamine 

500.00   

aastas 

2018- 2025 Külavanem 

juhatus 

10.  Murutraktori ostmine 4000-5000.00 2020- 2023 Romeo Mukk 

 

11.  Uute suurte (peo)telkide 

soetamine 

4000.00 2018 - 2020 Romeo Mukk 

 

 

8. SWOT-analüüs  

(tugevuste ja nõrkuste, võimaluste ja ohtude kirjeldamine) 

 
SISEMISED TUGEVUSED 

 

o külas on teotahtelisi inimesi 

o külal on aktiivne külavanem 

o külas on moodustatud 

mittetulundusühing, kellel on tegus 

juhatus 

o külal on hea maine ja ta on  avatud 

suhtlemisega  

o ühistegevuses on rajatud külamaja ja 

–plats 

o on olemas külajuht ja taluviidad 

o külal on oma ajaleht (teatrieri) 

o väärtuslik elukeskkond ning 

potentsiaal loodusturismi 

arendamiseks 

o vähe töötuid 

o edukas oma tegevuse meedias 

kajastamisel 

o tugevad traditsioonid, nende hulgas 

laialt tuntud külateatrite festivali 

korraldamine 

o hea side kohaliku omavalitsusega 

o turvalisus 

SISEMISED NÕRKUSED 

 

o küla on elanike arvult väike 

o osa külaelanike on ükskõiksed ja/või 

passiivsed ning neid pole huvitatud  

ühistegevusest 

o töökohtade loomise võimalus 

praktiliselt olematu 

o rahalised ressursid piiratud 

o vallakeskus kaugel 

o noorte vähesus  
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VÄLISED VÕIMALUSED 

 

o muutuda aktiivsemaks ja 

atraktiivsemaks (küla välisilme – 

lagunenud hoonete likvideerimine), 

o Parika Väikejärv asub küla 

territooriumil (kaasamine 

mainekujundusse) 

o majutusteenuse pakkuja lisandumine 

o maine parandamine ning seeläbi 

rahastajate leidmine 

o elamuehitus ja seeläbi uued elanikud 

o projektitoetusvõimaluste laienemine 

o vallavalitsusega koostöö 

tugevnemine, valla arengukava 

koostamises osalemine 

o küla esindatus vallavolikogus, 

Kodukandi juhtorganistes ja Rohelise 

Jõemaa koostöökogus 

VÄLISED OHUD 

 

o väljaspool küla/piirkonda teenuste 

ostmise kallinemine 

o ei näe positiivseid muutusi tööhõives 

o valitsusepoolne vähene toetus 

kohalikule omaalgatusele 

o maaelu strateegia puudumine 

o toimiva regionaalpoliitika puudumine 

o üldine majanduslangus ning 

riigieelarve pingelisus ( sh fondide 

nõrgem rahastamine projektitaotluste 

rahuldamiseks) 

 

 


