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“Ükskõik, kes vastu tuleb, 
nendelt kohe küsige, kas neil 
oleks midagi pakkuda,” palub 
Lüganuse rahvamaja juhataja 
teisi külaseltsi liikmeid üri-
tusse oma panust  panema. 
Õnneloosi jaoks kokku kaubel-
dud kraam tuuakse reedel val-
lavalitsusse, kus korraldajad 
viimast korda kokku saavad ja 
kogutud tibud varakult kokku 
loevad, et pühapäevaks oleks 
kõik kõige paremas korras. 

Lüganuse külaselts peab küla tulevikku oma südameasjaks
“Nii, kes mida õnneloosi tuua saab?” kõlab Lüganuse volikogu 
saali kogunenud külapäeva korralduskomitees küsimus. 
Lüganuse külaselts, kes järjekorras juba teise külapäeva 
korraldamisega ametis, püüab paar päeva enne kohalikku 
suvist suursündmust viimased detailid paika panna. Kõik, mis 
sellel peol toimub, on mõnusalt kodukootud ja külakeskne - 
õnneloosis hakkavad keerlema moosipurgid, kodus küpsetatud 
leivad ning isegi koduõlu. Kõigi valmimiskohaks seesama 
Lüganuse küla.

Esimene aasta innustas

Kui Lüganuse külaseltsi 
arengukava näeb ette, et selts 
korraldab külapäeva üle aasta 
vaheldumisi vallapäevaga, siis 
tegelikult tehakse külapäeva 
juba teist suve järjest. “Esi-
mesel aastal kukkus nii hästi 
välja, et see innustas uuesti 
tegema,” kiidab Kaja Toikka. 
Eelmise aasta külapäev peeti 
väga suurejooneliselt ja isa-

maalises meeles. Kõigepealt 
avati kunagise kooli asukohas 
mälestuskivi, siis käidi vaba-
dussõja ausamba juures, kust 
liiguti rongkäiguga peoplat-
sile. “Meil oli siis sõjatehnika 
näitus ka veel,” meenutavad 
külaseltsi liikmed eelmise 
aasta pidu. 

Ka sellel aastal on pidu tege-
vusrohke: peetakse sportmänge, 
tehakse rahvaga rahvuslikke 
laulumänge, kootakse edasi eel-
misel aastal alustatud triibulist 
külasalli. Peetakse oksjonit ja 
õnneloosi. Pärast avasõnu astu-
vad üles kohalik noortebänd 
ja kohalikud laulutüdrukud, 
lisaks veel välisesinejad kõr-
val asuvast Kiviõlist, kes laval 
värviliste seelikute keerutades 
line-tantsu tantsivad. 

Pidu on korralikult läbi mõel-
dud ja selle tegemisse kaasatud 
nii külaseltsi enda liikmed kui 
muidu aktiivsed külaelanikud. 
Kes panustab oskustega, kes 
poetab midagi kodus tehtut 
õnneloosi või toob oksjonile 
müügiks. 

Suures külas keerulisem 

Hoolimata sellest, et Lüga-
nuse küla on suur ja annab 
pigem aleviku mõõdu välja, on 
inimeste kaasamine seal keeru-

lisem kui väikestes metsaküla-
des, kus inimesi käputäis. “Nii 
suures kohas on ei teki küla-
tunnet,” arvab Anne Liinak. 

Lüganuse külaselts sai alguse 
pärast seda, kui toonane küla-
vanem Juhan Pärtna ameti 
maha pani ning tema asemele 
valiti Priit Uus. “Ametisse 
pandi uus Uus,” muheleb küla-
vanem, kes pärast ametisse 
valimist hakkas enda ümber 
koondama aktiivseid inimesi, 
kellele külaelu korda läheb. “Ta 
ei julenud üksinda seda ametit 
pidada,” muigab Kaja Toikka. 

Lühikese tegevusaja jook-

sul on selts korda saatnud nii 
mõndagi: puhtaks on tehtud 
köstrimaja ümbrus, samuti 
puhastati Uhaku karstiala. 
“Me tõmbasime karstiavast 
isegi parve välja,” meenutab 
Uus toonaseid talguid. Pärast 
talguid pandi sinna üles infos-
tend, mis praegu uuendamist 
ootab. 

Külaselts on kokku pannud 
ka oma arengukava, mille 
tegemiseks higistati päevade 
kaupa sellesama volikogu laua 
taga. “See oli ikka tõsine töö,” 
meenutab selle koostamist 
Koidu Tauts. 

Lüganuse arengud 
arengukavas

Koostatud arengukavas on 
erinevaid tegevusi. “Investee-
rimistähtajad meil veel käes 
ei ole,” tunnistab Liinak, et 
arengukava täitmisega nad 
hädas ei ole. Vastupidi. Esime-
seks investeeringuks on pos-
tiivne rahastusotsuski olemas: 
Leader-programmist saadakse 
toetust külaplatsi eskiisprojekti 
koostamiseks, kõlakoja ehita-
miseks, platsi valgustamiseks, 
teede ehitamiseks, lipumasti 
ning pinkide paigaldamiseks 
ja mänguväljaku tegemiseks, 
kokku väärika 956 000 krooni 
eest. 

Teine projekt, mis soolas, 
on samasse külaplatsi kõrvale 
tänavakorvpalliplatsi rajamine, 
millega tuldi appi noortekes-
kusele, kelle projekt sama asja 
ehitamiseks mitu korda tagasi 
on lükatud. 

“Meil on plaane igasuguseid. 
Alates köstrimaja korrastami-
sest kuni ringhooneni,” tunnis-
tab Liinak, kelle sõnul on kõik 
Lüganuse külas tehtavad ja pla-
neeritud arendused ka nende 
arengukavasse sisse kirjuta-
tud. “Teinekord on külaseltsi 
vaja kasvõi tagantutsitamiseks 
või tõuke andmiseks,” kinni-
tab külavanem, kelle sõnul on 
heaks näiteks Lüganuse kooli 
ümber oleva vana mõisapargi 
korrastamine. Külaseltsil tuli 
idee taastada seal vana kaevu-
paviljon. Nüüd on kaante vahel 
pargi uuendamise projekt, kus 
sees nii tiigi puhastamine, jalu-
tusradade rajamine kui ka eri-
nevate paviljonide ehitamine. 

Lüganuse külapäev sai alguse kontserdiga, kus külakosti Kiviõlist tõid line-tantsijad.  

Mehed katsusid rammu õllekasti hoidmises ja lapsed 
osavusmängudes. 

Naised võtsid külapeol üksteiselt mõõtu luuaviskamises. 


