
11AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET 

 
1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA  NIMI 

(edaspidi nimetatud ühise nimetusena küla)   

KINKSI KÜLA 

2. VALD  HANILA VALD  

3. MAAKOND LÄÄNE MAAKOND  

4. POSTIAADRESS KINKSI KÜLA, HANILA VALD, LÄÄNE MAAKOND 90130 

5. KODULEHT www.kinksi.ee 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST   

EHA KUKK    5344 4457     eha@hanila.ee 

7. KÜLAELANIKE ARV 37 

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

elanik, vaatamisväärsus vms. 

Kinksi (esmamainimine 1564) on kirikuküla, mis asub ümber Karuse kiriku. 

See on keskmise suurusega küla Hanila vallas. Küla läbib Risti-Virtsu mnt Küla 

väärtuseks on maa, rikkuseks on inimesed ja pärandiks huvitav ajalugu 

areneb põllumajandustootmine, hobusekasvatus, maavara kaevandamine;  

laialehiste metsade kooslust kaitseb Natuura 2000 loodushoiu ala; maad ehivad 

muinasväärtused: Karuse kihelkonnakirik (ehitatud 1267) – trapetsplaadid; 

ratasristid kirikuaias, Karuse kalmistu (balti-saksa Wistinghausenite erakabel, 

restaureeritud väravakabel; nimed hauatähistel – pastor A.L.Baumann – esimese maa-

laenuraamatukogu asutaja Eestis, pastor J.H Middendorff, K.Puusepp Karuse kihelkonnakooli 

asutaja, K.Täht – tunnustatud maafotograaf jp teised, mille kaudu saab tutvustada 

piirkonna aja- ja kultuurilugu. 

Seltsitegevus käigus (alates 2004. a ) on rajatud 4ha suurune atraktiivne külaplats, 

kus asuvad ratsaspordi väljak, võrkpalliplats, laululava, laste mänguväljak, 

grillimaja, tiik jms. 

9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

Kinksi Küla Selts (01.03.2015 seisuga 44 liiget) 

EELK Karuse Margareeta kogudus 

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

2004. a tegevust alustanud Kinksi Küla Seltsi asutajaliikmeid on 36, st et kogu 

küla elanikkond on ka seltsi liikmeskond. Seega on küla elu ja areng ühiselt 

kokku lepitud seltsi tegevuse kaudu. Eesmärgiks on külaelu edendamine; 

maamajanduse väärtuste säilitamine, edasikandmine ja arendamine; looduse-, 

ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele kaasaaitamine. 

I arengukava valmis aastateks 2005 – 2009 

II arengukava valmis aastateks 2010 – 2014 

III arengukava aastateks 2015 – 2019  on valmimisjärgus 

11.  Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal:  

a) külasiseselt  –  

Teeme ära talgud Karuse kalmistul 

Talgupäev külaplatsi ja ratsavõistluste platsi korrashoiuks 



Jaaniõhtu külaplatsil (avalik üritus) 

Karusepäeva tähistamine ratsavõistlusega (avalik üritus) 

Suvelõpu lõkkeõhtu (oma küla rahvale ja sõpradele) 

Aastavahetuse õnneöö külaplatsil 

b) koos teiste küladega –  

Karuse kihelkonnapäeva tähistamine - kokku 25 küla Hanila, Lihula ja Varbla 

vallast 

Üleskutsed ühistele talgupäevadele Karuse kalmistu heakorrastamiseks 

Ratsavõistlused harrastussportlastele Hanila- ja naabervaldade tallidest 

Hanila Spordiselts - Hanila valla mängudel osalemine ja koostöö korraldamisel 

Vatla Külaselts – abi ürituste ettevalmistamisel ja korraldamisel (talulaadal 

käsitöö, ratsavõistlustel auhindade valmistamine, noorteansambli esinemine, 

Karuse kalmistu kabeli tarvis tikandid, vitraažaken jms) 

Hanila Laulu- ja Mänguselts - muusikaline teenindus üritustel 

Hanila Muuseum - fotonäitus K.Tähe digitaliseeritud negatiividest 

c) rahvusvahelise koostööna  -  

puudub 

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

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

2014   KÜSK toetus  

 Ajaloo- ja kultuuriväärtusi tutvustav infostend Karuse kalmistule 
 Info kogumine, infoaluse trükkimine, stendi aluse valmistamine ja paigaldus 

 MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi toetus 

 Piirdeaia rajamine Karuse kalmistule 
 II etapp – jalgvärav ja aiapiire 

 Karusepäev 2014 
 Perepäeva korraldamine 

 Eesti Kultuurkapitali toetus 

 "Kinksi Karjäär 2014" 
 Ratsavõistluse korraldamine, inventari uuendamine  
2013   MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi toetus 

 Kinksi külaplatsi tiigi vaateplatvormi rekonstrueerimine 
 Tiigi vaateplatvormi parendamine 

 MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi ja Hanila Vallavalitsuse toetus 

 Perepäev "Karuse kihelkond 795" 
 Kavas on kirikukontsert, ratsavõistlus "Kinksi Karjäär 2013", külade tutvustus, fotonäitus, 

 mustkunstniku etendus, talulaat, kontsert Leedu rahvaansamlilt,  simman. 

 Eesti Kultuurkapitali toetus 

 Külapiltnik Karl Tähe fotode valmistamine Karuse kihelkonnapäeva 

 näituseks  "Külaelu 1925-1940." 
 30 fotokapat 25-st Karuse kihelkonna külast. Pärast karusepäeva annetab selts näituse Hanila 

 muuseumile 

2012   LEADER toetus 

 Valgustuse ja postkastide stendi rajamine Kinksi külaplatsile 



 Elektrivõrguga liitumispunti ja kaabelliinide rajamine, valgustusmasti ja  postkastide stendi 

 paigaldamine 

 Kohaliku Omaalgatuse Programmi  toetus 

 Kalmistu korrastamine Karuse koguduse raamatukogu 170. asutamisaasta 

 tähistamiseks 
 Karuse kalmistu peaväravate rajamine; Baumanni aia korrastamine 

 MTÜ Hanila Valla Toetusgrupi toetus 

 Karuse kiriku koguduse raamatukogu 170. juubeli tähistamine 
 Pastor A. L. Baumannile pühendatud mälestushetked Karuse kalmistul, teemakohane loengu-

 päev ja näitus Kõmsi rahvamajas 

 Ratsavõistlus Kinksi Karjäär 2012 
 Ratsavõistluse korraldamine karusepäeval 

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

Teeme ära talgupäev 

Karuse kalmistu piirdeaia III etapp – piirded 

Ratsavõistlusväljaku lasipuu uuendus 

Jaanipäev 

Karusepäev 

Suvelõpu lõkkeõhtu 

Aastavahetuse õnneöö külaplatsil 

14.  Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:  

a) kohapealse ettevõtluse arengule,  

Hobusekasvatuse talud - karusepäeva ratsavõistluse korraldamine 

Põllumajandustootmise talud - karusepäeva talulaada korraldamine 

Piirkonna kalurid - karusepäeva talulaada korraldamine 

Maavarade kaevandamine - koostöökokkulepped küla keskkonna säilitamiseks  

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele,  

Endine kruusakarjäär on heakorrastatud ja 4ha suurusele alale on rajatud 

külaplats - avalik puhkeala, mille heakorra tagavad külaelanikud vabatahtliku 

tööga 

Matkade korraldamisega Karuse-Linnuse hoiualal juhime tähelepanu 

loodusväärtustele ja nende säilimise vajalikkusele 

Talgutöödel heakorrastame ajaloo väärtuslikke objekte (Karuse kalmistu, 

Karuse kirikuaed), paigaldatud on infostendid Karuse kiriku juurde ja Karuse 

kalmistule 

Külas on korraldatud ühislepinguga jäätmekäitlus 

c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise 

sideme tugevdamisele, 

  Tutvustame matkakorralduste kaudu kohalikku aja- ja kultuurilugu  

  muinasajast tänapäevani (muinasasula koht, Karuse kirik, Karuse kalmistu, 

  end Karuse kihelkonnakool, külaplats ja küla kogukond) 

  Külaplatsil korraldatud avalikud üritused (jaanipäev; karusepäev)  

Vaba aja veetmise võimalused külaplatsil on suunatud peredele 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele 



Külaelu ühisosa lepime liikmetega kokku küla arengukava koostades. Iga-

aastastel üldkoosolekutel täpsustame tegevused, jagame ülesanded, lahendame 

ebakõlad. 

 Talgupäevad-, külaplatsi heakord-, ürituste ettevalmistused ja läbiviimised  

 toimuvad taluperede vabatahtliku tööna 

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

 Turism (kokkulepped kohalike majutusasutustega), matkad, avalikud üritused 

 2004. aastast on koostatud fotokroonikat 

 Ettevalmistamisel on käsikiri küla ajaloost talude kaupa trükise valmistamise 

 eesmärgil, 

 Koostatud on infovoldikud 2005 a ja 2010 a 

 Küla tutvustuseks on 2009. aastast toimiv veebileht www.kinksi.ee  

16.  Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?  

 Seltsi ja vallavalitsuse vahel on sõlmitud lepingud kogukonnateenuste 

 osutamise võimaldamiseks Karuse kalmistul 

 Seltsitegevuse kaudu taotleme nõuandvat abi (seadusandlus, ehitusload, riigilõivu 

 kohustused,  avalike ürituste korraldamine, turvalisus jms) 

Külaplatsile rajatud stendile jagab omavalitsus kõik olulised teated vallas 

(n ühisüritused, ID kaardi taotlused, tervisekontrolli võimalused, avalikud 

 koosolekud, teated muudatustest asjaajamistel jms.) 

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

Tunnustuseks külaelanikele, kes on vabatahtliku töö ja projektitoetustega ellu 

viinud unistuse – minu kodu on maal! 

Kui meie elupaik tundus mahajäetud - korrastasime ise paremaks 

Kui noortel polnud midagi teha - rajasime külaplatsi 

Kui polnud võimalusi kultuuriüritusi külastada - kutsusime esinejad oma lavale 

Kui maailma ajalooväärtused on kaugel - õppisime oma kohalikku ajalugu 

tundma. 

Nüüd jagame seda kõike oma lähedastega, sõpradega ja külalistega. 

Tulge meile külla! 

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

lisamaterjali, siis pane see siia kirja. 

 Külaseltsi kaudu pakume kogukonnateenuseid: 

 Karuse kalmistul  kalmuhooldusteenust ja kabeli rentimist leinatalitusteks 

 Korraldame kohalikke väärtusi  tutvustavaid matkasid 

 Teeme koostööd kohalike turismiettevõtjatega 

 Rendime külaplatsi suveüritusteks 

 

 

 

Küsimustiku täitja nimi: EHA KUKK 

Telefon: 5344 4457 

E-mail: eha@hanila.ee 


