
 

VÕRUMAA AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET  

 

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

          Urvaste külade piirkond 

2. VALD  

           Urvaste 

3. MAAKOND  

Võrumaa 

4. POSTIAADRESS  

          Urvaste Võrumaa 66518 

5. KODULEHT  

            www.urvasteseltsimaja.ee 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST  

Airi Hallik-Konnula telefon   5206001  airi.hallik@gmail.com, 

uks@urvasteseltsimaja.ee  

7. KÜLAELANIKE ARV  

  Hinnanguliselt on aktiivselt tegutsevates Urvaste külaseltsi külades 385 inimest 

 

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

vaatamisväärsus vms.  

1)Tamme-Lauri tamm ( jäädvustatud meie 10 kroonisel ) 

   2) 600 aastane püha Urbanuse kirik ( anno 1413 ) 

   3) Nat.Geogr.kollane aken vaatega kirikule ja Uhtjärve ürgorule 

4) SA Pokumaa ( Edgar Valteri mõtete järgi teostatud looduse tundmaõppimise 

maailm 

    5) Skulptor  Lembit Paluteder 

    6) Kunstnik ja kirjanik  Edgar Valter 

    7) Luuletaja   Marie Heiberg 

    8) Luuletaja  Contra 

    9) Koorijuht  Vaike Uibopuu 

     10) Urvaste kama ( 2014 aasta parim mahetoode vabariigis) 

 

9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

 

  Urvaste kogudus, Naiskodukaitse, seltsing Roheline Urvaste, SA Pokumaa 

 

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

 

Selts  koondab ettevõtlike inimesi ja suudab luua töökohti. Esialgsest seltsile omatulu 

teenimisest ühiskondlikel alustel on välja kasvanud pisike tööandja kolmele inimesele. 

Urvaste kama on mahetarbijate seas nõutud. Arengukava mille järgi praegu elu käib on 

vastu võetud 2011 ja kestab 2016 

 

11. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal  

mailto:airi.hallik@gmail.com


Urbanipäeva laat juba VIII korda mai lõpus pastoraadi pargis. Ümber Uhtjärve 

jooks ( on ka vabariiklikus jooksukalendris) Tähistame rahvakalendri tähtpäevi: 

vastlapäev ja talispordipäev Kirikumäel. Naistepäev koos naiskodukaitsega. 

Heinamaarjapäev 2.07,kus on võistuniitmine ja vanade tarkuste õppetamine nt vikati 

pinnimine, taimedega värvimine, saunavihtade tegemine. 

Sügisesed tegevused märgime ära mihklipäeval, sellega oleme olnud nähtaval ka TV3 

uudistes. Mardi-ja kadripäeva simmanid seltsimaja kapelli saatel, jõulude ja uue aasta 

tähistamine. 

 

a) külasiseselt  

Oleme avatud kõikidele ettevõtmistele liitunud inimestele ja leiame kõigile 

huvipakkuvat tegevust. Seltsimajas on ka sisustatud "Latsitare", kus järeltulev põlv seni 

mängib, kui suured oma asju ajavad. 

 

b) koos teiste küladega  

Käime ise külas ja meid külastatakse. Näit Juula, Vana-Kuuste, Järvere, Kraavi 

külaseltsid. Kaugemad külalised on Mulgimaalt ja Paidest. 

 

c)  rahvusvahelise koostööna  

Meie piirkond oli esindatud piiriülesel turismimessil 2013 aasta sügisel Pihkvas ja 

Lätis toidumessil sama aasta detsembris. 

 

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

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

 

Kiriku elektrisüsteemi täielik vahetus. Omaosalus 10% Leader ja KÜSK. 

Tunnustatud külakòök( KÜSK), tänu millele on võimalik turustada kama. Koos OV on 

rajatud puhkekoht ja turvaline ujumiskoht Uhtjärve ääres. Aktiivseks puhkuseks on uus 

võrkpalliplats.Samas asub E.Valteri eskiisi järgi ehitatud laululava, kus perioodiliselt 

toimuvad kihelkonna laulupäevad. Tulemuslikult on käivitunud kinobussi projekt. 

 

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

 

Jätkame oma tavapäraste tegevuste ja üritustega. Iganädalased käsitööringid, laat, 

jooks, osavõtt messist "uma mekk". Projektide omaosaluseks jätkub kama valmistamine. 

Tavapärane kevadine "Teeme ära", Pokumaal arendatakse pärimuskultuuritegevusi- 

hobutöö, puidu vääristamine. Kogudusel on sel suvel võõrustada ca 80 last praostkonna 

lastelaagris. Tunnustatud külaköök võimaldab toitlustada turiste Pokumaal. Inimestel on 

võimalik leida hooajalist tööd Pokumaal. Kuna sel aastal on M.Heibergi juubeliaasta on 

seltsil kavas avada nimeline pink kuulsale poetessile. 

 

14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud? 

 

a) kohapealse ettevõtluse arengule, 

Selts on ise alustanud ettevõtlust ja turismi arenedes on võimalik seda veel rohkem teha. 



 

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele,  

Teeme ära, Koos seltsinguga Roheline Urvaste võideldi selle nimel, et Ess-soo sai 

kaitse alla võetud. 

 

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

tugevdamisele,  

Seltsi ruumid asuvad vanas koolimajas ja seltsi eestvedamisel on välja antud 

hariduselu 300, 315 ja 320 aastapäeva raamatukesed. 

 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele.  

      Ühised ettevõtmised liidavad inimesi. Meie väikeses kogukonnas on nn "oma raha" 

URBAN.  See on tänukaart ja väike maksevahend inimestele, kes on panustanud oma aega 

ja jõudu kogukonna hüvanguks, näit.talgutel. Urbanipäeva laadal on võimalik URBANI 

eest lunastada loteriipilet või pannkook. 

 

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

Kiriku 600 aasta pidustuste puhul anti välja raamat koguduse ja kiriku pikaajalise 

ajaloost. Aasta enne seda ilmus Valdo Valperi raamat " Mõtsast löutu kerik.", kus on kirjas 

kogu kihelkonna muistendid ja legendid. Meie tublid naised võtsid osa pärimustoitude 

retseptide üleskirjutamisel, mille tulemusena anti välja " Võrokesi köögi ja söögi raamat" 

Et retseptid ei jääks raamatulehekülgedele, on meil tihe side Põhjaka restoraniga. 

Külaköögis, meisterkokkade juhendamisel, saavad road proovitud ning hiljem võib neid 

Põhjaka menüüst leida. Ka oma pidudel tugineme paikkondlikel toitudel, ning  näputööde 

aluseks on traditsioonilised käsitöövõtted.  

 

16. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?  

Urvaste vald on sisuliselt tasuta andnud seltsile kasutada maja, lisaks toetab ka 

majanduskulude tasumisel. Kõikidel külakoosolekutel on ka valla esindajad kohal. 

 

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

Meie külade elanikud on ühtehoidvad, meil on piisavalt huvitavat tegevust. Lisaks 

oleme oma saavutuste ja üritustega "pildil" ka vabariiklikult. Juba kolmas aasta võtame 

osa projektist "maale-elama". Noori, kes sooviksid tulla meile elama leidub. Takistuseks on 

pigem sobivate elamiskohtade nappus. 

 

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

pange see siia kirja.  

 

seltsi koduleht      www.urvasteseltsimaja.ee 

                              http://www.maale-elama.ee/kogukonnad/urvaste 

                          Urvaste valla ajaleht 

 

Lisage üks pilt külast, mida soovite küla tutvustuseks avalikkusele näidata.  

 



 
 

Küsimustiku täitja nimi: Virve  Üprus 

Telefon: 5170030 

E-mail:  virve.yprus@gmail.com 

 

 

 


