
 

 AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET  

 

1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI (edaspidi nimetatud ühise nimetusena 

küla)    KASSARI SAARE KÜLAD  (Kassarimaa) 

 

2. VALD     Käina vald 

 

3. MAAKOND    Hiiu Maakond 

 

4. POSTIAADRESS  Kassari rahvamaja, Esiküla küla, Hiiumaa, 92111 

 

5. KODULEHT  www.kassarimaa.ee, www.orjaku.ee  

 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST 

Liisi Kummer-Leman, tel. 5580543, liisi@kassarimaa.ee, Margit Kääramees, tel. 52 44 820, 

orjaku@orjaku.ee     

 

7. KÜLAELANIKE ARV 

2014. aasta andmetel elab Kassari saare neljas külas kokku 340 inimest. Kui Hiiumaal tervikuna 

elanike arv väheneb,  siis Kassari saarel suureneb. 

 

8. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus elanik, 

vaatamisväärsus vms. 

 

Meie piirkond – Kassari saar – on Eestis suuruselt viies saar, kus asub kokku 4 küla: Esiküla, 

Taguküla, Kassari ja Orjaku.  
Kassari saare elanikest 2/3 on siin sündinud ja 1/3 sisserännanud, kogukondi liidavad kaks suuremat 

mittetulundusühendust, Kassari haridusselts ja Orjaku külaselts, mille eesmärgiks on julgustada 

kodanikke koostegemistele, luua selleks paremaid võimalusi kogukonnakeskuste arenduste näol ja 

aidata seeläbi kaasa Kassari saare kui hea elukeskkonna arengule.  

 

Kassarimaa on olnud läbi aegade väga mitmete kultuuritegelaste suvekodu, siin on suvitanud Marie 

Under, Aino Kallas, Voldemar Panso, Alo Hoidre, Olev Eskola, Ants Viidalepp, Silvia Rannamaa, 

Jaan Kross, Ellen Niit jpt. Kirjanduslukku on läinud kuulus Kassari Lepa Anna ( kodanikunimega 

Anna Sooba ), kelle otsekohesed humoorikad ütlemised ja tegemised on siiani kohalikel meeles 

ning kelle on kuulsaks kirjutanud Voldemar Panso oma raamatus „Naljakas inimene“. Tänagi on 

mitmed kultuuritegelased ennast sidunud Kassari saarega ja osanud nii hästi kogukonda sulanduda, 

et neid peetakse juba omainimesteks.  

 

Kassari on kuulus oma rohkete vaatamisväärsuste poolest, siin on rikkalikult esindatud nii ajalugu 

kui kaunis loodus: Kassari rahvamaja, Kassari kabel ja kabeliaed, Leigri kuju ja Sääretirp, Kassari 

mõisasüda ja mõisa kivist tuuleveski, Hiiumaa muuseumi Kassari ekspositsioonimaja, Orjaku 

sadam ja muulid, Orjaku mõisasüda ja pukktuulik, Käina laht, Orjaku linnuvaatlustorn ja 

loodusrajad. Lisaks kõigile neile veel ehtsaarelikud kadakased rannakarjamaad ja vaiksed 

kiviklibused rannad. 

http://www.kassarimaa.ee/
http://www.orjaku.ee/
mailto:liisi@kassarimaa.ee
mailto:orjaku@orjaku.ee


 

9.  Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad ? 

 

MTÜ Kassari Haridusselts 

Asutatud 1922.a. Ühingu juures tegutsesid näite-, spordi-, ja perenaiste ring ning karskusselts, 

lühikest aega ka orkester, aasta hiljem asutati raamatukogu. 1931. a. alustas endises koolihoones 

tegevust  seltsimaja. Tegevus katkes keerulistel 1940-ndatel ja selts taasasutati 26. veebruaril 1995. 

aastal. Täna on seltsil 27 liiget ja hulgaliselt toetajaliikmeid, kes löövad kaasa seltsi tegemistes. 

Haridusseltsi üheks põhitegevuseks on kultuuripärandi kogumine ja uurimine, selleks  on 

vabatahtliku tööna ja mitmete projektide abil kogutud mälestusi, tehtud küsitlusi ja valdkondlikke 

tagasivaatavaid uuringuid ajaloo, kultuuri, elu-olu, looduse, hariduse,  talutööde, Kassariga seotud 

loomingu ja paljudel muudel teemadel.  

Selts 

Seltsi omanduses on endises koolimajas asuv Kassari rahvamaja. Läbi erinevate fondide ja 

programmide on tehtud suuri investeeringuid muinsuskaitse all oleva hoone taastamiseks ja sealsete 

rahva kooskäimiseks vajalike tingimuste parandamiseks.  Seltsi algatusel taasavati rahvamajas 

1998.a raamatukogu, millel on täna 75 lugejat ja kogudes üle 4000 raamatu. 

Kassari Haridusseltsi juures tegutsevad mitmed huvitegevusringid: käsitööring, ansambel „Öilajad“, 

luuleklubi „Kesäinglid“, õpiring „Lood ja laulud Kassarist“ ja näitering, mis tegutseb 

suvekassarlase Raivo Rüütli juhendamisel ja toob pea igaks suveks rahva ette uue näitemängu. 

 

MTÜ Orjaku külaselts 

Asutatud 2006. a. lõpus 30 külaelaniku poolt, kes hoolides oma külast soovisid sõbralikus koostöös 

anda panus külaelu arendamisele kaasaaitamiseks ning  Orjaku küla kui elu- ja töökeskkonda ja 

puhkeala väärtustavate ideede toetamiseks. Seltsil on 47 liiget ja hulgaliselt toetajaliikmeid, kes 

löövad kaasa erinevates koostegemistes. Traditsioonilised tegevused on kevadised heakorratalgud 

(alates 1996.a.), küla jaanipäeva tähistamine (1996.a.), erinevate õppepäevade ja kultuurisündmuste 

korraldamine (2011.a.). Aastatel 2007-2014 on elluviidud kümneid projekte, millega on 

rekonstrueeritud Orjaku sadama puhkeala ja veeloodimaja muulil, ehitatud uusi matkaradu ja 

heakorrastatud  vanu, projekteeritud ja ehitatud Orjaku sadamasse külale kooskäimiskohaks 

kaasaegne külamajade kompleks, kus suvehooajal tegutseb kogukonna vabatahtliku töö alusel 

infopunkt ja toimuvad erinevad kultuurisündmused. Orjaku külaselts on saanud 2013.a. Lääne-Eesti 

turismiarendaja tiitli Orjaku sadama arenduste eest (koos Käina vallaga), 2014.a. Hiiu maakonna 

koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli ja koos Kassari haridusseltsiga Hiiu Maakonna 

Koosmeelekandja 2014 tiitli.  

 

MTÜ Kassari ratsamatkad 

Asutatud 1998. aastal ja on peamiselt hobuspordi ja lihaveiste kasvatamisega tegelev  ühendus, mis 

pakub vastavalt soovidele ja võimalustele võimalust matkata hobustel ning tutvuda hobukultuuriga. 

Inimesi viiakse kohtadesse, kuhu jala ei jõua ja autoga ei pääse. Korraldatakse erinete 

raskusastmetega teemamatkasid. 

 

MTÜ Kassari Mõisakeskus 

Loodud 2010.a. Kassari saare ja mõisakeskuse  heakorrastamise ja arendamise toetuseks. Seltsil on 

15 liiget ja erinevate programmide toel on korraldatud heakorrapäevi, avatud vaateid merele, 

korrastatud Kassari randade heakorda ja arendatud avalikus kasutuses olevat kiigeplatsi, sealjuures 

ehitatud uus külakiik. 

 

10. Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava? 

 

Kassari kogukonna peamiseks eesmärgiks on elu maal jätkamine, et siin sooviks edasi elada 

praegused elanikud ja nende lapsed, lapselapsed ning siia sooviks elama tulla uued ja asjalikud 



külaelu väärtustavad inimesed nii Hiiumaalt kui mujalt Eestist.   

Selleks on vajalikud: 

-  omaalgatuse edendamine ja kohaliku vastutuse võtmise kaudu saare kui kogukonna 

demokraatia ning elu- ja majandustegevuse kooskõlastatud arendamine 

 loodussõbraliku tootmise ja eluviiside propageerimine ja suunatud keskkonnakaitseliste 

projektide elluviimine. 

 kohaliku traditsioonilise elulaadi, heade põllumajandustavade säilitamine ja viljelemine 

 hariduse tähtsuse ja ajaloolise mälu teadvustamine, milleks annavad oma panuse  erinevad  

Kassari haridusseltsi tegevused (Lepa Anna Sukasääre Fond, ajaloolised uurimused jne) ja ka teiste 

ühenduste korraldatud õpitoad ja muud koostegemised 

 ühistegevuseks uute tingimuste loomine ja olemasolevate parendamine. 

 

Kassari saare külade arengutegevustes lähtutakse nii Kassari saare arengukavast, Orjaku küla 

arengukavast kui Käina valla arengukavast – kõik need täiendavad üksteist ja on olulised 

dokumendid piirkonna planeeritud arengu tagamisel. 

 

Kassari saare arengukava koostati kohaliku initsiatiivi alusel 2001. aastal, olles üks esimesi 

Hiiumaal ja terves Eestis. Hiljem on seda korduvalt uuendatud ja täiendatud ja praegune kehtiv 

Kassari saare arengukava aastateks 2008 – 2015 kinnitati rahvakoosolekul 13.10.2008. 

Orjaku küla arengukava koostamiseks viidi läbi rahvaküsitlus ja arengukava valmis  2009. aasta 

lõpuks. Arengukava kehtib kuni aastani 2019 ja selle tegevuskava on tänaseks uuendamisel, kuna 

esialgu 10 aastaks planeeritud tegevused said ellu viidud juba esimese 4 aastaga.  

 

Käina valla kehtivas arengukavas aastateks 2014-2020 on hästi kaardistatud ka Kassari saare 

arengusuunad, mille elluviimisel vald toetab vabaühendusi nii nõuga kui ka jõuga ehk siis 

kaasfinantseeringuga suuremate arendusprojektide toetuseks. 

 

11. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal: 

Kuna tegemist on külade piirkonnaga, siis on erinevaid traditsioonilisi ettevõtmisi palju ja need on 

tihtipeale ületanud ühe küla piirid, seega on keeruline neid lahterdada. 

a) külasiseselt  

1)      Kassari haridusseltsi käsitööringi heategevuslik kudumite valmistamine mõne kriisipiirkonna 

toetamiseks ( Ukraina abistamine, Etioopia lastele kudumid, vähihaigetele lastele mütsid jpt. ) 

2)       Iga aastane Kassari haridusseltsi näitemäng - 15 aasta jooksul etendatud 14 näitemängu. 

3)       Kassari  kabeli lahtihoidmine suve perioodil vabatahtlike abiga 

4)       Rannapuhatustalgud töötute abiga Kassari külavanema Toivo Platovi eestvedamisel  

5)       Kassari Haridusselts kingib iga aasta põhikooli lõpetajatele ja 1.klassi astujatele raamatuid 

6)  Orjaku küla heakorratalgud ja jaanipäeva tähistamine (aastast 1996). 

7) Turismihooajal vabatahtlikkuse alusel Orjaku külamaja infopunti ja suveniiripoekese lahti 

hoidmine 

8)   Ajaleht/ajakiri Kassarimaa välja andmine 2 korda aastas – kooraldab Kassari haridusselts, 

kaastööd teevad teiste külade inimesed ja tulemust naudivad kõik Kassari saare pered, kuna ajaleht 

viikase kõigile postkasti. 

 

b) koos teiste küladega  

1) Osaleti Avatud Külaväravate projektis koos kõikide Kassari saare küladega 

2) Küladevahelised üritused ning tegevused Kodukant Hiiumaa eestvedamisel 

3) Rahvuskultuuri Fondi kogukondliku allfondi „Lepa Anna sukasäär“ täitmine Kassari saare 

omakultuuri edendamiseks, ajaloo jäädvustamiseks ning noorte õppimise toetamiseks väljaspool 

Hiiumaad. 



4)  Tuulekala Festival Orjaku sadamas (aastast 2010) 

5)  Muinastulede öö tähistamine Orjaku sadamas (aastast 2009) 

6) Kassari Kultuurineljapäevade sarja ellukutsumine 2014. aastal – maist septembrini igal 

neljapäeval erinevad sündmused ja tegevused paljudes Kassari saare paikades, mille läbiviimisel 

lõid kaasa peamiselt Kassari elanikud, ettevõtjad ja suvitajad. Esimesel hooajal toimus 57 erinevat 

sündmust, mida külastas ligi 1500 inimest. Sarja korraldamisega jätkatakse ka 2015. aastal. 

 

 c) rahvusvahelise koostööna 

1) Sardiinia Kassari vabatahtlike vahetus 

2) Koostöö EST-YES organisatsiooniga rahvusvaheliste noortelaagrite organiseerimisel 

Kassaris. 

 

12. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju 

inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega ).  

- Kassari näitetrupi etendused - eesmärgiks omakultuuri säilitamine läbi huumoriprisma:  

2012 „Malle ülestunnistused“ 10 etendust, 2013 „Naljakate inimeste väljanäitus“ 3 etendust, 

2014 „Hullu Antsu abiga“ 7 etendust.  Näitetrupis osales 6-10 Kassari elanikku. Etendused 

viidi läbi omavahenditest ja etendusi külastas keskmiselt 500 in hooajal, nii hiidlased kui 

saare külalised. 

- Kodukandi Avatud Külaväravate projekt tutvustamaks Kassari saare külade tegemisi. 

Koostööprojekt Kassari HS ja Orjaku KS. Korraldajaid oli palju, peamine töörühm u 10 

inimest. Külastajaid  u 550, pluss Hiiu Folgi külalised, kes kaudselt ka osa said. Toetas 

osaliselt KÜSK, palju ka omavahendeid. 

- Arenguhüppe projekt – saare kogukonna mõjukas abiline, Kassari HS. Eesmärk - tõsta 

oluliselt Kassari Haridusseltsi mõju Kassari saare kogukonna hüveks, tõstes selleks seltsi 

võimekust igapäevase töö juhtimisel, finantseerimisel ja koordineerimisel, olles avalikkusele 

nähtavam, pakkudes kohalikule kogukonnale rohkem ja kvaliteetsemaid vajalikke avalikke 

teenuseid, luues seltsimaja perenaise ametikoha ning tehes tõhusat haldustööd kohaliku 

omavalitsusega. Osalejaid 55, rahastas KÜSK. 

- Kassari Rahvamaja tunnustatud köök, vee ja kanalisatsiooni sisseseadmine, leivaahi. 

Kassari HS. Remonditi köök, ehitati vee-ja kanalisatsioonivõrk ning leivaahi. Läbiviijaid 70, 

kasusaajateks seltsi liikmed ja teised kogukonna elanikud. Rahastas LEADER-programm. 

- Kuulsate kassarlaste sünniaastapäevade tähistamine ning nende auks ja mälestamiseks 

pinkide rajamine – püstitati mälestuspingid Ott Arderi, Marie Underi, Aino ja Oskar 

Kallase mälestuseks ning „Anna ja Volli padaajamise pukk“ Anna Sooba (Lepa Anna) ja 

Voldemar Panso mälestuseks. Korraldajaid 10, osalejaid üle 300. Rahastajad KOP, 

Kultuurkapital. 

- Kassari Rahvamaja muinsuskaitse objekti teeviit – lisaks viitab kohvikut, telkimisplatsi 

ning @-punkti. Viis läbi 7 inimest, rahastas Käina VV. 

- Orjaku sadama-ja külaseltsi maja I etapi ehitamine ja II etapi projekteerimine ja 

ehitamine. Orjaku KS. Valmis külakogukonnale ja külalistele mõeldud hoonetekompleks, 

kus suvel on avatud infopunkt koos meenete müügiga ja talvel saavad koos käia kogukonna 



liikmed. Läbiviijaid 20, kasutajaid 5000. Rahastasid PRIA Külade arengumeede 3.2., 

LEADER, KOP, kogukonna annetused.  

- Orjaku sadama puhkeala ehitamine – valmis heakorrastatud puhkeala koos valgustuse ja 

istepinkidega. Rahastus LEAER-programm ja Käina vald. 

- Õppepäev „Tuulekala festival“ koostööprojekt Orjaku KS ja Mereküla Kalurite Klubi 

vahel. Tulemuseks sisukas ja õpetlik kalafestival, kus osalejaid 1500 ringis. Läbiviijaid 15, 

rahastas Euroopa Kalandusfond. 

- Talvise kalapüügi ja uute kalatoitude valmistamise õpitoad koostöös Orjaku KS ja 

Mereküla Kalurite Klubiga, viidi läbi 5 õppepäeva, osalejaid 60. Rahastas Euroopa 

Kalandusfond. 

- Kassari Kultuurineljapäevad 2014 – koostööprojekt Orjaku KS, Kassari HS, saare 

ettevõtjad. Korraldati 57 erinevate sündmust, sh. 23 matka, 1 tervise-ja ilupäev, 2 väljasõitu 

merele,  2 öökino,  4 etendust,  2 reisimuljete õhtut, 10 teemapäeva, 7 kontserti, 1 

raamatuesitlus, 5 näitust. 

  

13. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015? 

 

1) Kassari Kultuurineljapäeva 2015 läbiviimine – eesmärgiks kaasata Kassari saare elanikud ja 

ettevõtjad ühistegevusse kohaliku elu rikastamisel kultuuri-sündmuste ja muude aktiivsete 

tegevustega, mis on mõeldud nii kohalikele elanikule kui saare külalistele.  

2) Suvi Kassaris 2015 – lisaks neljapäeviti toimuvatele sündmustele-tegevustele korraldame ise 

ja  koondame kokku teiste poolt korraldatavad sündmused Kassari saarel ja paneme need kokku 

kalendrisse Suvi Kassaris 2015, mida eksponeerime seltside kodulehekülgedel ja kuude kaupa 

ilmuvatel  reklaamplakatitel, mis on üleval  teadetetahvlitel.  

3) Kassari Rahvamaja küttesüsteemi rajamise projekti kavandamine, taotluse esitamine – 

tegevused on suunatud kohaliku kogukonna võimaluste laiendamiseks, seltsimaja funktsionaalsuse 

parendamiseks. 

4) Teeme Ära talgupäevad Kassari saare erinevates piirkondades. 

5) Kassari Rahvamaja telkimisplatsi rajamine, raamatukogu lugemissaali loomine, 

perenaisteringi taasasutamine, köögi tunnustamine – seltsi liikmetele, mille tulemuseks on paremad 

tegevusvõimalused kohalikule kogukonnale. 

6) Kuulsate kassarlaste sünniaastapäevade tähistamine ja nende auks pinkide rajamise 

traditsiooniga jätkamine – kohalikule kogukonnale ning meie kogukonna ajaloo ja koduloo vastu 

huvitujatele. 

7) Jätkub kohaliku ajaleht/ajakirja „Kassarimaa“ väljaandmine kaks korda aastas, mis koondab 

lisaks päevakajalisele erinevat kodu-ja kultuuriloolist materjali. 

8)  Orjaku sadama-ja külamajade kompleksi viimase etapi, saunamaja, ehitamiseks vajalike 

eeltööde tegemine ja ehituse rahatuste planeerimine. Saunamaja valmimisega saab lõpule Orjaku 

külaseltsi suurprojekt – Orjaku sadama ja seltsimaja ehitamine. 

 

14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud: 

a) kohapealse ettevõtluse arengule 

 vabaühenduste poolt loodud infrastruktuur  (külamajades avalikud internetipunktid ja 

kontoriruumide rentimise võimalused koos vajamineva tehnilise poolega) ja mitmekülgsed 

võimalused vabaaja veetmiseks, mis ei ole vähetähtsad väikeste (pere)ettevõtete loomisel – kõik 

oluline on käe-jala juures olemas. 



 erinevaid õppepäevad ja koolitused teemadel, mille vastu on just kogukonna liikmed huvi 

tundnud: reklaami ja turunduse alused;  kohaliku tooraine kasutamine nii käsitöös kui 

toiduvalmistamises; kala kui kohaliku tooraine väärindamine ja ettevalmistamine müügiks; mööbli 

restaureerimine; kalapüügitraditsoonide tutvustamine (jääalune kalapüük) ja paljud teised teemad. 

 koostöö erinevate ettevõtete vahel, näiteks on turismiettevõtjate ühiste pakettide loomine ja 

nende turundamine üheks Kassari haridusseltsi koolitusprojekti teemaks. 

 

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele 

 traditsioonilised külatalgud ammu enne Teeme Ära aktsioone (alates 1996.a.), mille käigus 

on avatud vaateid merele, tehtud külade ja randade korrastustalguid. 

 kultuurimälestisi heakorrastatakse talgukorras ja nendest räägitakse ja kirjutatakse nii 

omadele kui võõrastele, näiteks on Kassari haridusseltsi eestvedamisel teostatud Kassari kabeliaia 

inventeerimine ja infotahvlite paigalda-mine. 

 

c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme 

tugevdamisele 

- suurim koostegemine piirkonnas on Kassari Kultuurineljapäevade ellukutsumine 2014.a., 

mille programmis olid kaastatud kõik eelpool loetletud teemad – haridus, kultuur, traditsioonid, 

põlvkondade sidemed... 

-  on läbiviinud erinevaid küsitlusi ja koduloolisi uuringuid elu-olu ja traditsooni-de 

jäädvustamiseks, sealjuures on lapsed küsitlenud eakamaid külaelanikke ja nii on tekkinud suhtlus 

erinevate põlvkondade vahel (küsitleti mitte oma pere liikmeid). 

-  toetatakse erinevate huviringide tegevust, peamiselt küll ruumide kasutamise näol, aga ka 

võimalike rahastuskohtade leidmisega erinevatest fondidest. 

- korraldatakse erinevaid tradistioonilisi tegevusi tutvustavaid õppepäevi (leivaküpsetamine, 

jääalune kalapüük, käsitöö jpt). 

- Eesti Rahvuskultuurifondi juurde 1997.a. Loodud Lepa Anna Sukasäärefond oli omal ajal 

esimene väikse kogukonna algatatud alafond, mis siiani toetab  Kassari saare omakultuuri  

edendamist, ajaloo jäädvustamist ning noorte õppimist väljaspool Hiiumaad.  

 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele. 

Ühtsustunde loomisel on oluline osa ühenduste poolt loodud koostegemise võimalustel – 

külamajade ja vabaühenduste näol on olemas kohad ja võimalused kaasa rääkida tegemistes, mis 

huvitavad või on probleemiks, et  leida koos lahendusi.  

 

15. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu? 

 Kassari haridusseltsi koostatav ajakiri/ajaleht „Kassarimaa“ ilmub alates 1997.a.  2 x aastas, 

kus on sees ka koduloolisi kirjutisi. Ajalehe saab tasuta iga Kassarimaa pere ning osta saavad ka 

muud huvilised. 

 Ilmunud on Voldemar Panso raamatu „Naljakas inimene“ valitud peatükid, mis kirjeldavad 

Kassarimaal 1960-ndate teises pooles elanud inimesi ja nend etegemisi. 

 On antud välja arendavad lauamängud nii Kassari kui ka Hiiumaa kohta ja mängukaardid 

„Lepa Anna nõiaköök“  tutvustamaks kohalikke taimi. 

 Näitemängude etendamisel tutvustakse kohalikku keelt, huumorit ning Kassaris sündinud 

jante  ja  nende autoreid.  

Kassari Haridusseltsi eestvedamisel ja projektide toel talletati 2009-2010.a. piirkonna ajalugu kõige 

ehedamal moel: harrastusfotograafid pildistasid Kassarimaa  põlisela-nikke ja suvekodude 

omanikke oma kodulävel. 181-st pildist koosnev fotokogu „Kassarlased kodulävel“ on saanud 

kiitva hinnangu kultuuriüllitistes, sellest tehti saade  „Terevisioonis“. Fotonäitus  on jätkuvalt 

huvipakkuv Hiiumaa muuseumides ja külamajades.   



 

16. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? 

Koostöö Käina vallaga on väga hea, omavalitsuse positiivne suhtumine ja toetus külaseltsidele 

nende arengus tegevustoetuste, arendusprojektide kaasfinantseeringute ja avalike teenuste tellimise 

näol on  andnud ühendustele võimaluse oma tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks. Kogukonna 

esindajaid kaasatakse piirkonnale oluliste arengute aruteludele, paljusid arendusprojekte 

planeeritakse ja tehakse koos. 

 

17. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks?  

Selle ettepaneku ja julgustuse kandideerimiseks tegid Hiiumaa kogukondade ümarlaual osalejad 

teistest Hiiumaa piirkondadest – küllap meie viimaste aastate koostegemised on kõrvaltvaatajatele 

näidanud sellise tegevuse elujõulisust. Tehtud on väga palju piirkonna elukvaliteedi ja ühistegemiste 

parandamiseks. Kindlasti väärib tunnustust meie koostööprojekt Kassari Kultuurineljapäevade näol, 

kus kaasa lõi palju erinevate elualade inimesi. Iga tunnustus annab jõudu juurde uuteks tegemisteks 

ja neid mõtteid on Kassari saare ühendustel veel küll ja küll. 

 

18. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leida lisamaterjali, 

siis pane see siia kirja. 

 

Kõige erilisem Kassarimaal elades on see, et meie kodu ei ole vaid igaühe  maalapp õueväravani, 

vaid meie kodu ongi terve see väike saar, kus me elame ja meile on oluline selle saare areng  ja 

hoitus nii, et seda kõike jätkuks ka meie lastele ja lastelastele. 

 

Väärtuslikku materjali leiab kogu Kassari kultuuri hõlmava Kassari Haridusseltsi koduleheküljelt 

www.kassarimaa.ee  ja seal sündmuste all olev Kassari Kultuurineljapäevad 2014 kava annab 

ülevaate selle sarja tegemistest.  Täpsem info  Orjaku külaseltsi tegemistest on näha www.orjaku.ee  

ja www.facebook.com/Orjaku Huvilistele tutvumiseks ka infoufovaatlustest Kassaris : 

http://www.otsimrat.net/kaugvaatlused/kaks_kera.html  

 

Küsimustiku täitja nimi:   

Liis Kummer-Leman, tel. 558 0543, liisi@kassarimaa.ee;  

Margit Kääramees, tel. 524 4829, margit@hiiumaa.ee 
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http://www.orjaku.ee/
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