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Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt,
kuulus elanik, vaatamisväärsus vms.
Aakre (Aicker, Ayakar) mõisa asupaigana mainitud kirjalikes allikates esimest
korda 16. sajandil. Mõisa omanikud tihti vahetusid, viimaseks mõisnikuks oli
Woldemar von Rohland (kuni mõisa võõrandamiseni 1919). Mõisa peahoone
kujundas koolimajaks arhitekt Arnold Matteus. Aakre kuulub ajalooliselt
Rõngu kihelkonna alla. Üks esimesi Eesti rongiõnnetusi juhtus Aakre peatuse
lähedal 1897. aastal. Aakre mõisas on omal ajal kasvatatud karpkala ja forelli.
Esimese Eesti Vabariigi ajal tegutses siin palju seltse (nt priitahtlik tuletõrje
ühing, põllumeeste selts jne) Siin on suvitanud lühikest aega A. H. Tammsaare.
Aakres on sündinud Viljandi kunagine kauaaegne linnapea August Maramaa ja
praegugi aktiivselt tegutsev dirigent dirigent Ants Soots. Praegu elab ja
tegutseb aktiivselt Aakre külas ansambel FIXi klahvpillimängija Evald Raidma.
8.

Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?
MTÜ Aakre Külaselts, Segakoor U-Tuur
9.

Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?
Küla peamised eesmärgid on:
1) olla elujõuline, noortele peredele atraktiivne elupaik
2) korrastatud ümbrus, turvaline keskkond
Küla arengukava on külal küll olemas, aga vajab uuendamist.
10.

11. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal:
a) külasiseselt - vastlapäev, kevadlaat, koristustalgud, jaanipäev, külapäev,
kadripäev, teatrikülastus või ekskursioon
b) koos teiste küladega – kõige suurem koostöö teiste valla küladega toimub läbi
segakoori tegevuse. Siin on suur osa lauljatest küll Aakre külast, aga mõeldud
on see ikkagi ülevallaliselt tegutsevaks kooriks.
12. Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal (eesmärk, mida tehti, kui
palju inimesi kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega ).
Kultuurkapitali toetused erinevate töötubade läbiviimiseks pidevalt
(sihtrühmaks nii lapsed kui täiskasvanud), kohaliku omaalgatuse programm külapidude ansamblite rahastus, õmblusmasinate ost (kõigile kogukonna
liikmetele), Igakevadised koristustalgud, millest võtab osa keskmiselt 50-60
inimest ja omavahenditest külasildi tegemine küla teede ristumispaika.
Segakoori U-Tuur eestvedamisel on kindlasti üks õnnestunumaid ja kõige
laiemat tuntust pälvinud muusikali “Viimane Puka Pritsumees ehk taskud …..
täis” lavaletoomine. Selleks saadi toetust Leader-programmist,
kultuurkapitalilt ja kohaliku omaalgatuse programmilt. Etendus pälvis suurt
populaarsust ja sooja vastuvõttu nii oma kodukohas kui ka kaugemal.
Praeguseks oleme külalisetendustega jõudnud juba ka teistesse maakondadesse.
Muusikali lavaletoomise eest pälvis MTÜ Segakoor U-Tuur Valgamaa
Arenguagentuuri konkursi „Märka tegusaid ühendusi 2014“raames tunnustuse
loovuse eest. Kindlasti aitab see kaasa kogu Puka piirkonna tuntuse
suurenemisele.

13. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?
2015. aastal on juba toimunud vastlapäev, kus osales umbes 30 inimest (nii
lapsed kui täiskasvanud), plaanis on kevadised koristustalgud, kirbukas,
jaanipäev, külapäev, kadripäev, ekskursioon Rakvere teatrisse ja linnusesse.
Plaanime oma üritusi selliselt, et need oleksid huvitavad ja sobilikud kogu
perele.
14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
a) kohapealse ettevõtluse arengule. Paljud meie ettevõtjad löövad aktiivselt
kaasa ka külaseltsi tegevustes.
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele - igaaastased koristustalgud,
c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme
tugevdamisele - ühisüritused, väljasõidud teatritesse ja muuseumidesse
d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele - ühisüritused, info jagamine, külaseltsi
koosolekud ja arutelud kogukonnaliikmetega

15. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?
Plaanis on koostada küla tutvustav infotahvel ning teha väike terviserada
mööda põnevamaid küla objekte. Küla ajalugu talletame peamiselt fotode ning
sündmuste fikseerimisena kronoloogiliselt.
16. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?
Koostöö võiks olla parem, küla sooviks oleks saada omavalitsuse toetust nii
projektirahastuste omafinantseeringuks kui moraalselt, hetkel KOV toetus on
minimaalne.
17. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks?
Aakre külas on toimekad inimesed, enamus elanikke on tööealised ning võimelised inimesed, siin elab ka palju noori peresid lastega. Meil on välja
kujunenud traditsioonilised ühisüritused, millest suurematel osaleb umbes 150
inimest.Meil on olemas toimekas seltsi juhatus, kes kirjutab projekte, suhtleb
ning otsib kontakte teiste sarnaste kogukondadega.
18. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada
lisamaterjali, siis pane see siia kirja.
https://www.facebook.com/pages/Aakre-k%C3%BClaselts/137308059673206
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