Lisa 1 Kogukondade EV100 taotlusvooru toetuse saajad
Toetuse saaja
Aruküla
Kultuuriselts

Maakond
Harju maakond,
Raasiku vald,
Aruküla alev

Eassalu-Neitsi
Külaselts

Pärnu maakond, 4915
Pärnu linn,
Kihlepa küla

Toetus (EUR)
1480

Projekti nimi
100 arukülalast

Pitsaahi külamaja
söögituppa

EELK Kõpu
Viljandi maakond, 4890
Peetri Kogudus Põhja-Sakala
vald, Kõpu alevik

Kõpu Vabadussõja
ausamba pargi
korrastamine

EELK Puhja
Kogudus

Tartu maakond,
Elva vald, Puhja
alevik

Puhja ait kogukonna
kasutusse!

Jaani Saadu
Külaselts

Saare maakond, 1600
Saaremaa vald,
Suuremõisa küla

5000

Jööri Küla Selts Saare maakond,
Saaremaa vald,
Jööri küla

756

Kambja Laulu- ja Tartu maakond,
Mänguselts
Kambja vald,
Kambja alevik

4986

Karinu Külaselts Järva maakond, 3504,72
Karame
Järva vald, Karinu
küla

Karlova selts

Tartu maakond,
Tartu linn

4929

Projekti lühikirjeldus
Aruküla ajaloo populariseerimiseks kutsus kogukonnaliige Henri Reeder üles koostama
sel puhul väikest ülevaadet viimase 100 aasta meeldejäävamatest arukülalastest, kes
ühel või teisel viisil kogukonda mõjutanud. Kogumik hõlmab ka Aruküla ajalugu ja
annab infot uutele arukülalastele.
Pärnu linna Audru osavallas asub Eassalu-Neitsi Külaseltsi külamajas Kihlepas on toimiv
kogukonna köök. Köögi vastas söögitoas on deformeerunud ahi, mille asemel soovime
ehitada atraktiivset pitsaahju saviehitisena, mis soojendab ka söögituba. Kupliga
pitsaahi loob Võilillefestivali, hõimurahvaste ühiskokkamisi ja õpitubasid teenindavale
kogukonnaköögile uue hingamise kaasamaks kogukonnale uusi maale kolinud noorte
perede ja kogukonna liikmeid ja on vääriliseks kingituseks Eetsi vabariigile
toidupärimuslike kogemuste, oskuste kandumiseks põlvkonnalt põlvkonnale,
hõimurahvastel hõimurahvastele.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal korrastatakse Kõpu Vabadussõja ausamba park
Kõpu alevikus Viljandimaal atraktiivseks kogukondlike ürituste läbiviimise ja inimeste
vaba aja veetmise kohaks. Seeläbi hoitakse paikkonna ja Eesti ajaloolist ning kultuurilist
mälu. Projekti tulemusena rajatakse koostöös kogukonnaga pingid Vabadussõja
ausamba juurde ja põõsaste istutusala pargis; profileeritud pindadele paigaldatakse
muruvaip ja korrastatakse kiviaed vastavalt Kõpu kirikupargi põhiprojektile.

Projekti tulemusel renoveeritakse Puhja kiriku juures asuv ajalooline aidahoone (1751).
Ait on kaunis ja väärtuslik pärandkultuuri kandev ehitis, mis päästetakse projekti käigus
hävimisohust ja antakse uuele elule. Ait võetakse kasutusse kogukonna huvides
kohviku, näituse- ja puhkepaigana.
Muhu Suuremõisa küla Muhu valla Suuremõisa küla tähistab käeoleval aastal oma asutamise 160 aastapäeva.
pritsikuuri remont ja
Selle raames plaanime korrastada ca 100 aastat vana pritsikuur (seal hoiti küla
torni taastamine
tuletõrjepritsi). Hoone on ehitatud betoonist väikeplokkidest, katus plekist. Hoonel oli
torn voolikute kuivatamiseks kuid 1950-datel see lammutati. Pritsikuur on üks
külaplatsi ehitistest ( varem oleme rajanud samas külakoja ja laste
mänguväljaku).Külaplatsil toimuvad jaanituled, laste mängupäevad ja muud
kogunemised (ühistöö päevad). Plaan on taastada pritsikuuri torn võimalikult esialgsel
kujul, korrastada uks, aken, puhastada siseseinad ja kujundada ruum seest selliselt, et
seal saaks teha foto, käsitöö ja muid näitusi. Ka on plaan sinna paigaldada riiulid
suviseks raamatukoguks.
Jööri külaparki
Jööri küla asub Saare maakonnas Saaremaa vallas (endine Valjala vald). Käesoleva
lipumastide
projektiga soovime paigaldada küla parki kolm lipumasti, et pidulikel sündmustel
paigaldamine
heisata Eesti Vabariigi, kohaliku omavalitsuse ja küla lipp. Argipäevadel hakkab lehvima
mastis sini-must-valge viirg.
Kambja parki
Kambjat tuntakse ajalooliselt koorilaulu hällina, kuid senini pole olemas laululava ega
esinemisplatsi rajamine esinemisplatsi. Aastaid on toimunud vallas väliüritused ja kogukonna peod lageda
kogukonna hüvanguks taeva all ja heinamaal, isegi mitte murul. Projektiraames rajatakse 100m2
esinemisplats, perspektiivis ehitada sinna juurde laululava. Asukohaks on Kambja park,
(Kambja alevik Mõisapargi kü 28203:005:0282) kus korraldatakse väliüritusi- jaanipäev,
laadad, laulupäevad, memme-taadi peod, tuletõrjeüritused, spordiüritused.
Kogukonna spordi-ja
puhkeala koos
lipuväljakuga

Soovime muuta endise kooli spordiväljaku taas atraktiivseks vabaaja veetmise kohaks.
Tahame taastada võrk- ja korvpalli mänguväljaku, paigaldada pingid ja lauad, et nii
Karinu noortel kui vanadel oleks võimalus nautida ühiseid hetki. Sinna kompleksi
kuulub ka lipuväljak, kuhu lipupäevadel heisata trikoloor. Kompleks asub Karinu küla
keskuses Järva vallas Järvamaal. Maa on antud MTÜ KARAME kasutusse 20 aastaks.
Karlova kultuurijälg 100 Karloval on oluline koht Eesti kultuuriloos. Selles linnaosas on loometööd teinud ning
ka praegu tegemas märkimisväärne hulk laiema ühiskondlikus sõnumiga kirjanikke ja
kunstnikke. Projektiga toome selle tõiga linnuruumis selgemalt esile, edendame
piirkondliku kultuuripärandi teadvustamist kogukonnaliikmete ning kõigi huviliste
hulgas ning tutvustame seda järgmisele põlvkonnale. Tähistame kümne Karlovas
elanud ja tegutsenud kirjaniku/kunstniku maja, korraldame viis värske loomingu
esitlusõhtut ning kingime kümnele Karlovas asuvale lasteaiale, koolile ja huvikoolile
Karlova kultuuripärandit tutvustava erikujundusega lauamängu (EV100 ja Karlova100
sümboolikaga).

Kriimani Küla
Selts

Tartu maakond,
Kastre vald,
Kriimani küla

Kuremaa
Külaselts

Jõgeva maakond, 4945
Jõgeva vald,
Kuremaa küla

Kõrkvere selts

Saare maakond,
Saaremaa vald,
Kõrkvere küla

4677,6

Sünnipäevaks uued
silmad!

Külaselts Iiris

Pärnu maakond, 967,75
Saarde vald,
Allikukivi küla
Lääne-Viru
5000
maakond, Vinni
vald, Kantküla
Pärnu maakond, 2560
Pärnu linn, Lindi
küla

Allikukivi külaplatsi
uuendamine

Külaselts KAI

Lindi Külaselts

Lääniste
Külaselts

Tartu maakond,
Kastre vald,
Lääniste küla

2760

4680

Matkaklubi Tõll Saare maakond,
ja Piret
Saaremaa vald,
Kuressaare linn

1732,6

Meeri Küla
Arendamise
Selts

Tartu maakond,
Nõo vald, Meeri
küla

2213,5

Meie Kurna
MTÜ

Harju maakond,
Rae vald, Kurna
küla

4777

Kriimani mõisapargi
korrastamine
külaplatsiks ja
mälestuspingid
professor Aleksander
Paldrokile ning
suurärimees Karl
Jänesele koos
avamisüritusega
Matkarada ümber
Kuremaa järve ja
„Ümber Kuremaa järve
jooks 50“

Lööme Küla Särama!

Kastre valla Kriimani küla kooskäimiskoha e külaplatsi loomine: võsa ja ohtlike puude
mahavõtmine, lehtede riisumine ja parki ladustatud prügi äravedu. Ohtliku ja
lagunenud mõisa järvepoolse terrassi põranda parandustööd. Terrassi saab vajadusel
kasutada küla väliüritustel ka vihmakaitseks. Mälestuspinkide ja tahvlite panek
kohaliku ajalooga seotud suurkujudele Aleksander Paldrokile ja Karl Jänesele
külarahvale ja laiemale avalikkusele mõeldud ürituse käigus.

Projektiga taastatakse matkarada ümber Kuremaa järve ning korraldatakse 50. „Ümber
Kuremaa järve juubelijooks“. Jooks korraldati esimest korda aastal 1968 ning oli väga
populaarne jooksuhuviliste seas üle vabariigi. Taastame 50 aastat vana traditsiooni
endisel kujul, parandame inimeste looduses viibimise ja liikumisvõimalusi. Kuremaa
järv asub Jõgeva vallas, matkarada algab ja lõpeb Kuremaa alevikus ning on
ühenduseks Kuremaa ja Palamuse kogukondade vahel, mis uue halduskorraldusega
asuvad nüüd ühes vallas.
MTÜ Kõrkvere selts on loodud ümbruskonna 9 küla (Ula, Talila, Kanissaare, Keskvere,
Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kübassaare) elanike poolt, et hoida piirkond
atraktiivsena ja aidata kogukonnal oma ühtsust hoida. Kooskäimise kohaks on endine
90.aastane koolimaja, mida me soovime hoida töös külakeskusena. Suur probleem on
saali aknad, mis vajavad väljavahetamist, kuna osad ruudud on katki, akendel on
suured külmavahed ja raamid pehkinud, mille tagajärjel on ruumides suur soojakadu.
Uute akendega paraneb ja ühtlustub maja välisvaade, sest teised aknad on juba
vahetatud.
Allikukivi allika veevõtukoha korrastamine ja katusealuse ehitus

Kantküla aktiivsed inimesed (KAI) soovib EV100 sünnipäeva raames parandada
külakeskuse ehitiste väljanägemist ning kasutusmugavust. Seetõttu soojustame
külamaja välisfassaadi ning anname hoonele esteetilise välimuse!
Kvaliteetsed ja
Lindi kaluriküla kogukonna lapsed Pärnumaal saavad ühiskasutusse 8 tüdrukute ja 8
autentsed kohaliku
poiste komplekti kvaliteetseid ja autentseid kohaliku Audru kihelkonna rahvarõivaid.
kihelkonna rahvarõivad Uued komplektid hangitakse kogukondlikul initsiatiivil lisaks ja asenduseks vanadele
Lindi kaluriküla
analoogilistele komplektidele, mis enam kui 25 aastat tagasi samuti kogukonna
kogukonna lastele
liikmete osalusel kohalikele lastele hangiti ja tänaseni aktiivses kasutuses on olnud.
Rahvarõivaste valmistajaks on kohaliku kogukonna liige, kel on selles valdkonnas väga
kõrge pädevus.
Lääniste vana koolimaja Projekti eesmärk on Lääniste külas Kastre vallas Tartumaal külamajana kasutuses oleva
EV100 vääriliseks
endise Lääniste koolimaja kahe aknaava ja saali ukse renoveerimise kaudu koolimaja
fassaadi välisilme taastamine ja nende avavustega seotud ruumide funktsionaalsuse
tõstmine. Käesoleva projekti toel on Lääniste külakogukonna sooviks: 1) vahetada
Lääniste koolimaja jõe- ja maanteepoolne rikutud aknad, tagades sellega nende
funktsionaalsus (avamine/sulgemine, soojapidavus) ning visuaalne harmoonia (ruutude
jaotus) teiste (vanade) akendega; 2) paigaldada endise saaliruumi ukseavasse
soojapidav ja funktsioneeriva (avatav/suletav) välisuks.
Saaremaa SÜDA:
Projekti raames koostatakse vabariigi juubeli auks 100-kilomeetrine südamekujuline
SÜnnipäevaks saDA
matkatee Saaremaal, mis on planeeritud selliselt, et rajale jääks jalgsi matkates iga
matkakilomeetrit
päevajao teekonna järel sobiv peatuspunkt. Püsiva väärtusena töötatakse välja selle
matkarajaga kaart (jääb veebist vabalt allalaetavaks kõigile huvilistele), paigutatakse
raja algusesse kaardiga infostend ja marsruudile jäävatesse võimalikesse
peatumiskohtadesse infotahvlid – selleks, et iga looduse- ja matkahuviline saaks samu
radu pidi seigeldes nautida mõnepäevast puhkust Eesti suurima saare looduses. Sellel
marsruudil korraldatakse ka matkaklubi Tõll ja Piret eestvedamisel suvel üks 4-päevane
ühismatk.
Meeri küla lipuväljak
Rajame küla esindusväljaku Tartumaale Nõo valda Meeri seltsimaja õuele. Loome
lipuväljaku, et rahvusvärvid ning rahvustunne oleks igapäevaselt elanike südames.
Avame käesoleval aastal Meeri küla 16.külapäeva ja küla ajaloolise fotonäituse uuel
lipuväljakul.
Kurna park on meie
Kurna mõisa park äratatakse aktiivsele elule. Aastal 2018 saab pargis taas jalutada
südames
nautides täiel rinnal loodust kesk kiirelt arenevat Rae valda. Park saab täiendust
arboristi poolt soovitatud ja meie poolt välja valitud 101 eestimaise sihvaka ja väärika
okas- ja lehtpuuga. Anname tagasi suure osa kunagise pargi väärtusest.

Meremäe
Kultuuriühing

Võru maakond,
Setomaa vald,
Meremäe küla

4715

Meremäe kollektiivid ja Meremäe Kultuuriühingule kuuluv Juuli kinnistu asub Eesti-Vene kontrolljoone vahetus
ühendused Meremäe läheduses Kitsõ külas Setomaa vallas. Kinnistul paiknevas elumajas on osaliselt
Seltsimajja
teostatud rekonstrueerimistööd ja hoonet saab vajadusel kasutada suvisel ajal. Pärast
hoone sisetööde teostamist saab võtta Meremäe Seltsimaja kasutusele aastaringselt.
Hoonesse paigaldatakse õhksoojuspump, ruumid sisustatakse vanema aegse mööbliga,
mida on ühingu liikmed aastate jooksul kogunud. Meremäe Seltsimaja, kõrvalhoone ja
kogu kinnistu kasutusele võtmisega luuakse piirkonda võimalused korraldada Kitsõ
külas aastaringselt kontserte, laagreid jmt üritusi kogukonnale, ümberkaudsete külade
elanikele ja piirkonnas viibivatele külalistele. Ühes väikses ruumis hakkab paiknema
Meremäe Kultuuriühingu büroo, mis praegu asub Meremäe koolihoones.

Mittetulundusü Põlva maakond,
hing Himmaste Põlva vald,
Himmaste küla

2797,2

Jakob Hurda nimelised
pingid Himmaste külas

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Joaveski
Kuusalu vald,
Küla
Joaveski küla

4600

Joaveski rippsild 50

Mittetulundusü Tartu maakond, 4995,29
hing Juula Küla Tartu vald, Juula
Heaks
küla

Mittetulundusü Harju maakond, 796,99
hing Juuliku
Saku vald, Juuliku
Külaselts
küla

Himmaste külas sündinud tuntud rahvaluule- ja keeleteadlase, vaimuliku ning
ühiskonnategelase Jakob Hurda auks, mälestuse säilitamiseks ja vaimsema keskkonna
loomiseks kahe nimelise pingi paigaldamine. MTÜ Himmaste soovib aktiivselt
kasutatavale külaplatsile paigaldada rõngakujulised pingid. Pingid paigaldatakse
platsile selliselt, et see asuks suhteliselt atraktsioonide (skatepark, väikelaste
mänguväljak, korvpalliplats ja võrkpalliplats) keskel ja võimaldaks pingil istujatel kõiki
tegevusi jälgida. Pingist võiks saada kohtumis- ja istumispaik nii vanadele kui noortele.
Rõngakujuline pink on meie arust ka sümboolne arvestades Jakob Hurda isikut, kes oli
väga laia silmaringiga, paljudes suundades tegutsev ja elule laiemalt vaatav persoon.
Oleme ühe pingi keskele (kavandatavasse asukohta) juba istutanud pihlaka, mis jääb
antud kingitust ja sündmust sümboliseerima ka edaspidi.

Joaveski küla sümboliks on Joaveski rippsild, mille valmimisest täitub tänavu 50 aastat.
Viimased 4 aastat ei ole silda kasutatud, kuna kandekonstruktsioonid vajavad
renoveerimist. Eesti Vabariik 100 tähistamisel soovib kohalik kogukond korrastada silla
ja võtta taas kasutusele järgnevaks 50-ks aastaks. Silla avamise auks kavandab
kogukond kepikõnni päeva, mis lõpeb kultuuriprogrammiga. Kepikõnniga
propageeritakse tervislikke eluviise ja tutvutakse Lahemaa kaunimate
vaatamisväärsustega milleks on Joaveski joastik, millele avaneb suurepärane vaade just
Joaveski rippsillalt.
Lapsed õue mängima
Projekti elluviimise tulemusena saab uuendatud Tartumaal, Tartu vallas asuva Juula
küla külaplatsi laste mänguväljak. Mänguväljak on üle 10 aastat vana, atraktsioonid
lagunenud, amortiseerunud ja lastele ohtlikuks muutunud. Uus põlvkond lapsi on
juurde sündinud ning need 26 kuni 12 aastast seltsi last väärivad uut ja korrastatud
mänguväljakut. Projekti käigus saab külaplats uue liivakasti, mängumaja, ronila, kiige ja
pendelkarusselli. 2016. aasta üldkoosoleku otsusega võeti külaplatsi ja laste
mänguväljaku rekonstrueerimine ja uuendamine EV100 prioriteetideks ning
kingituseks külaseltsile.
Juuliku küla lipuväljaku Projekti raames rajatakse lipuväljak Juuliku küla keskusesse Eha tee 12 kinnistul asuval
rajamine
sotsiaalmaal. Juuliku küla asub Harjumaal Saku vallas, elanikke on kokku 300. Juuliku
külas on parasjagu käsil külakeskuse arendamine, et luua kogukonnale veelgi paremad
tingimused vaba aja veetmiseks ja ühiste ürituste korraldamiseks. Pidulikkuse
lisamiseks rajatakse külakeskusesse lipuväljak, kus lehvib püsivalt Saku valla värvides
mastivimpel ning pidulikel puhkudel (riigipühad, üritused) heisatakse Eesti riigilipp.

Mittetulundusü Hiiu maakond,
hing Kassari
Hiiumaa vald,
Haridusselts
Esiküla

5000

Kassari rahvamaja
viimased 100 aastat
koos Eesti Vabariigiga

Muinsuskaitsealuse Kassari rahvamaja avariiremondi käigus tehakse korda maja
peasissepääs/veranda, vahetatakse akende veeplekid, puhastatakse ja parandatakse
niiskuskahjustustega välisseinte krohvipinnad. Maja fassaadiküljele rajatakse
vihmaveesüsteem ja lumetõkked, et edasisi kahjustusi vältida. Korrrastustööde
lõppedes avame majas näituse „Kassari rahvamaja viimased 100 aastat koos Eesti
Vabariigiga“. Näituse avamisüritusel tutvustame ühtlasi Kassari Haridusseltsi poolt
väljaantavat EV 100-le pühendatud kohaliku koduloolise materjaliga ajalehe
Kassarimaa maikuunumbrit ja peame nii koos kohaliku kogukonnaga väikese EV 100
sünnipäevapeo. Nii saame koos siinse kandi viimase 100 aasta peale tagasi vaadata.

Mittetulundusü Rapla maakond,
hing Keava
Kehtna vald,
Haridus- ja
Keava alevik
Kultuuriselts

1037,88

Mänguväljak Keavasse

Rajame Keava suveaed/parkmetsa laste mänguväljaku. Parkmets ja suveaed on Keava
aleviku süda. Oleme 4 aasta jooksul MTÜ juhatuse eestvedamisel kohalike inimestega
suveaeda ja parkmetsa korrastanud ja sellest küla sündmuste ja inimeste vabaaja
veetmiseks kauni koha loonud. Puudu on veel lastele mänguplats, kus nad saavad
turvaliselt aega veeta suuremate sündmuste (meie poolt korraldatud traditsioonilised
sündmused- jaanipidu, kogukonnapäev, muinastulede öö) ajal ja ka argipäeviti ja
suvisel ajal koos mängida. Keavas ja Keava piirkonnas on järeltuleva põlve juurdekasv
jõudsalt suurenenud. Hinnanguliselt 90 last ja noort. Keava piirkond- Keava alevik,
Koogimäe küla, Linnaaluste küla, Põrsaku küla.

Mittetulundusü Rapla maakond,
hing KOVIL
Kohila vald,
Aespa alevik

5000

Vilivere „külamajakese“ Antud projekti abiga saab Vilivere küla kogukond rajada ühise koostööga kaua oodatud
rajamine
ja planeeritud külamajakese, kus on võimalik veeta koos aega, korraldada erinevaid
ühisüritusi ning hoida külaplatsil kasutatavaid väikevahendeid. Külamajake saab olema
koht, kuhu loome üheskoos ka mitmekesise kasutuse ning sinna on oodatud kõik
kogukonna liikmed. Külamajake saab olema avatud ka paljudele ideedele, mida
kogukonna liikmed esitavad. Ühisürituste korraldamine saab olema kvaliteetsem ning
võimaluste rohkem.

Mittetulundusü Saare maakond,
hing Käesla
Saaremaa vald,
Arenguselts
Käesla küla

3420

EV100 sünnipäevaks
lasteatraktsioonid
Käesla külaväljakule

EV100 sünnipäeva suuremat kingitust väärivad elujõulisema kogukonna alustalad meie rõõmurullid, meie lapsed ja lapselapsed. Käesla kogukond soovib läbi projekti
kinkida oma väiksematele tegutsejatele Käesla külaväljakule laste oma maailma. Käesla
kogukond on küll teinud omale EV100 raames 100 seent kingituseks ja osa seeni ka
lastele, oleme siiski seda meelt, et laste seenemaailm võiks olla palju atraktiivsem,
mängulisem ja seikluslikum. Külaväljak oma interjöörilt on looduslähedane seega ka
planeeritavad lasteatraktsioonid on erinevatele vanusegruppidele, looduslähedased,
turvalised ja ainulaadselt seenelised. Käesla külaväljakul käivad lasteaiarühmad
bussidega, oleks vahva kui meie küla lapsed ja lapselapsed särasilmselt mängides oma
eakaaslastele uhkusega oma kogukonna võimalusi tutvustavad. Maal on vahva elada tegusad võimalused, tegusad lapsed, tegusalt terve õnnelik kogukond!

Mittetulundusü Jõgeva maakond, 4711
hing Kärde Küla Jõgeva vald,
Selts
Kärde küla

Kärde küla välijõusaali
rajamine EV100
tähistamiseks

Mittetulundusü Pärnu maakond, 5000
hing Külaselts Häädemeeste
Pulverk
vald, Mereküla

Mereküla terviserada

Jõgeva maakonna Jõgeva vallas asuvasse Kärde külla rajatav välijõusaal koosneb
erinevatest seadmetest, erinevate lihasgruppide treenimiseks. Rajatav objekt aitab
tõsta kogukonnaliikmete motivatsiooni värskes õhus viibimiseks ja kehaliselt aktiivsete
eluviiside harrastamiseks. Kärde avalikku ruumi ja elukeskkonna atraktiivsemaks
muutmise ja välijõusaali rajamisega tähistab kogukond Eesti Vabariigi 100 aastapäeva.
Sellega luuakse märgiline ehitis Eesti ajaloo tähtsündmuse mäletamiseks ning on
suunatud Eesti tulevikku. Külaplats leiab laialdasemat kasutust ning koondab
külarahvast ühistele ettevõtmistele.
Merekülla rajatav terviserada tõstab kogukonna ühtsustunnet ja toetab elanike tervise
käitumist. Elutervema keskkonna loomine soodustab koos peredega tervislikult aja
viitmist, põlvkondade vahelist sidusust ja võimaldab korraldada kogukonnas lisaks
praegustele ühistegevustele ka ühiseid sportlikke ettevõtmisi. Avaliku rajatisena on
loodav terviserada kasutatav kõigile soovijatele. Areneva puhkemajandusega
piirkonnas on täiendav võimalus kogukonnas alati positiivse mõjuga.

Mittetulundusü Lääne-Viru
5000
hing Lahemaa maakond, Haljala
Merepääste
vald, Rutja küla
Selts

EV 100 merekogukond
turvalisemaks

Mittetulundusü Põlva maakond,
hing Leevakk
Räpina vald,
Leevaku küla

5000

Sinimustvalge Leevaku
küla

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Mõnuste Saue vald,
Külaarendmise Mõnuste küla
Selts

4938

Mõnuste külakeskuse
infopunkt-katusealuse
ehitus

Mittetulundusü Pärnu maakond, 5000
hing Oidrema Lääneranna vald,
Külaselts
Oiderma küla

Oidrema küla pärandi
säilitamine ja
elukeskkonna
rikastamine

Mittetulundusü Võru maakond,
hing Orava
Setomaa vald,
Niitsiku küla

Oravamäe välijõusaal

4260

Lahemaa merepääste üksus asub Lääne- Virumaal ja piirkonnaks on ala umbes 25 km
(Vainupeast kuni Viru- Nigula vallani välja). Merepäästeüksuses on tegutsevad
kohalikud inimesed, kelle südameasjaks on tagada turvalisem elukeskkkond merel,
avatud on uusi sadamaid, lisandumas on veelgi. Tegevused merel on hoogustumas ja
hea kui piirkonnas on olemas vabatahtlik üksus, kes saab vajadusel operatiivsemalt
appi minna. Antud projekti raames on soov soetada 3 komplekti päästeülikondi,
lisavarustuses on nuga, veekindel lamp, soe pesu. Antud projekti rahast jätkub 2,5
ülikonna ostmiseks, lisame juurde ka Politsei- ja Piirivalveametilt saadud 2000 eur
suuruse investeeringutoetuse ja saame osta 3 ülikonda. Saame sedasi komplekteerida
ühe paaditäie päästjaid, et vajadusel igasuguste ilmastikutingimustega merele appi
minna.
Põlvamaal, Leevaku küla talude koduhoovidesse ning külakeskuse juurde paigaldame
lipumastid ning kujundame ja korrastame külakeskuse juures lipumasti ümbritseva ala.
Projekti tulemusel on Leevaku küla igal vabariigi tähtpäeval ning muudel lipu
heiskamise päevadel sinimustvalgetes lippudes.
Mõnuste külakeskusesse on plaanis rajada infopunkt-varjualune. Varjualuse all on
mõnus külarahval kokku saada ja külaasju arutada / jaanituli, külade päevad,
külakokkutulekud, sportmängud. Väärtustades meie lugu, ilmestavad varjualuse seinu
fotoalumiiniumile prinditud infotahvlid küla muljet avaldava ajaloo kohta. Infopunktvarjualuse olemasolu parendab meie elukeskkonda võimaldades traditsioonilisi
kokkusaamisi mugavamalt läbi viia. Paraneb põlvkondade vaheline sidusus, sest
kokkusaamistest saavad osa võtta ilmast sõltumata nii väikelaste vanemad, kui eakad
kogukonna liikmed.
Projekt viiakse ellu Oidrema külas, kaasates projekti elluviimisse külaelanikke. Projektil
on kaks suunda, mis mõlemad ühendavad kogukonna liikmeid, pärandavad edasi
teadmisi ja toetavad traditsioonide jätkamist ning tekkimist. Projekti raames 1)
koostatakse ja avaldatakse külaelanike kaasabil külakroonika, kus ühendatakse ajalugu
tänapäevaga (luuakse ajatelg, märgitakse üles perekonnad läbi 100 aasta, kogutakse
lugusid jne), 2) soetatakse külakiik, et hoida Eesti külakultuuri pärandit, tõsta
kogukonna omavahelist lävimist ja luua noortele võimalus enam väljas viibimiseks.
Niitsiku Külamajas uue ahju ehitus, et ruume saaks aasta ringi kasutada. Asukoht
Niitsiku küla, Setomaa vald, Võrumaa.

Mittetulundusü Rapla maakond, 4934,41
hing Pirgu Küla Rapla vald, Pirgu
küla

Pirgu kogukonnatare EV Raplamaa Rapla valla Pirgu terviserajale rajatav hoone koos valvesignalisatsiooniga
100 sünnipäevaks
saaks EV100 sünnipäeva aastast alates teenindama kogukonda, võistlussportlasi,
terviseliikujaid, külastajaid kaugelt ja lähedalt. Kogukonnatare oleks
mitmefunktsionaalsena kokkusaamiskohaks, võistluste staabiks, ühisürituste jms
kohaks. Hoones oleks võimalik ladustada laenutuseks mitmeid vahendeid (lumetuubid,
SUP-lauad jt vahendid) tervisespordiks ja aktiivseks puhkuse veetmiseks ning seda otse
tegevuspaigas. Majakesele saab paigaldatud signalisatsioonisüsteem vältimaks
pahatahtlikke lõhkumisi või varguseid.
Kingime Juminda
Juminda poolsaare rahvas on olnud läbi aegade aktiivne oma kultuuripärandi
poolsaare rahvale lipu talletamisel, traditsioonide hoidmisel ja ühistegevusega. Tänutäheks tehtu eest on
koos lipumastiga
kavas paigaldada EV100 puhul lipumast ja osta Eesti lipp tähtpäevadeks ja vimpel
argipäevadeks. Asukohaks on mõeldud Leesil asuv rahvamaja, mis ehitati kohalike
elanike poole 1908 aastal kooskäimise ja huvitegevuse kohaks. MTÜ Pohiranna
eestvedamisel on maja täielikult renoveeritud ja aktiivselt kogukonna kasutuses.

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Pohiranna Kuusalu vald,
Leesi küla

651

Mittetulundusü Ida-Viru
hing Purtse Jõe maakond,
Arenduskeskus Lüganuse vald,
Lüganuse alevik

5000

Lüganuse kihelkonna
ajaraamat

Anname välja Andi Meistri poolt koostatud Lüganuse kihelkonna ajaraamatu,
täiendame ja toimetame mahukat käsikirja ning pühendame selle kogukonnale
kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Valdade liitmisel tekkinud uus
Lüganuse suurvald asub peamiselt ajaloolise Lüganuse kihelkonna aladel, kuid
varasemate väikevaldade kogukonnad on aegade jooksul üksteisest eraldunud.
Ajaraamat kirjeldab kihelkonna ühist ajalugu aegade algusest tänaseni ja on seeläbi
oluline osa ühinenud Lüganuse valla ühtsustunde ja piirkonna identiteedi taastamisel.
Ajaraamat kajastab olulisi ajalookilde ja sündmusi alates Lüganuse kihelkonna
esmamainimisest aastal 1241 ja ka sellele eelnevast ajast kuni tänaseni.

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Randvere Viimsi vald,
Külaselts
Randvere küla

4994

Randvere küla laste- ja
noorte mänguväljaku
uuendamine

Projekti raames viiakse läbi Viimsi vallas asuva Randvere küla laste mänguväljaku
renoveerimine ja mänguväljaku muutmine atraktiivseks vaba aja veetmise paigaks igas
vanuses lastele ja täiskasvanutele. Projekti elluviimise tulemusena saab tänaseks juba
mõnevõrra väsinud mänguväljak uue hingamise ning täiustatud lisaks lastele mõeldud
atraktsioonidega ka täiskasvanutele suunatud välitingimuste jõusaali elementidega.
Eesmärk on täiustada küla südames asuvat väikest ala selliselt, et seal võivad kohtuda
noored ja vanemaealised ning pered veeta mitmekesisemalt koos vaba aega.

Mittetulundusü Lääne-Viru
hing Rohu Park maakond, Vinni
vald, Rohu küla

5000

Katusega lava Rohu
külaplatsile

Projekti raames paigaldatakse Vinni vallas asuva Rohu küla peoplatsile mõisapargis
katusega lava. Tänu mitmetele edukatele projektidele on Rohu mõisapark muutunud
atraktiivseks vaba aja veetmise alaks, kus toimuvad iga-aastased külapäevad, talgud
jms rahvarohked üritused, kuid puudub katusega lava esinejatele. Väliürituste
korraldustingimuste parandamine soodustab kohalike eri vanuses elanike aktiivset
ühistegevust ja parendab elukeskkonda, aidates säilitada kodukohatunnet, suurendada
põlvkondade vahelist sidusust ning väärtustada traditsioonilist külaelu.

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Salmistu
Kuusalu vald,
Paadimees
Salmistu küla

2760

Salmistu Merepääste
mobiilne
varustuskonteiner

Projekti „ Salmistu Merepääste mobiilne varustuskonteiner“ tulemusel tekkib võimalus
koondada kogu seni soetatud vabatahtlike merepäästevarustus ühte kohta kokku, mis
tagab võimalikult kiire reageerimise sündmusele. Projekti elluviimise koht on Salmistu
küla Kuusalu vald Harjumaa. Projekti sihtrühmaks on Kolga lahe külade kogukond,
kalurid, paadiomanikud ja mereturismiga tegelevad ettevõtjad ning nende kliendid.
MTÜ Salmistu Paadimees on sõlminud 17.06.2013 koostöölepingu PPA-ga. Leping
tagab meie kaasamise merepäästesündmustele läbi merevalvekeskuse.

Mittetulundusü Põlva maakond,
hing Veriora
Räpina vald,
Tsunft
Veriora

4926

Veriora Tsunfti
käsitööaida valmimine

Mittetulundusü Võru maakond, 3550
hing Viitka
Võru vald, Viitka
küla

Projekti toel valmib kogukonda kaasates pooleliolev renoveeritud palkait (18,6 m² ).
MTÜ Veriora Tsunfti registreeritud asukohas Räpina vallas Verioramõisa külas, mis on
üks osa ühingu tulevasest tegevuskompleksist. Käsitööait pakub sügisest kevadeni
kogukonnaliikmetele kord nädalas kunsti- ja käsitööalast eneseteostust (k.a.
rehabilitatsiooniteenust töötutele ja vähenenud töövõimega inimestele) ning suvisel
perioodil loovuslaagreid lastele. Muul ajal kasutatakse käsitööaida ruume
tellimustööde (peamiselt pakendid) täitmiseks ning hoone katusealune võimaldab
hoida seal nii töövahendeid kui materjale.
Kõlakoda kaunistab küla Projektiga soovitakse arendada Võru vallas asuva Viitka küla külelu, rajades küla
keskele kõlakoja, mis annab võimalusi juurde erinevate väliürituste korraldamisel.
Kõlakoja rajamisega saab küla üritustele kutsuda esinejaid sõltumata ilmast. Läbi
erinevate ürituste ja tegemiste on kavas reklaamida rohkem Viitka piirkonda ja muuta
seda atraktiivsemaks.

Mittetulundusü Harju maakond,
hing Voore
Saue vald,
Kopplemaa küla

5000

Mittetulundusü Põlva maakond, 5000
hing
Räpina vald, Leevi
Võhanduveere küla

MTÜ
Kuusalurahva
Teater

Harju maakond,
Kuusalu vald,
Kaberla küla

5000

MTÜ Mõisaküla Viljandi maakond, 1449
Noortekeskus Mulgi vald,
H.E.L.A.R
Mõisaküla linn

Kindral Andres Larka
paviljoni ja infotahvli
püstitamine Voore
mõisa Larka elukohta.
Infotahvel Larka
panusest
vabadusvõitlusse ja
Eesti Vabariigi sünnile
100 aktiivset last ja
noort EV100-le

Projekt “100 aktiivset last ja noort EV100-le “ Räpina vallas Leevi külas toimub
01.05...31.08. 2018 aastal. Kogukond lammutab ja korrastab vana mänguväljaku, teeb
ettevalmistusi uute atrkatsioonide paigaldamiseks, sh kaeve- ja betoonitööd ning
paigaldab ja monteerib treeningmasinad . 21. juulil toimub avamispidu. Kingitus tervele
kogukonnale mitmeteks aastateks.
Mobiilse välilava
Kuusalu vald piirkond, kus tegutseb palju aktiivseid inimesi ning neid ühendavaid
soetamine Kuusalu valla vabaühendusi (sadakond). Käesoleva projektiga soetatakse komplektne välilava – telk,
MTÜdele
põrand, helivõimendus, valgustus, soojendus – mis võimaldab vabaühendustel viia läbi
vabaõhuüritusi ilmaoludest sõltumata. Telk jääb MTÜ Kuusalurahva Teatri kätte
vastutavale hoiule ning teistel ühendustel on võimalik seda sümboolse hinna, mis
katab välilava transpordi ja ülesseadmisega ning korrashoiuga seotud kulud, eest
tulevikus laenutada.
EV100 elupuud
100 elupuu istutamine, mille tulemusel rajatakse 50 meetrine elupuuhekk noorte
jalg/võrkpalliplatsi ja peatee vahele. Elupuudest heki rajamine on visuaalselt kaunis
vaatepilt linna miljöös ja samas tõstab pallimängude korraldamise turvalisust kuna
kaitseb palli sattumast peateele. Kuna elupuid on täpselt 100, siis see on omakorda
sümboolse tähendusega Eesti 100 sünnipäeva auks. Istutamisetöid tehakse
kogukonnaga ühiselt talgude korras, millest on võimalik kõigil vabatahtlikel osa saada
ja anda oma panus EV 100-ndaks sünnipäevaks.

MTÜ Männituka Lääne-Viru
Kodu
maakond, Vinni
vald, Piira küla

4792,8

Kogupere külaplats

MTÜ Sõmerpalu Võru maakond,
Külaselts
Võru vald,
Sõmerpalu küla

2127

Sõmerpalu kogukonna
aktiveerimine läbi
külaplatsi
mitmekesistamise

MTÜ
Taevaskoja

1562,8

Jäädvustame ajalugu

Nihatu Külaselts Saare maakond,
Saaremaa vald,
Nihatu küla

4400

Välitrenazööri ja
võimlemiskompleks
lastele

Puka Kogukond Valga maakond,
Otepää vald,
Puka alevik

4998,87

Puka Kodumajandamise
Keskuse õppeköögi
põrand - „Puka 100
põrandas“

Põlva maakond,
Põlva vald,
Taevaskoja küla

Teenete eest sõjaväe juhtimisel autasustati kindral Andres Larkat Vabadusristi I liigi 1.
järguga ja Kotkaristi I klassi teenetemärgiga. Andres Larkale annetati teenete eest
Voore mõisasüda Saue vallas, milles ta elas mõnda aega. Eesti esimese sõjaministri
panus Eesti Vabariigi sünnile on märkimisväärne ja see väärib tähelepanu. Parim
tähelepanu esitamise viis on tuua Larka panus Eesti Vabariigi sünnile tänapäevale
lähemale on seda teha A. Larkaga seotud kohas, milleks on Voore mõis. Projekti käigus
püstitatakse Voore mõisa peahoone lähedale pargipaviljon, kuhu paigutatakse
infotahvel, milles on kirjeldatud kindral Larka panust vabadusvõitlusse ja Eesti Vabariigi
sünnile. Voore mõis asub Saue vallas, Koppelmaa külas.

Külaplatsi rajamine Piira küll, Vinni valda, Lääne-Virumaa – aktiivne tegevus õues koos
atraktsioonidega kogu perele. Piira külaplatsi rajamine on kogukonna liikmetele
oluline, sest hetkel pole kogukonnal kuskil koguneda. Külaplatsist saaks lähipiirkonna
inimeste jaoks traditsiooniliseks kogunemispaigaks, erinevate üritusete korraldamise ja
vabaaja veetmise kohaks.
Sõmerpalu külaselts soovib mitmekesistada vaba aja veetmise võimalusi külas ja
kogukondlikku läbikäimist inimeste vahel. Sõmerpalu külaplatsile soovime rajada
piknikulaua-varjualuse, paigaldada olemasoleva võrkpalli– ja jalgpalliplatsi äärde pingid
pealtvaatajatele ning piknikulaud-varjualune, soetada jalgpalliväravatele võrgud, rajada
discgolfi harjutusväljaku ning püstitada Sõmerpalu piirkonna kaart-infotahvel
tutvustamaks Sõmerpalu küla ja ajalugu ning olevikku.
Projekti abiga jäädvustatakse kahe Taevaskoja külast pärit oluliste kultuuri ja avaliku
elu tegelaste mälestus. Projekti käigus luuakse Taevaskoja külakeskuse ette (küla
peatänava äärde) mälestusmärk kahele mehele, kes on olulist rolli mänginud nii
Taevaskoja, Põlvamaa kui ka Eesti ajaloos. Sellega jäädvustatakse ka tulevastele
põlvedele kahe ajalooliselt olulise inimese kolonel Oskar Kurvitsa ja kooliõpetaja Daniel
Veikeni mälestus. Lähemalt saab meeste kohta lugeda Taevaskoja küla kodulehelt
http://www.taevaskoda.eu/Oskar-Kurvits ja http://www.taevaskoda.eu/DanielVeiken.
Saare maakonnas asuv Nihatu küla soovib projektiga luua hajaastusega piirkonnas
elavatele lastele ja täiskasvanutele tervisespordiga tegelemise võimaluse. Projektiga
soetataks kaks kahekohalist välitrenazööri ja võimlemiskompleks lastele. Vabaõhu
treeningvahendid püstitatakse kogukonna jõul Nihatu küla külaplatsile, mis muudab
ka külaplatsi atraktiivsemaks. Üha rohkem inimesi on hakanud aru saama, et kehaline
aktiivsus ja tervislikud eluviisid on hädavajalikud, et olla terve ja heas vormis ning
nautida elu. Vabaõhu treeningvahendid on sobilikud kõikidele vanusegruppidele seega
elavdaks kooskäimist ja ühistegevust külaplatsil.
Projekti käigus valmib Puka Kodumajandamise Keskuse õppeköögi ajalooline põrand.
Õppeköögi epopõranda kujundab kohalik hobikunstnik kasutades Puka jaoks läbi
aegade oluliseks olnud raudtee temaatikat ning paigaldades raudtee-ajajoonele Puka
kogukonna jaoks läbi aastate olulisemad objektid. Pukas on haridust antud ja oluliseks
peetud isetegevust ning koos tegemist sajandeid. Soovime oma väärika ajaloo
jäädvustada õppeköögi põrandasse. Puka ajalugu väärib mäletamist: Puka mõis, Puka
kool, Puka Kodutööstuskool, Puka pritsimehed, Puka rahvamaja, kirik, raudteejaam,
seltsid ja ettevõtted, jne.

Põltsamaalane
MTÜ

Jõgeva maakond, 5000
Põltsamaa vald,
Põltsamaa linn

Põltsamaa jõe kallasraja Projekti tegevuste tulemusel tehakse algust kogukonna ja külastajate jaoks Põltsamaa
läbimurre
jõe kallasraja avamisega. Tõstes seeläbi Põltsamaa ühe omanäolise ja olulise
loodusressursi, s.o. linna läbiva Põltsamaa jõe, lisandväärtust nii linnapildis kui ka
puhke- ja külastusobjektina. Kallasala jääb ühendama ajaloolist Kirikumäe ehk Parvei
rippsilla ja lossi vahelist ala, kuhu vahele jääb ka rajatav Kosmopark. EV100 raames
avatakse kallasrada ligi 500 m ulatuses, teostades jõeääre puhastuse võsast, tõstes
jõest kaugemale AS Põltsamaa Felixi võrkaia (400 m pikkuses lõigus jõest
orienteeruvalt 20 m kaugusele, täpsustatakse tööprojekti faasis) ning rajades
saepuru/multšikattega käiguteed. Tulevikus laiendatakse kallasrada kuni 160 m
pikkuses lõigus kuni Lossi tn. lõpus oleva kergsillani avalikuks kasutamiseks. Tegevusi
teostakse koostöös paljude erinevate organisatsioonide (AS Põltsamaa Felix,
Kosmopark OÜ, SA Põltsamaa lossi ja parkide arendus, Uue-Põltsamaa Mõis,
Põltsamaa Vallavalitsus jpt), kohalike elanike ja vabatahtlikega, mis ilmestab nii
kogukonna koostöötahet- ja valmidust kui ka ühiselt oluliseks peetavat eesmärki.

Ruhnu
Kultuuriruum

Saare maakond,
Ruhnu vald,
Ruhnu küla

4987

Ruhnu meistrikoja
arendamine

Ruusa Kultuuri- Põlva maakond,
ja Noorteühing Räpina vald,
Ruusa küla

2956

Rälby Külaselts Lääne maakond, 2789
Vormsi vald,
Rälby küla

Sadala
Hoolekande
Ühing

Jõgeva maakond, 4635,54
Jõgeva vald,
Sadala alevik

Sadala Külade
Selts

Jõgeva maakond, 4246
Jõgeva vald,
Sadala küla

2016.a. loodi Ruhnu kogukonna ühistegevuste arendamiseks MTÜ Ruhnu
Kultuuriruum. Kodanikuühenduse eesmärgiks on ühistegevuste korraldamine, Ruhnu
traditsioonide taastamine, käsitööga seotud tegevuste korraldamine, trükiste
väljaandmine, suhtlus teiste väikesaarte kogukondadega. 2016.a. lõpul valmisid
käsitööruumid – nn Meistrikoda. Korraldatakse keraamika, viltimise, klaasimaali,
Ruhnu rahvariiete õmbluskursuseid ja tunde kangastelgedel. Kursustel osalevad
talveperioodil peamiselt Ruhnu saare püsielanikud ja õpilased, kokku ca 30 inimest.
Suveperioodil osalevad kursustel ka suveruhnlased ja saare külalised. Ruumid valmisid
EASi Regionaalsete investeeringute toetusprogrammi abil. Samuti käivitusid tegevused
EV Kultuuriministeeriumi erinevate projektide toel. Samas vajavad tegevused
arendamiseks lisaseadmeid, ruumid täiendamist jne. Projekti raames planeeritakse
soetada keraamika seadmeid (savipress, kedra, remontida varjualuse põrand, soetada
tööks vajalikke mööbliesemeid, koostada tutvustav trükis.
Vihma käest katuse alla! Projekti käigus ehitatakse Pääsna külaplatsil asuvale laululavale katus, mis pikendab
–suvesündmuste
lava eluiga ning kaitseb esinejaid ilmastikuolude eest. Puitlaudadest katus sobitub hästi
muretum korraldamine looduskeskkonda Võhandu jõe ääres ja enam pole vajadust värviliste telkide
kasutamiseks. Pääsna ümbruskonna külades elab ligikaudu 550 inimest. Külaplatsil on
toimunud palju vabaõhuüritusi: jaanipäeva ja muinastuledeöö tähistamised,
suvelavastused, monoetendused, suvepäevade pidamine, välilaagrid, sünnipäevad ja
valla külade päev.
Rälby külamaja
Rälby Külaselts soovib parandada külaseltsile kuuluvates hoonetes - külamaja ja
tegusaks!
majandushoone-saun kasutamise tingimusi. Projektiga soovime hankida ja paigaldada
õhksoojuspumbad, mis võimaldaksid majade kasutust sügis-talvisel perioodil. Külamaja
ja majandushoone-saun kuuluvad Rälby külaseltsile ja neid saavad kasutada kõik saare
elanikud ja külalised, kes soovivad. Majas saab korraldada erinevaid üritusi ja
koosviibimisi. Sellega aitame kaasa kogukondliku tegevuse suurendamisele nii Rälby
külas kui ka Vormsi saarel. Hoonete kasutusaja suurenemisega paraneb kogukonna
tegevuste jätkusuutlikus.
Eesti filmid „Kevadest” Projekti sisuks on kirjutada, lavastada ja esitada etendus, mille tegevustik põhineb
„Suveni”
Kevade ja Suve filmidel, kuid lauseid, tegevusi ja laule on võetud sajast Eesti filmist.
Projekti käigus osalevad esmakordselt koos kõik kohalikud rahvakultuuri kollektiivid
ning etendus salvestatakse järgnevatele põlvedele nii pildiliselt, heliliselt kui tekstiliselt.
Etenduse jaoks loodavad kostüümid on aktiivselt kasutusel ka järgnevatel aastatel.
Ühistegevust
Projekt viiakse ellu Jõgevamaal Jõgeva vallas Sadala alevikus Sillasoo tn 4 kinnistul.
soodustavate seadmete Sadala alevik on Sadala kogukonna süda, koos tegutsemise keskus. Sadala Külade
soetamine
Seltsil kasuks on antud 14.märtsil 2017 Torma vallavolikogu otsusega kinnistu /reg nr
2918535, katastriüksus 81001:003:0223/ koormamise hoonestusõigus, kinnistul asub
rahvamaja, mis on antud Sadala Külade Seltsile vara avaliku kasutamise lepinguga
kasutamiseks 2035. aastani /alates aastast 2004.a/. Hoonestusõiguse andmine Seltsi k
asuks võimaldab oluliselt tõsta kogukonna vastutust piirkonna rahvakultuuri
tegevusteks rahvamaja säilimisel, kasutamisel ja arendamisel, uute võimaluste
/laululava, lipuplats/ loomisel. Selts rajab 14. juuliks 2018 hoonestusõigusega
kinnistule lipuplatsi, ehitab laululava, et tagada vaba aja puhkevõimaluste, tingimuste
loomine. Sadala rahvamaja kõrvale kinnistule rajatavale laululavale on vajalik luua
statsionaarne elektriühendus, mis annab võimaluse valgustada ka lipuplats. Käesoleva
projektiga luuakse laululavale statsionaarne elektriühendus, millega valgustatakse
laululava, selleesine ja ka lipuplats. Statsionaarse elektriühendusega on võimalik
korraldada laululaval erinevaid avalikke tegevusi, sündmusi ja kaasata ühistegevusse
kogukonna liikmeid, erinevaid huvilisi.

Saulepi
Külaselts

Pärnu maakond, 4964,4
Lääneranna vald,
Kulli küla

Välijõusaal Saulepi
Lääneranna valla Kulli küla külaplatsile soetatakse välijõusaali seadmed, et aktiivsete
aktiivsele kogukonnale - eluviisidee propageerimisel suurendada kogukonna ühtlustunnet ning tagada selle
EV100 kingitus
jätkusuutlikus. Soovime luua oma kogukonnale elutervemat keskkonda, et pered
leiaksid rohkem võimalusi õues liikumiseks ning sportimiseks. Kogu selline ühine
tegevus seob paremini erinevaid põlvkondi ja rahvuseid ümbruskonnast. Samuti aitab
projekt rikastada külaplatsi füüsilist keskkonda ning muudab kõigile külaplatsi ja selle
ümbruse atraktiivsemaks peatuskohaks, kuhu tullakse alati tagasi.

Simuna
Vabatahtliku
Tuletõrje Selts

Lääne-Viru
5000
maakond, VäikeMaarja vald,
Simuna alevik

Terve ja turvaline
Simuna

Projekti „Terve ja turvaline Simuna“ eesmärgiks on aidata kaasa Simuna piirkonna
inimestele tervislikemate eluviiside harrastamiseks võimaluste loomisel. Nendeks on:
talvisel ajal suusatamine ja uisutamine ning suvisel ajal Simuna Kooli matkaraja
korrashoidmine. Kuna Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts tegeleb ka päästetöödega,
siis soetatav tehnika ATV on suureks abiks metsatulekahjude kustutamisel. Selle
projekti elluviimise piirkond on Simuna osavald, mis kuulub Väike-Maarja valda.

Suursoo
Külaselts

Harju maakond, 4463,2
Rae vald, Suursoo
küla

EV100 Suursoo külas

Projekt „EV100 Suursoo külas“ toob meie riigi peo meeleolu ja 100. aastapäeva
pidustused atraktiivsetest suurlinnadest Rae valla lõunaosariiki, soode ja rabade vahel
asuvasse Pätsu aegsesse asunduskülla. Loome tunde, et EV100 on meie kõigi
sünnipäev, kus me ise oleme nii kingi tegija kui ka selle saaja. Läbi kaasatuse ja
omapanuse tugevdame oma identiteeti, kinnitame jätkusuutlikust ning kodukoha
patriotismi, mis omakorda tugevdab kogukondasid. Käesoleva projekti raames saavad
kõik Suursoo suitsud oma kinnistule pidurüüks lehvima sini must valged lipud ning ühe
kena arukase loodavasse alleesse, mis on tähistatud „EV100 igas külas“ plaadiga.

Taheva Valla
Külade Selts

Valga maakond, 3810,34
Valga vald, Hargla
küla

Hargla loomenädala
Hargla külas Valga vallas Valga maakonnas viiakse läbi 04.06.2018–09.06.2018
raames külaväravad ehk kogukondlik loomenädal, mille lõpptulemuseks saavad atraktiivse välimuse Hargla küla
bussiootekojad särama! mõlemad hallid ja igavad külaväravad ehk bussiootekojad. Projekti raames toimuvad
nädala vältel aianduse, graffiti ja puutöö õpitoad, mille käigus tehakse plaanid ja teod
bussipaviljonide ja nende ümbruse korrastamiseks ja kaunistamiseks. Hargla
bussiootekojad saavad külge vahvad sildid, nendesse tulevad ootepingid, valmistatakse
lillekastid ning mulda saavad silmailu pakkuvad lilled, meeleoluka grafitiga saavad
kaetud bussiootepaviljonide pinnad. Meeleolukad bussiootekojad rõõmustavad
kohalikke ja külalisi aastaid. Loodut hoitakse korras vabatahtlikkuse alusel.

Taritu
Arenguselts

Saare maakond,
Saaremaa vald,
Koimla küla

FC Taritu võidukarikad FC Taritu edulugu Saaremaal ja ka Mandri-Eestis on kestnud juba kümme aastat.
kogukonnale nähtavaks Milliseid emotsioone on nad kinkinud meie kandi inimestele, noortele ja vanadele! Kui
palju poisse ja tüdrukuid on nakatunud jalgpallipisikuga! Väikese kogukonna
entusiastlikud jalgpallurid teevad trenni, osalevad erinevatel turniiridel ja tihti tulevad
koju võiduga. Kahjuks ei ole karikakogu võimalik uhkustundega presenteerida, sest
puudub karikatele sobiv vitriinkapp.
Kogukonna jaoks EV100 Projekti eesmärgiks on äratada ellu üks 19. sajandi ehitis, millel oli oma roll Türi kui
puhul ehitud ajalooline asula arenemisel muutes hoone fassaadi atraktiivseks ja väärindades sellega ajaloolist
Türi maja
ehitist linnaruumi rikastades. Sellega tuuakse kogukonna jaoks tagasi üks viimase 100
aasta jooksul linnapilti kuulunud ehitis ja võetakse see ka kogukonnaliikmete poolt
aktiivsesse kasutusse.
Tere tulemast Vaidasoo Vaidasoo küla asub Rae valla lõunaosas, mida iseloomustavad traditsioonilised hajali
külla
paiknevad külad. Projekti eesmärgiks on uuendada Vaidasoo küla bussiootepaviljonid
ning paigaldada infotahvlid ja viidad, mis tekitaksid ühisosa nii külakogukonnale kui
oleksid n-ö märgatavad maamärgid ka meie külast läbisõitvatele inimestele. Projekti
käigus paigaldatakse küla sissesõitude juurde infoviidad „Vaidasoo küla“, mis
markeeriksid küla algust. Samuti asub meie küla territooriumil 3 ühistranspordi
peatust, mis tänaseks on väsinud. Ühise ettevõtmisena vahetatakse paviljonide seinad
ja värvitakse need Jüri kihelkonna rahvariiete seeliku värve jäljendades triibuliseks.
Samuti paigaldatakse uued infotahvlid ja prügikastid. Algatusega on loodud püsiv
väärtus – selle projekti kavandamises ja elluviimises osaleb kogukond, mis liidab selle
liikmeid ja kaasab võimalikult palju inimesi, teisalt väärtustatakse projektiga ka
paikkonna eripära ning traditsioone ning antakse seda edasi nooremale põlvkonnale
(bussipeatuste juures kasutatakse Jüri kihelkonna värve).

850

Türi
Järva maakond,
Kogukonnaselts Türi vald

4550

Vaida&soo
Külaselts

2550

Harju maakond,
Rae vald,
Vaidasoo küla

Vainupea küla
selts

Lääne-Viru
800
maakond, Haljala
vald, Vainupea
küla

Velise Kultuuri
ja Hariduse
Selts MTÜ

Rapla maakond,
Märjamaa vald,
Sulu küla

500

Venevere
Haridus- ja
Kultuuriselts

Lääne-Viru
maakond, Vinni
vald, Venevere

1500

Viisu Külaselts

Järva maakond,
Paide linn, Viisu
küla

950

Virtsu
Arenguselts

Pärnu maakond, 5000
Lääneranna vald,
Vitsu alevik

Väärikale hoonele
väärikas katus

Viru Küla Selts

Järva maakond, 943
Järva vald, Öötla
küla

Lipumast Öötla mõisa
parki

Võhma Kultuuri- Saare maakond,
ja Spordiselts
Saaremaa vald,
Võhma küla

Ühendus
Haeska
Külaselts

874,54

Lääne maakond, 4839,57
Haapsalu linn,
Haeska küla

Kokku, EUR

265000

Vainupea küla elu ja olu
pildis läbi ajaloo –
fotomaterjalide
kogumine, digiteerimine
ja tutvustamine

Projektiga kingitakse Eestile Lahemaa rahvuspargi külje all asuva rannaküla Vainupea
elu ja olu pildis läbi ajaloo. 2018. aasta augustis korraldatakse kogukonnale ja kõigile
huvilistele külarahva käest ning arhiividest kokku kogutud ja digiteeritud
fotomaterjalide tutvustamine. Materjal saab sündmuse järgselt lisatud tutvumiseks ka
küla kodulehele. Projekti raames soetatakse kaasaegne esitlustehnika digiteeritud
fotomaterjali presenteerimiseks – projektor, esitlusekraan ja kõlarite komplekt.
Esitlustehnika võimaldab külaseltsil varasemaga võrreldes pakkuda sisult
mitmekesisemat iga-aastast sündmuste programmi ning märkimisväärselt parendada
kogukonna liikmetevahelist informatsiooni vahetu edastamise audiovisuaalset
kvaliteeti. EV100 raames teostatava projekti tulemusena kasvab Vainupeal
kogukonnana toimimise võimekus – tõstetud on külaseltsi poolt küla kogukonna
eestvedamise ja kogukonna liikmete kaasamise efektiivsust. 2018. aastal saab
Vainupea küla 435-aastaseks ja Vainupea kabel 125-aastaseks.
Sulu rehe müürid
Sulu külakeskus on ehitatud Sulu karjamõisa rehehoone 170-aastaste paemüüride
kestma
vahele. Lisaks on 55 jm müüre väljaspool hoonet ilmastiku käes ja lagunevad. Plaan on
need müürid kaitsta ilmastiku eest lihtsa katusega ja niiviisi säilitada ajaloolise hoone
jäänused tulevastele põlvedele.
Uus purre Venevere
Rajatakse uus purre, mis viib Venevere paisjärveäärselt puhkealalt üle Avijõe
puhkealale ja matkaraja matkarajale. Matkarada korrastatakse ning rajale paigutatakse suunaviidad. Luuakse
korrastamine
tingimused matkaraja jätkuvaks aktiivseks kasutamiseks.
F. R. Kreutzwaldi
mälestuspingi ja
teabetahvli rajamine
Viisu külla

Aastatel 1824-1832 elasid F.R. Kreutzwaldi vanemad Viisus, kus tema isa oli
mõisavalitseja. Sel perioodil oli üliõpilasena lauluisa F. R. Kreutzwald palju Viisus, kus
ta kirjutas üles ümbruskonnas kuuldud rahvalaule ja Kalevipoja muistendeid. Viisu
kogukonnal on tekkinud soov jäädvustada kirjaniku 215 sünniaastapäeva auks
teabetahvel ja paigaldada puidust mälestuspink, mis annaks teavet antud perioodi
kohta ajaloost ning väärtustaks kultuuripärandit.
1807. aastal ehitatud Virtsu mõisa ait-tallihoone on ärkamas uuele elule. Sada aastat
tagasi põletatud hoonest on saamas uus Virtsu seltsimaja. Uue katuse alla mahuvad
toimetama Virtsu Arenguselts, käsitöölised ja savikoda, suveniiripood, pensionäride
klubi 60+, tsikliklubi Werder Cruisers ja Virtsu Harrastusmuuseum. Usume, et uus
kivikatus kestab järgmised sada aastat ja säilitab ühe väärika hoone tulevastele
põlvedele.
Lipumast paigaldatakse Öötla mõisa parki, mida haldab ja hoiab korras MTÜ Viru Küla
Selts. Öötla mõisahoone koos seda ümbritseva pargiga on kooskäimise –ja vabaaja
veetmise kohaks Öötla, Vodja ning teiste ümbruskonna külade endistele ja
praegustele elanikele. Viru Küla Seltsi eestvedamisel korraldatakse palju ühisüritusi
–erinevaid tähtpäevi, talguid, tervisepäevi, kokkutulekuid jms. Öötla mõisa pargis asub
ka mälestuskivi Kareda vallast küüditatutele. Iga kolme aasta järel toimub Öötla kooli
vilistlaste kokkutulek. Sellel suvel plaanis korraldada ka kahe küla endiste ja praeguste
elanike esimene kokkutulek. Külade kokkutuleku traditsioon saaks alguse EV100 suvel.

Võhma küla ajalugu
kivisse raiutuna

Taotleme toetust küla keskusesse Võhma küla ja EV pikaealisust tähistava 2 m3
suuruse kivi püstitamiseks. Sellel märgitakse ära küla nimi - VÕHMA, esmamainimese
aasta - 1560, ajalooline nimi - Waymes, küla tunnuslause – Kena kadakane küla keset
kivikülve, küla logo- hollandi tüüpi tuulik, avamiskuupäev, EV100 1918-2018 ja
piirkonnale omased kadakad. Kivi ümber rajatakse kaare kujuliselt madalhaljastus
igihaljaste kadakate ja roosipõõsastega. Projekt viiakse ellu Võhma külas, Saaremaa
vallas, Saare maakonnas. Küla on lähipiirkonna tõmbekeskus oma aktiivselt tegutseva
kogukonnaga.

Haeska laululava

Soovime ehitada laululava endise pumbamaja vundamendile Haeska külas Läänemaal.
Külaseltsil on sõlmitud omavalitsusega kogukonnateenuste leping kultuuriürituste
läbiviimiseks. Senised kontserdid oleme korraldanud mõisas millega kaasnes rendikulu.
Oma laululava kasutades säästame rendikulu. Lisaks praegusega taotletavale summale
peame ostma ja paigaldama laululava alla puurkaevu pumba. Ost ja teostus
omavahenditest.

