
AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET 

 
1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA  NIMI 

(edaspidi nimetatud ühise nimetusena küla)   

MTÜ Ühtne Võhmaküla  (ühendab Võivaku, Mäeküla ja Mudiste külad) 

 

2. VALD   Suure-Jaani vald 

 

3. MAAKOND   Viljandimaa 

 

4. POSTIAADRESS  Tamme talu Võivaku küla Suure-Jaani vald 70482 

Viljandima 

 

5. KODULEHT – MTÜ  Ühtne Võhmaküla - Facebook 

 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-MAIL   

 

Külli Hiiemäe-Metsar 56638669 as.metsar@neti.ee 

 

7. KÜLAELANIKE ARV  kolmes külas kokku ca 204 elanikku 

 

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

kuulus elanik, vaatamisväärsus vms. 

 

MTÜ Ühtne Võhmaküla on kolme küla: Võivaku, Mäeküla ja Mudiste 

ühendus. Ühtset tuumikküla või külakeskust ei ole. Tegemist on ajaloolise 

Võhmaküla piirkonnaga. Meie inimesi ühendab silmaga nähtava, kuid 

salapärase sidemega tegu ja sõna - kaunis kodu. Suur osa meie kogukonna 

taludest on auhinnatud „Kauni kodu“ konkursil. Panustatud on ühiselt kogu 

asustuse heakorrastamisse, paigaldades majapidamiste juurde ühtse 

kujundusega talude nimesildid ja taastades avalikus kasutuses oleva  Võivaku 

tiigi ja hoides puhta järjepidevalt selle kaldaala.  

Oleme oma tegevust mõtestanud nii: hoides alal piirkonna mälu, korraldades 

üritusi ja kujundades elukeskkonda piirkonnas, eelkõige noortele ja lastele 

sobivaks, saab ka elu meie külades jätkuda.  

 

9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

Külaselts.  Registreeritud on mitmeid osaühinguid. Valla pensionäride 

ühenduse liikmed. 

 

 

 

 



 

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

 

Külaseltsi peamised eesmärgid on hoida alal piirkonna mälu, korraldades 

üritusi ja kujundades elukeskkonda piirkonnas eelkõige noortele ja lastele 

sobivaks, saab ka elu meie külades jätkuda.  

Külaseltsi arengukava valmis 2006.aastal ja seda täiendatakse igal aastal. 

 

11.  Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal: 

a) külasiseselt – vastlapäev, volbriöö, tervisepäev, talgupäev, jaanipäev, 

kunstilaager, muinastulede öö ja mihklilaat 

b) koos teiste küladega – jaanipäev ja advendiõhtu, teatriõhtu ja kontsert 

c) rahvusvahelise koostööna – need üritused ootavad ees 

 

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

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

 

Võib öelda, et kõik ühisüritused õnnestusid, sest inimesed osalesid ja jäid 

rahule. Juba eelnevalt loetletud üritused on korraldatud  järjepidevalt 10-ne 

aasta jooksul. Üritusel osaleb tavapäraselt 30 – 200 inimest, sh. last ja 

täiskasvanut. Rahvarikkamad on vastlapäev (hea ilma korral), jaanipäev, 

muinastulede öö, teatriõhtu ja mihklilaat, milles osalevad ka piirkonna 

elanikud ja seltsiliikmete sõbrad ja kaugemal elavad sugulased. Peaaegu 

kõikide seltsi ürituste kava sisaldab tegevusi lastele, noortele ja 

täiskasvanutele. Mängitakse traditsioonilisi mänge- viktoriin, mõistatamine, 

spordivõistlused ja muusikalised vahepalad. Ühisürituste peamine eesmärk on 

edasi anda ja kinnistada lastes ja noortes eesti külapeo traditsioonilisi 

väärtusi läbi ajalooliste ühismängude. Soovime lastele võimaldada kogemust 

ühistegevuses osalemisest ja esinemisjulguse ning omaalgatuse väärtustamist. 

Varasemalt oleme (KOP projektide toel) paigaldanud külaseltsi 

tutvustamiseks külaplaani ning soetanud peotelgi ehk kaasaskantava külamaja 

ja elektri generaatori, et ürituste jaoks paremaid võimalusi luua. On toetatud 

ka meie projekti maaelu arendamise ja ettevõtluskoolituseks, milles osales 

hulk inimesi. Seltsi suuremate ürituste peamine rahastaja on Suure-Jaani 

vald, kes annab selleks tegevustoetust, kuid järjest enam suudab selts üritusi 

finantseerida ka ürituste korraldamise tuludest. 

 

Tähtsaim meie seltsi projekt on olnud 2008-2009 Võivaku tiik –veehoidla 

renoveerimise tööd. Rahastajaks oli PRIA ja kaasfinantseerijaks Suure-Jaani 

vallavalitsus. Summa oli  630 000 EEK-i. Alates sellest projektist oleme 

saanud võimaluse ja sobiva koha oma seltsitegevuste tegemiseks. Kasusaaja 

ujumiskoha kasutajatena on kogu piirkond , vald, maakond (möödujad  ja 

reisiseltskonnad). Pole harv juhus, kui terve bussitäis inimesi peatuse teeb ja 

suplemas käib. 



Väga edukas on olnud  4 aastat  (alates 2010.aastast) järjest  toimunud 3- 

päevane kunstilaager, kus igal päeval oli osalejaid 15-30 inimest, kes 

kasutasid võimalust oma hobiga  tegelda ja uusi teadmisi koguda. Tegemist on 

õpetajate poolt täiesti vabatahtliku ja tasustamata üritusega igas eas 

kunstihuvilisele. Eesmärgiks on pakkuda suvist tegevust eelkõige piirkonna 

lastele, noortele ja hobikunstnikele. Materjalide ostmist on osaliselt 

finantseerinud Suure-Jaani vald, osaliselt osalejad. Laagritöödest on olnud 

igal aastal Suure-Jaani raamatukogus vaatamiseks kõigile ka näitus. 

2013.aastal valmis (KOP-projekt) Võivaku tiigi kaldaalal nn. Amfiteater, mis 

on statsionaarne tantsuplats-teatrilava koos mäeküljele paigutatud 

istepinkidega. Suurim üritus oli 30. augustil 2014.a. Muusikaline 

muinastulede öö, mis tõi rohkelt publikut ja oli osalejatele emotsionaalselt 

väga mõjus. 

2014.aastal rahastati KÜSK/KOP poolt  projekti „Külaseltsi kümme aastat“ 

taotlus ajaraamatu trükkimiseks. 4. aprillil 2015.a. esitletakse valmis 

raamatut pealkirjaga „ Kümme aastat sinilinnu tuules“, mis annab ülevaate 

meie külade ajaloost, külaseltsi ajaloost ja tegemistest. 

 

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

Vabariigi aastapäeva tähistamine, vastlapäev ja üldkoosolek 

22.veebruar 2015 

10 aastat külaseltsi loomisest- juubelipidu 4.aprill 2015 

Volbriöö ja talgupäev 30. aprill 2015  

Tervisepäev 3. mai 2015  

Teatriõhtu 30.mai.2015 

Jaanipäev 23. juuni 2015 

Teatriõhtu 25. juuli 2015 

Kunstilaager Tamme talus 27.-29. juuli 2015 

Muinastulede öö 30.august 2015 

Mihklilaat koos kontserdi või etendusega  4. oktoober 2015  

Kindlasti vajab väikest parandustööd Võivaku tiigi riietuskabiin, mis tehakse 

korda talgupäeval. Kõik tegevused on suunatud piirkonna elanikele ning 

püütakse kaasata lisaks naaberküladele ka Suure-Jaani linna, Võhma ja 

Viljandi elanikke. 

 

14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud: 

a) Kohapealse ettevõtluse arengule, 

b) Heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele, 

c) Haridus-ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, 

põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele, 

d) Kogukonna ühtsustunde tugevdamisele. 

 

 

 



a)Oleme organiseerinud koolituse elanike ettevõtlushuvi äratamiseks ja 

püüdnud oma laatade ning üritustega võimaldada ettevõtlike külaelanike 

tegevust ning toetada kodumajapidamiste paremat toimetulekut. Sellised 

üritused on kevadlaat ja mihklilaat. 

b) Külaseltsi eestvõtmisel on puhastatud ujumis –ja veevõtukoht Võivaku tiik-

veehoidla (seltsi projekt PRIA ), on paigaldatud valgustus Mudiste kaupluse 

ette (ettepanek Suure-Jaani vallavalitsusele), on ehitatud bussiootepaviljon 

Võhmakülla (ettepanek Suure-Jaani vallavalitsusele). Külaselts on 

korraldanud talgupäevi „Teeme ära“ raames ja omaalgatuslikult igal 

kevadel, samuti „Südame tervise päev“ koostöös Viljandi Tervisetoaga. 

Oleme koristanud vabatahtlikult maanteeäärseid kraave ja organiseerinud 

prügi äravedu ning loomulikult hoidnud korras külaplatsi ning Võivaku tiik-

veehoidla kaldaala.  Meie seltsi territooriumile jäävad kultuurimälestised 

asuvad eramaadel. 

c) Külaseltsi põhieesmärk on hoida kohalikku kultuuripärandit ning selle 

edasikandmine toimub kõigil seltsi üritustel ning nüüd ka kirjaliku jäljena 

raamatus. Sellised tegevused on kunstilaager, teatrietendused ja muusikaline 

muinastulede öö. 

d) Seltsi liikmetel on kavas jätkata tööd  materjalikogumise ning talletamisega 

ja jätkata  tulevikus raamatutesarjaga, et piirkonna ajalugu saaks süvitsi 

uuritud. Ühtsustunde tugevdamiseks soovitakse jätkata bussiekskursioonide ja 

ühiste temaatiliste pidude korraldamisega, nt  seltsi sünnipäevapidu. 

 

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

Olulisematest üritustest on külavanem kirjutanud Suure-Jaani valla lehes 

„Leole“. 2011.aastal alustati külaelanike mälestuste kogumist seltsitegevuse 

ja külade ajaloo kohta. 4. aprillil 2015 esitletakse raamatut „Kümme aastat 

sinilinnu tuules“, mis põhineb külaseltsi kümneaastasel tegevusel ja praegu 

elavate inimeste mälestustel piirkonna ajaloost. 
 

16.  Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö? 

Koostöö Suure-Jaani vallaga on olnud väga hea. Oleme saanud tegevusloa 

kõigile avalikele üritustele. Meie soovidele on lahendusi leitud ja projektidele 

rahastamine antud. Sel suvel loodame koostööd teha ka Muusikalise 

Muinastulede öö korraldamises. Külavanem osaleb valla ühingute ümarlaua 

töös. 

 

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

„Aasta küla“ tiitel annaks meie küla elanikele väga vajalikku innustust ja 

tunnustust, mille nad on oma 10-aastase järjepideva tööga välja teeninud.  

Kodukant on tunnustanud Kogukonna pärli tiitliga külavanema peret 

2014.aastal.  
 



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

lisamaterjali, siis pane see kirja. 

Meie eripära seisneb peamiselt selles, et asume tõelises hajakülas, kus 

inimeste omavaheline kokkupuude ei olegi nii lihtne. Ei ole kõiki ühendavat 

kauplust, külamaja ega rahvamaja. On vaid suvine ujumiskoht, kuhu 

suveleitsak ajab õhtuti inimesed keha ja hingekosutust otsima. Siin suheldakse 

ja tuntakse elust mõnu.  

Seltsi asustus paikneb Viljandi-Imavere maantee vahetus läheduses ca 5 km ja 

siis Saarepeedi teel ca 3 km, Võivaku- Kuhjavere tee ääres ca 3km. Lisaks 

veel väike Vildioja asum. Mäeküla teed mööda ca10km. Ka Sürgavere poole 

ca 3 km. Külavanema postiring teadete edastamiseks on ca 25km. 

Meie tegemistest leiab infot Suure-Jaani valla kodulehelt, ajalehe „Leole“ 

artiklid ja ka ajalehe “Sakala“ arhiivist. Ja ka külaseltsi (Ühtne Võhmaküla) 

ja külavanema (Külli HM) Facebook`i  lehelt. 

 

 

 
 

MTÜ Ühtne Võhmaküla logo 

 

 

Küsimustiku täitja nimi: Külli Hiiemäe-Metsar 

Telefon: 56638669 

E-mail: as.metsar@neti.ee 

 

 
 


