AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET
1. JUULA KÜLA
2. TABIVERE VALD
3. JÕGEVA MAAKOND
4. 49104
5. www.juula.ee
6. Eneli Kaasik; 5257497; eneli.,pyhvel@kliinikum.ee
7. Elanike arv 80 in.
8. Küla lühitutvustus – Juula on väike kauni looduse ja paarikümne taluga hajaasustus-küla Jõgevamaa kaguservas voorede ja järvede vahel. Kuigi esimesed
asundused kujunesid meie küla territooriumile juba I aastatuhande alguses,
jääb küla esmamainimine alles aastasse 1839. Tollane nimi oli külal Julenhof
ja kuulusime Elistvere mõisa koosseisu. Meil ei ole kunagi olnud kirikut,
kõrtsi, kooli ega poodi, küll aga on meil nooruslikud ja toimekad inimesed,
lasterikkad pered, töökad täiskasvanud ja rõõmsameelsed pensionärid . Meil
rajatakse iluaedasid, hoitakse korras oma majapidamised ning osaletakse
ühistegevuses. Külaelanikke ja naaberkülade aktiivseid peresid koondab
meiekandis MTÜ Juula Küla Heaks. Ühise mütsi all oleme toimetanud juba
10 aastat: korrastanud külaplatsi, ehitanud külamaja, organiseerunud
teedehooldust ja jäätmekäitlust, elus hoidnud küla traditsioone ja läbi viinud
lugematul hulgal koolitusi, õpitubasid, tööpäevakuid, võistlusi, arutelusid.
Arvame, et küla õitseng ja hiilgeaeg on meil käimas ning ajalooline tipphetk
saabumas koos aasta küla konkursiga. Edasi tahame liikuda rohelise
mõtteviisi, elukestva õppe, isemajandava küla ja üksteisest hooliva
kogukonna teed.
9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?
Küla on väike ja siin tegutseb üks külaselts- MTÜ Juula Küla Heaks. Seltsi
kuulub pea 90% küla elanikest, lisaks on meiega liitunud mitmed inimesed
ümberkaudsetest küladest, mõned isegi linnadest: Tallinnast ja Tartust.
Külavanem ja seltsi juhatuse esimees on ühes isikus, mistõttu saavad küla ja
selts alati vaid käsikäes käia.

10.Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?
Küla eesmärgid kajastuvad meie arengukavas väärtuste ja prioriteetide all. Need on:
elukestev õpe ja eluterve talupojamõistus, arendame oma küla ja elame sõpruses
ning lugupidamises, märkame abivajajat ja oleme ühtne, mõnus kogukond,
tunnistame muutusi ühiskonnas ja läheme nendega kaasa, teeme vajaliku nurisemata
ära, et oleks õnnelik lapsepõlv ja väärikas vanadus, meid toetab puhas elukeskkond
ja positiivne ellusuhtumine.
Meie küla ja seltsi visiooniks on: “Koosloomes oleme vaimult rikkad ja hingelt
tugevad. Meil on hea ja sõbralik kogukond ja puhas elukeskkond, kus külaelanik
tahab elada ja kuhu külaline tahab tagasi tulla.”
Missiooni aga oleme sõnastanud nii:”Tegutseme ühiselt, tagades külaseltsi
pikaajalise ja tasakaalustatud arengu. Seeläbi rahuldame oma inimeste hariduslikke
vajadusi ja eneseväärtustamise võimalusi, loome hea pinnase sotsiaalseks
suhtlemiseks ja elukeskkonna parendamiseks.”
Kõik meie plaanid ja salajasemad mõtted on kirja pandud meie arengukavasse
(2014-2018) ja leitavad meie kodulehelt www.juula.ee .
Esimene arengukava valmis külal 2004, täiendasime seda 2011 ja 2014 valmis
kasutuselolev kolmas arengukava.
10. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal:
a) külasiseselt
Seltsi aastapäeva tähistamine uue aasta alguses, vabariigi aastapäeva
tähistamine külavanema vastuvõtuna, heakorratalgud, jaanipäev,
lõikuspidu ja laste jõulumaa-külastus.
b) koos teiste küladega
Tabivere valla talispordipäevadel ja valla küladepäeval osalemine. Meil on
olnud mitmeid projektipõhiseid ühistegevusi naaberküladega: teabepäevi,
arutelusid, ringsõite, ühine jaanituli.
c) rahvusvahelist koostööd me teinud ei ole. Küll aga oleme tutvustanud oma
küla ja vastu võtnud külalisi Poolast ja Lätist.
Koostööd teeme ka teiste organisatsioonidega: Iga kuu esimesel kuupäeval vaatame
koostöös MTÜ Kinobussiga külamajas kino, mis on meie valla ainus kinovaatamise
võimalus. Spordivõistlusi korraldame koos MTÜ MARSSi ja Tabivere
Rahvaspordiklubiga. Kunstiürituste osas on meie hea koostööpartner MTÜ Vikipesa.
Ühisüritusi oleme teinud koos Tabivere eakate seltsinguga Lumeroos ja Jõgeva
vallast kultuuriselts Vanaveskiga.
11. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida tehti,
kui palju inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti
omavahenditega ).
2011-2012 viisime ellu üsna murrangulise suurprojekti- „Kogukonnateenuse
käivitamine Juula külas“ Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ( KÜSK) ja
Tabivere vallavalituse toetusel. Aastase projekti jooksul läbisime mitmeid

koolitusi sh äriplaani koostamise koolituse, soetasime vahendid ( murutraktor,
lumefrees, vasarniiduk, kogur), tegime turu-uuringut ja alustasime
teenusepakkumisega järgides oma vastvalminud äriplaani. Selle projektiga
astusime suure sammu edasi isemajandamise teel ning leevendasime ka
olulisel määral külaseltsi heakorraküsimusi ( haljasalade korrashoid) ning
kohalike elanike argiseid vajadusi ( talvine lumehooldus).
2012- Mõnusate Mõtete Mess. Projektitoetus Kohaliku Omaalgatuse
Programmist (KOP) ja toetus ka Tabivere vallavalitsuselt. Toimus Tabivere
valla küladepäevana. 4. August 2012 oli üks väga vahva päev, mil meie
külaplatsil avasid oma infoboksid nii meie valla seltsid kui aktiivsed seltsid
teistest maakondadest. Eesmärgiks ikka kogemusi vahetada, tutvustada
üksteisele oma häid ideid ja lahedaid ettevõtmisi, süstida energiat ja ergutada
tahet seltsitegevusmaastikul väsimatult edasirühkimiseks ja muidugi selleks,
et muuta maailma ja inimesi meie ümber positiivsemaks. Te ei kujuta ettegikui palju vahvaid vabaühendusi on Eestimaal! Osalejaid oli kokku 25 seltsist
125 in. Toimusid ka teematoad, mille tulemustest moodustasime Mõnusate
Mõtete Memorandumi, mille avalikustasime ajakirjanduses .Viimane on leitav
ka Jõgevamaa Arendus-ja ettevõtluskeskuse kodulehel MTÜde edulugude
rubriigis (http://www.jaek.ee/index.php?id=10590)
2012-2013-aastane projekt „Keskkonnaharidus Juula külakojast“ See oli
märgiline projekt, mil alustasime teadlikku liikumist rohelise mõtteviisiga
küla ja kogukonna poole. Toetus selleks tuli meile Keskkonnainvesteeringute
keskusest (KIK) ja Tabivere vallavalitsusest. Aasta jooksul viisime läbi 9
mahukat teemapäeva ja keskkonnaalase teabe võrra sai rikkamaks 283
piirkonna inimest.
2013- Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) toel algatasime Juula perede
suvekooli traditsiooni, viies läbi isade-poegade, emade-tütarde ja laste-noorte
päeva.
2013 oli meil veel üks vahva võimalus tänu Maalehe ja Nordea panga poolt
väljakuulutatud konkursi võidule teha oma valla väikestele küladele
kingituse- paigaldada üheksa küla bussipeatusesse istepingid. Rõõm oli kõigil
osapooltel!
2013-2014 KOP toetas meie uuringut „Laste ja noorte huviharidus Tabivere
valla külades“. Uuringuga kaardistasime laste- ja noortetegevuse olukorra
vallas ja pakkusime lahendusi olukorra parandamiseks. Projektiga
täpsustasime ka oma küla laste huviringi arenguvajadusi ja soetasime juurde
robootikavahendeid.
2014 võtsime hoo maha, et vaadata iseendasse, seda läbi KÜSK
projektitoetuse vabaühenduste tegevus-ja juhtimisvõimekuse suurendamise
voorust. Läbisime mitmeid koolitusi, korraldasime arutelusid, kokkusaamisi,
koostasime seltsile uue arengukava, püüdsime lisada uut energiat koostööle
kohaliku omavalitsusega.
2014 Projekt „Aktiivne kolme küla kogukond“ LEADERi toetusel. Koos
heade naabrite: Raigastvere ja Kõrenduse külaga uurisime kogukonnateenuste

vajadusi meie piirkonnas, tegime ühisüritusi: hoidiste-kohvikute päevad
kolmes külas ja ühine jaanisimman, ubinapressipäev, käisime ringsõidul ning
soetasime õunapurusti ja mahlapressi, et seda sügiseti talust tallu edasi andes
kõik kasutada saaks. Propageerisime kohalikku toitu.
2014 KOP toetusel täiendasime oma kogukonnateenuste pakkumise võimalusi
autohaagise ostuga.
12.Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?
2015 on taas toimekas. Kõige huvitavam on ehk väljakutse osaleda aasta küla
konkursil. Teeme selleks ettevalmistusi.
Käigus on uus KIKi toetusega keskkonnahariduslik projekt „Juula- rohelise
mõtteviisi küla“, mille raames teeme mitmeid teemapäevi ja töötubasid
piirkonna peredele. Plaanis on neid 7 ja projekt lõpeb detsembris.
Remonti vajab külaplatsil olev katusealune, kogume kogukonnateenustega
vahendeid ja otsime võimalusi selle talgukorras parandamiseks.
Suve suurüritusena tahame teha taas koostööd Tabivere valla eakate
seltsinguga „Lumeroos“ ja teiste piirkonna vabaühendustega, et ellu viia
lapselaste ja vanavanemate olümpiamängud. Need lõbus-sportlikud- kaasavad
mängud viisime esmakordselt läbi aastal 2011, mil saime selle eest ka
tunnustatud Eakate Festivalil. Nüüd tahaksime toredat põlvkondi siduvat
spordipäeva korrata. Loodame selleks ka toetust saada KOP-ist.
Kuna tahame ka salvestada meie praegust hetkeseisu, meie peresid, inimeste
mõtteid ja unistusi, siis plaanime koos Grethe Rõõmuga koostada väikse
kogumiku oma külast ja rahvast koos rohke pildimaterjaliga. See oleks
linnulend üle väikse ja toimeka Juula küla.
Ja loomulikult traditsioonilised tegevused.
12. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
a) kohapealse ettevõtluse arengule,
Ettevõtlusele aitame kaasa läbi oma kogukonnateenuste. Pakume
muruniitmist, kõrgema heina niitmist, lehekogumist, lumefreesimist,
sõiduauto haagiserenti, mahlapressi ja purustaja kasutust ning muidugi ka
külamaja renditeenust. Kaudselt aitame ettevõtluse arengule kaasa ka läbi
järjepideva teede korrashoiu ja elektrienergia kvaliteedi parendamise
taotlemise.
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele,
Oma küla haljasalasid ja bussipeatuste ümbrusi, külasiltide ja alajaama
aluseid ning küla läbivate teede ääri oleme koristanud ning korras hoidnud
juba 10-11 aastat. Seega Teeme- ära- Juula- moodi algas enne üle-eestilist
kampaaniat ja jätkub ikka ka edaspidi. Oleme omaalgatuslikult käivitanud
pakendikogumise külas, nüüd teeme selles osas koostööd
Tootjavastutusorganisatsiooniga, koristanud metsa-ääri, teinud suurjäätmete kogumisaktsiooni. Keskkonnahoiu-alast teavitustööd teeme

regulaarselt läbi KIKi projektide. Juula külamajast on saanud rohelise
mõtteviisi koda, kus kasutame mitmekordseid nõusid, sorteerime prügi,
majandame võimalikult säästvalt.
Küla keskel olevat I aastatuhande asulamärki uuendasime koostöös
Muinsuskaitseametiga. Regulaarselt uurime oma kodukandi ajalugu ja
teeme kohtumisi meie piirkonnast pärit tuntud kultuuri- ja
teadusinimestega kohtumisõhtuid.
c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise
sideme tugevdamisele,
Oleme noorenev küla, kus elab mitmeid paljulapselisi ja tublisid peresid,
seetõttu on ka viimaste aastate tegevuste põhirõhk meil läinud laste- ja
noorsootööle. Koolibussi marsruut on külaseltsi visa ja lakkamatu töö
tulemusena ümberkorraldatud vajadustele vastavaks, koolilastele oleme
rajanud ka uue bussipeatuse, et jalavaeva kooliteel natuke vähendada ning
paljulapseliste perede logistikasüsteemi kergendada. Veebruaris 2013
asutas külaselts huviringi- Jaan Tatika-nimelise Konstrueerimisbüroo, kus
õpetame lastele robootikat, kokandust, kabet ja meisterdamist ning käime
väljasõitudel huvitavates kohtades. Jaanuaris 2015 toimis 2 nädalat Juula
külakooli. Seoses tervisele ohtliku sisekliimaga Lähte Ühisgümnaasiumis
võtsid meie lapsevanemad oma lapsed koduõppele ja üheskoos toimus
kahe noore ja toreda õpetaja käe all koduõpe Juula külamajas. Lapsed ja
vanemad jäid külakooli perioodi sooja südamega meenutama, nüüd
korraldame vilistlaste kokkutulekuid…
Valla kultuurikalendrit rikastame igal aastal oma traditsiooniliste ja
projektiüritustega, pakume kino-vaatamise võimalust.
Anname oma panuse valla küladepäeva traditsiooni jätkumisele. Meie
külas on seda üritust peetud juba kahel korral.
Hea põlvkondadevaheline side on meil loomulik, mitmetes majapidamistes
elavad koos mitu põlvkonda, ka enamus ühistegevusi toimuvad meil koos
ja vanemate oskused kanduvad edasi järgmisele põlvele eriliste
pingutusteta.
d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele.
Võime tõdeda, et meil on ühtne kogukond ja tugev „meie“ tunne. Oma
küla eest tullakse välja, loodut hoitakse. Toimib naabrivalve.
Külal on oma logo ja lipp. Samuti tunnuslause- Jõgevamaa jõhvikas st.
küla on nagu jõhvikas Vooremaa soos: väike, tervislik, erksavärviline ja
meeldejääva maitsega. Kaugelt ei paista kuigivõrd silma, kuid lähemalt
vaadates eristume tugevalt muust loodusest ning kui meid tundma õppida ,
siis meie värskus, elujõulisus ning ilu jäävad südamesse. Meie külas on
käibel ka oma tänuraha- Juula jullar- see on valuuta, mis ei devalveeru,
tema väärtus saab ajas vaid kasvada. Selle omamisel saab peale hea
emotsiooni tasuda ka küla teenuste eest ja maksta liikmemaksu.
13. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?

Küla ajalugu uurib ja talletab meie kroonik, kellel on juba mitu suurt
kaustikutäit pildimaterjali ja sissekandeid ning ajaleheväljalõikeid. Seltsi
ajalugu ja rikkalik pildimaterjal on leitav ka meie kodulehelt www.juula.ee
Kodulehel saate tuttavaks ka meie küla vaimuga. Ega siis ainult Tartus ole
oma vaim! Meie vaim peab blogi ja ilmutab end aeg-ajalt meie üritustel,
samuti garanteerib ta meile hea ilma, kui midagi toredat õues teoksil.
14. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?
Koostöö omavalitsusega on meil värvikirev. Oleme saanud KOV-lt mitmeid
tunnustusi: 2010 ja 2011 Tabivere valla hea teo auhind, tänukirju küla
korrashoiu ja seltsi aastapäeva puhul. KOV eraldab meile taotluse alusel igaaastaselt tegevustoetust, mis natuke hõlbustab külamaja ülalpidamist. Samuti
oleme saanud varasematel aastatel projektidele omaosaluseks toetust, seltsi
aastapäeva puhul Tabivere rahvamaja ruume renditasuta kasutada.
Samas peame ka ausalt tõdema, et meie aktiivsuse ja isepäisuse tõttu on
kohalikul omavalitsusel meiega raskusi. Ikka kipume omi asju ise otsustama
ja omadest vajadustest lähtuvalt ka oma elu korraldama…
Läbi loodava Tabivere valla külade ümarlaua loodame hea koostöö-osas
veelgi edusamme teha.
15.Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks?
Me oleme väiksed ja tublid oma piirkonna tulihingelised edendajad. Küla on
noorenev, avatud ja mõtlev, elu on sissepuhutud ja toimib igas küla nurgas.
Vaim on tõusnud tuhast ja me oleme tõestanud, et elu ääremaal on võimalik,
aga seda vaid ühiselt tegutsedes! Nende voorede ja järvede vahel astuvad
pered julgelt ühte sammu.
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