
 
 
 

Mida arvavad eelmistel aastatel Tartumaa aasta küla tiitlile 
kandideerinud Lohkva ja Kirepi küla esindajad: 

 
 
LOHKVA, LUUNJA VALD  

 
1. Kuidas mõjutas teie 

kogukonda aasta küla 
konkursil osalemine? 
Aasta küla konkursil osalemine 

oli väga heaks proovikiviks, 
tunnetamaks kogukonna 

jõudu, tahtmist ja 
koostegemise lusti. Väga suur 
rõõm oli kogu selle virr-varri 

kestel tajuda, et tegelikult on 
kogukond valmis panustama, 

oma ideid jagama ja käe külge 
panema. Tore oli see, et ka 

omavalitsus tuli toeks ja aitas 
ning panustas nii nõu kui ka 
jõuga. Kui alguses oli tunne, et 

mis meie küla ikka nii väga 
eriline on, toimetame ja teeme oma asja nii nagu oskame, kuid konkursil osalemine aitas 

välja tuua eripära ja tugevad kohad, mida oleme nüüdseks edasi arendanud. Aasta küla 
valimised on hea koht oma tegemistes vahekokkuvõtte tegemiseks. 

2. Kuidas mõjutas kogukonda laureaadistaatus? 

Peale Aasta küla tiitli saamist on külas veelgi tormilisemalt käima läinud ühistegevus 
ning kogukonnale on see andnud värske hingamise. Tiitel on andnud koostöötahet ning 

hakkajad inimesed tahavad veelgi rohkem teha, sest nende panust on märgatud. Eks 
see laureaadistaatus on natuke ikka justkui suure pai tegemine, sest kiitus on ikka see, 
mis tekitab hea enesetunde ja hea enesetunne tekitab suurema soovi olla veelgi 

parem J Tartumaa aasta küla tiitel on andnud tegelikult kogu vallale juurde vürtsi, jõudu 
ja koostegemise tahet. Naaber külad on samuti ju tegelikult üks osa sellest tiitlist, sest 

paljud üritused ja ettevõtmised on sündinud ju ikka koostegemisest. 

3. Mida soovitad küladele, kes kahtlevad, kas osaleda konkursil? 
Kindlasti osalege! Mitte midagi pole kaotada, aga võita on väga palju. Oleme saanud 

juurde palju sõpru ja uusi tutvusi, mis on külla toonud uut hingamist, nõuandeid, uusi ja 
põnevaid ideid. Meid on märgatud ja oleme leidnud palju uusi koostööpartnereid. 

Koostöö omavalitsusega on tihenenud, mis on aidanud külal areneda. Tundub, et kas 
teadlikult või mitte teadlikult, kuid aasta küla konkursil osalemine on aidanud mõtteid 
koondada, tegevusi suunata konkreetsemas suunas ja koostöö on tihenenud erinevate 

partnerite ja teiste küladega.  Me oleme valmis igati tiitli edasi andma, sest uusi 
positiivselt tegutsevaid külasid on vaja, et elu maapiirkondades areneks ja koostöö 

külade vahel tiheneks- ja selleks aitab aasta küla konkursil osalemine kohe kindlasti. 
 
Kaire Vahejõe 

Lohkva Külaseltsi  
juhatuse liige 

 

 



KIREPI, ELVA VALD 

1. Kuidas mõjutas teie 

kogukonda aasta küla 

konkursil osalemine? 

Elanikud elasid loomulikult 

omakeskis konkursile kaasa 

ning hoidsid pöialt Kirepi 

kasuks. Tol hetkel tundus, et 

meie küla on veel alles 

teekonna alguses, ent 

osalemine oli ainuõige otsus 

leidmaks edasised suunad ja 

visioon tulevikuks. 

Kandidatuuri seadmine oli 

meie silmis igati õige otsus, 

nägemaks neid kohti, mida on 

tulevikus veelgi võimalik täiendada ja kohalike inimeste koostööd sujuvamaks, 

elavamaks muuta.  

2. Kuidas mõjutas kogukonda laureaadi staatusest ilma jäämine?* 
Ütleme nii, et laureaadi staatusest ilma jäämine kogukonnale väga suurt haava ei jätnud 
ning oleme õnnelikud, et võitis siiski parim - Lohkva. Asjade kulg võttis aga üllatavalt 

särtsaka vungi sisse ning viimased poolteist aastat on möödunud MTÜ Kirepi Kogukonna 
jaoks silmapaistvate tegemiste, üritustel osalemise, korraldamise ja entusiastliku 
eesmärkide poole püüdlemise tähe all.  

3. Mida soovitad küladele, kes kahtlevad, kas osaleda konkursil? 
Julge osavõtt on juba pool võitu!  

Isegi kui tunned, et ei ole veel päris valmis, siis konkursil osalemine võib sulle kätte 
näidata suuna - kuhu, kuidas ja kellega koos edasi!  
 

Marju Jõks 
Kirepi külavanem 

 

*Kirepi on Tartumaa aasta küla konkursil osalenud 2018. ja 2020. aastal. 

Küsimustele vastas 2018. kui väljavalituks osutus Lohkva. 


