
MTÜ ADAVERE MÕISA SELTS 
Selts on loodud 24. novembril 2003. a.  
Alates 2017. a sügisest tegutseme Adavere mõisahoo-
nes, kus osaliselt jagame ruume Adavere põhikooliga. 
AMS ülesandeks on piirkonna elanikele vabahari-
dusvõimaluste loomine, huvialaringide töö korral-
damine, rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja 
elustamine, kultuuriürituste korraldamine, aktiivse ja 
ettevõtliku mõttelaadi propageerimine valla elanike 
hulgas.
 Oma eesmärkide saavutamiseks selts: 
	 korraldab huviringide tööd (rahvatants, eakate 

jututuba, kangakudumine, 4H klubi, laste 
kunstiring, noortebänd)

	 korraldab piirkonna elanikele erinevaid 
üritusi (perepäevad, kontserdid, etendused, 
lastekaitsepäeva jt tähtpäevade tähistamine 
jne). 

	 korraldab lastele suviseid töö- ja puhkelaagreid
	 pakub erinevaid teenuseid (ruumide rentimine, 

heli- ja esitlustehnika rentimine, peotelkide 
ja peomööbli rentimine, tikkimisteenus, 
märgimasinateenus jms)   

Teeme tihedat koostööd kohalike asutustega 
(kool, lasteaed, päevakeskus), teiste seltside ja 
vallavalitsusega ning kaasame aktiivselt tegevusse 
kogukonna inimesi. 
Rahaliselt toetab AMS tegevust Põltsamaa 
Vallavalitsus, lisaks taotleme lisaraha erinevatest 
fondidest ja programmidest.

ASSIKVERE 
Assikvere Haridusselts on Pala vallas Assikveres  

tegutsenud 1992. aastast alates. Selts on  
1920. aastal asutatud Halliku Hariduse Seltsi 
järeltulija ja kasutab selle seltsi 1933. a ehitatud 
seltsimaja.  2015. a kuulutati Assikvere Haridusselts  
Jõgevamaa 2015. aasta parimaks kodanikeühenduseks!

Selts on remontinud seltsimaja, mis oli kolhoosi-
aastatel ümber ehitatud korteriteks. Toetust on saadud 
PRIA-lt ja Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Sisusta-
tud on raamatukogu. Paigaldatud on soojuspumbad, 
ehitatud kamin, vahetatud aknad. Leaderi toel renovee-
riti fassaad ja soojustati maja.  Edaspidi on vaja leida 
vahendid  katuse renoveerimiseks.
  Seltsil on välja kujunenud hulk traditsioone.  
2001. aastast toimub igal suvel folklooripäev. Viimasel 
kümnel aastal on selleks  valminud kodaveremurdeline 
folkloorikava. Ühiselt tähistatakse jaanipäeva, jõulusid, 
korraldatakse talgupäevi. Igal suvel toimub ekskursioon 
Eestimaa kaunimatesse kohtadesse ja ajalooliste paika-
desse.  Näitering on tegutsenud 2009. aastast aktiivselt 
Ülle Meose juhendamisel ja valminud on üle 10 täispika 
etenduse ja osaletud rohkem kui 30 erinevas projektis.
Naiste rahvatantsurühm  tegutseb järjepidevalt 1998. 
aastast. 2006. aastal saadi PRIA toetusel rühmale  
rahvariided.
   Iga viie aasta tagant toimub piirkonna külade kok-
kutulek. 2015. a külade kokkutulekuks valmis trükis 
„Assikvere piirkonna elust 20. sajandil”.  2006. a  
suvel avati seltsimajas Anna Haava mälestustuba. Anna 
Haava luulepärandi tutvustamine on üheks seltsi tege-
vuse eesmärgiks. Toetust saadi Kohaliku Omaalgatuse 
Programmist ja Kultuurkapitali Jõgeva ekspertgrupilt.  
2009. a sügisel toimus esmakordselt  Jõgeva- ja  
Tartumaa koolide õpilastele mõeldud A. Haava luulepäev 
“Täheks tulevpõlvedele” ja omaloomingukonkurss.  
Luulekavade konkursist sai traditsioon, mis tänaseks on 
toimunud 9 korda.  2014. aastast koraldab luulepäeva 
Pala kool. Valminud on kolm lühifilmi A. Haava loomin-
gu alusel, mis jutustavad luuletaja lapsepõlvest.
 Selts haarab oma tegevusega kolme küla elanikke: 
Assikvere, Kokanurga ja Perametsa. 2011. a valis 
Jõgevamaa Kodukandi Ühendus Assikvere Jõgevamaa 
aasta külaks.
Seltsi tegevust juhib 7-liikmeline juhatus. Liikmeid on selt-
sil 30 ringis, aga toetajaid ja kaasaelajaid on mitu korda 
rohkem.  Seltsi tegevus on selles piirkonnas leidnud olulise  
kandepinna ja paljudest üritustest võtavad osa naaber-
seltside esindajad. Meil on head suhted Halliku Maanaiste  
Seltsiga, Alatskivi naisseltsiga, Jõevalla külaseltsiga. 
Oluline on, et seltsitegevusega on haaratud ka lapsi, 
kes osalevad näitemängudes ja lavastustes.

Piirkonnas, kus külapood suleti juba aastaid tagasi,  
kus kool on 7 km kaugusel,  on seltsitegevus ühtekuulu-
vustunde hoidjaks. Selle piirkonna põhiväärtuseks ongi 
üksteist toetavad inimesed.

HALLIKU KÜLA
Halliku küla asub looduslikult kaunis kohas, tüüpili-

sel vooremaastikul. Naaberkülast Assikverest lahutab  
Hallikut Haavakivi jõgi.

Külas on kaks mäge – Rajamägi ja Linnamägi. Mäed 
on olnud külarahva kooskäimise paigaks. Halliku kandis 
on räägitud Kodavere murret, vanema põlvkonna seas 
kõneldakse seda tänapäevalgi.

Esimesed teated küla kohta pärinevad 1582. aas-
tast. 18. sajandi keskpaigast kuulusid Halliku ja Assik- 
vere küla Halliku karjamõisa alla, see omakorda oli  
Saare mõisa koosseisus. Mõisa alal oli 9 allikat, 
nendega seostatakse küla ja mõisa nime. Suurimast 
allikast suunati vesi mööda tellistest valmistatud trassi 
mõisa peahoonesse, trass avastati kaevetöid tehes. Ka 
tänapäeval käivad inimesed allikast nii joogiks kui ka 
ravimiseks vett võtmas. Räägitakse, et allikas, mille ära 
vool on läänest itta, omab ravivat toimet, eriti ravib see  
silmi. Allikaga on seotud veel järgmine uskumus: kui kolm  
lesknaist segavad allikavett, siis hakkab põua järel  
vihma sadama.

Tänaseni on säilinud ka mõisa tagasihoidlik puidust 
häärber. Pärast mõisa võõrandamist (1919) andis riik 
mõisa südame Vabadussõjas osalenud Karl Laumetsale, 
kelle järeltulijad võtsid taasiseseisvunud Eestis selle talu-
kohana uuesti kasutusele.

1785 asutati Hallikul algkool, 1969. a see suleti. 
1937. a asutatud Halliku Maanaiste Selts ja kool olid 
kohaliku rahva kultuuri alustalaks ja edasikandjaks. 
1997. a 24. veebruaril Halliku Maanaiste Selts taastati.

KASEPÄÄ KÜLA
Kasepää küla asub Peipsi järve kaldal ja kuulub nn  

tänavküla koosseisu. Tänavkülaks nimetatakse Must-
veest Omedu jõeni (7 km) piki Peipsi kallast katkema-
tult mõlemal pool teed kulgevate majade rida. Arhitek-
tuuriliselt on tänavküla kaunis ja põnev vaatepilt - siin 
asuvad kõrvuti nii mitmesaja aastased talumajad kui 
uhiuued häärberid. Kahekultuurne (eesti/vene) kesk-
kond on teine märksõna, mis iseloomustab Peipsiäärset 
elanikkonda. Venelaste ja eestlaste omavaheline läbi 
saamine on siin sõbralik ja üksteist arvestav, kuid kul-
tuurid ei ole mitte segunenud, vaid üksteist täiendanud. 
Nii koosneb ka kirjeldatud tänavküla tegelikult neljast 
külast, millest kolm on vene külad ja ainult Kasepää 
eestlaste küla.

Vanadel aegadel on siinsed elanikud olnud põhiliselt 
kalurid ning kuulsust on toonud piirkonnale kurgi- ja 
sibulakasvatus. Nüüdseks on piirkonnas püsielanike 
arv vähenenud, kuid suviti on see populaarne turis-
mi- ja puhkuse veetmise sihtkoht. Kalapüük ja aiavilja 
kasvatus on au sees ka tänapäeval, kuid muutunud 
poliitiliste ja majanduslike olude tõttu mitte enam ela-
nikkonna põhisissetuleku allikaks. Siiski on Peipsi kurk 
ja sibul hinnatud ja nõutud kaup ka tänapäeval. Kui 
omal ajal tegeles aiaviljakasvatuse ja müügiga pea iga  
kohalik perekond, siis tänaseks on müügiks tootmine 
jäänud mõnede ettevõtjate pärusmaaks. Lisandunud on 
mitmeid muid tegevusalasid (nt palkmajade ehitus), 
millega kohalikud ettevõtjad tegelevad – sellest kõigest 
räägime lähemalt Avatud Külaväravate päeval.

LUSTIVERE
Lustivere piirkonnal on hea asukoht, sest külad 

(Lustivere, Sulustvere, Kaavere, Pudivere, Tõrenur-
me, Neanurme ja Kaliküla) jäävad Tallinna-Tartu  
magistraali (Lustiverest 2,5 km) ja Põltsamaa-Jõgeva 
maantee (Lustiverest 3 km) vahele. 

Siin domineerivad lehtpuuenamusega segametsad, 
kus on palju häid marja- ja seenekohti. Metsade rohkuse 
tõttu saab edukalt tegeleda ka jahindusega. Piirkonda 
läbib Umbusi jõgi, kus elutseb haruldane jõeforell.  
Lustivere südames asub kaunis neogooti stiilis mõisahoo-
ne, mille ümber on korrastatud mõisapark (11,6 ha).  
Hetkel asub härrastemajas Lustivere Hooldekodu.

Viimane on vanast mõisa pesuköögist renoveerinud 
kauni nn Tervisetare, kus on külalistel võimalus ööbida 
ja nii piirkonna iluga tutvuda. Lustivere külas asuvad 
veel Lustivere Põhikool, lasteaed ja kauplus.  

Külade arendamise, säilitamise ja külaelu mitme-
kesisemaks muutmisel loodi 5. märtsil 2003 Lustivere 
Külaselts. Seltsi hallata on Lustivere kultuurimaja, mis 
on projektirahadega renoveeritud. Tegutsevad järgmi-
sed ringi: rahvatants (sega- ja naisrühm), näitering, 
noortering, võrkpall. Selts korraldab piirkonna elanikele 
igaaastaseid traditsioonilisi üritusi: ühine lipuheiskamine 
vabariigi aastapäeval, naistepäev, volbriõhtu, naljasuu 
valimine, jaanipäev, teatriühiskülastused, suvised 
lastelaagrid, suvine ekskursioon mööda Eestimaad, 
suvelõpupidu, iga viie aasta tagant külade päev,  
hingede- ja küünlapäeva salongiõhtud, jõuluaja avami-
ne, aastalõpupidu. Toimuvad erinevad õpi- ja töötoad, 
heakorratalgud. 
Kuna siinsed külad kuuluvad Kesk-Eesti vanimate külade 
hulka, on selts aktiivselt tegelenud ka piirkonna ajaloo 
uurimise ja talletamisega. 
2013. aastal pälvis Lustivere Külaselts oma tegevuse 
eest aasta küla tiitli.
Kohtumiseni Lustiveres!

KAMARI 
Kamari on tuntud küla
Keset Eestit asub tema
Põltsamaa on üsna ligi
Vallalt saame palju abi

 99-ndal seltsi loonud
 Küla heaks me palju teinud
 Niitnud rohust puhtaks rajad
 Teinud koolist seltsimaja

Õuel karussell ja kiik
Metsa serval armas tiik
Kuuri ees on liikuv SPA
Künkalt liugu lasta saab

 Kõksida saab lauatennist
 Võrguplats sai suvel valmis
 Aga tennist mängida
 juba viisteist aastat saab

Tuntuim suvesündmus on
järve-äärne veetrall
Talvel aga suusapäev
See, mis lõpeb Kuningamäel

 Naisansambel koos lauln’d kaua
 Laulupeol käin’d mitmel korral
 Kotkarühm on väga tubli
 Karikaid täis köögi lagi

Korralda’nd me koolitusi
Lastelaagreid, spordipäevi
Välja andnud voldikuid
Suur ja paks on fotoalbum

 Kuidas me siin elame, 
 Tulge ise vaadake!
 Kahe tuhande viienda –
 Aasta Küla Eestimaal.

Kamaris, 14. aprill 2018.
Kalli Kadastik

KURISTA
Kurista küla asub voorel ehk Ämbumäel nagu 

kohalikud seda kutsuvad. Sinna on ehitatud külakiik, 
varjualune mõnusaks istumiseks, lõkkease, grillkoht. 
MTÜ Airaan on loodushuvilistele paigaldanud mäel  
kasvavate puude juurde infotahvlid ja korrastanud 
mitmeid aastaid seda paika. Voore nõlval kulgeb väike 
loodus-rada ja tasakaalu harjutamiseks palgirida.

Kurista mõisaküla, nagu me praegu seda ise  
nimetamine, on välja kasvanud endisest Kurista  
mõisast kui metsamajand alustas tegevust. Kontori-
ruumid olid endises mõisahoones ning spetsialistidele 
ja töötajatele hakati ehitama  ühepereelamuid ja  
kortermaju. 

Kurista mõis (saksa k Kurrista) on ümbruskonna 
üks vanimaid. Ta oli olemas juba 14. sajandil Viljandi 
lossikomtuuri mõisana (Coristal). Mõisa peahoone oli 
üsnagi lühike ja kõrge kahekorruseline ehitis, millel la-
katubadena olid ruumid ka kolmandal korrusel. Hoone 
esimene korrus oli kivist ja teine puidust.  Mõisal oli ka 
suur park ning arvukalt kõrvalhooneid. 

Mõisa peahoone põles müürideni paljaks 1970. 
(teistel andmetel - 1971.) aastal. Säilinud müüre 
ära kasutades rajati põlemise järel uues hoone, mida 
hiljem algsest pikemaks ehitati; pikka aega tegutses 
seal Jõgeva Metsamajand.  Tööstushooned  leiavad 
praegugi kasutust.  

Külas tegutseb lasteaed Karukell, kus vabaks jää-
nud majaosas on MTÜ Airaan õpiruum ja tuba külaselts 
Coristel kooskäimisteks.

LUUA
Sa tule põika Luua metsakülla, sest
me ajalugu mõtleb poolest tuhandest.
Need sajandid meid kandnud Nava voor,
Sääsküla küürul päike, linnukoor.
Tuul puhub Prossa järvest Ehavereni
ning väike Amme jõgi püüdleb kauge  mereni.

See küla Pakuvere olla võis,
kui asemele tuli Ludenhofi mõis.
Siis Oettingenid üle Liivimaa,
viks mõisahoone kauni pargiga.
Ja asunikutalud, siis kui Vabariik,
kolhoosipõllult väetist rüüpas tiik.

Me metsa sülest võrsub metsamees,
kes metsa istutab ning saeb, kes teab, mis teeb.
Kool 70 aastat vana, hargnend puuks,
nüüd jagab  tarkust loodusmatkast, aiatööst ja muust.
Eks muidugi ka põldur virk ning kraps
peab võitlust hanedega, siis kui tärkab raps.

Meil konnakotkas tiirleb  Kalevite sängi kohal.
Järv oigab jääga, siis ka hüüp on kohal.
Puukoolis pidulikud puud on igast ilmakaarest,
metskitse kannul ilves möödub aia äärest.
Kord hüüab händkakk, hiljem rõkkab rääk
ning ritsikate sirin hinge jääb.

/Jaanus Järs/

MAARJA-MAGDALEENA 
Kauni Vooremaa serval, mitme tee ristumispaigas 

laotub ämblikukujuliselt Maarja-Magdaleena küla. Ta 
hoiab oma haardes ümbritsevat piirkonda, mida ühen-
dab suuresti äratuntav ja põlvest põlve edasi antav 
ühtsustunne, mille tekkimise aluseks on kaugete aega-
de tagant alguse saanud paikkonnale omane kodu- ja 
kultuurilugu, mida pole suutnud purustada ka ajaloo 
keerdkäigud. 

2005. aastal ennistati talle ajalooline nimi, millena 
teatakse teda kui muistset kihelkonnakeskust.

Kuni 2017. aasta lõpuni asus Maarja-Magdaleena 
küla Tabivere vallas Jõgevamaal. Seoses haldusreformi-
ga sai uueks aadressiks Tartu vald Tartumaal.  
Maarja-Magdaleena küla ümbritseb üksteist küla – 
kokku moodustavad nad rohkem kui seitsmesaja elani-
kuga Maarja-Magdaleena külade piirkonna .

Külas on J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena põhi-
kool, kus asub ka kool-kodu. Koolil on 337 aastane 
õpetamiskogemus. Koolil on suur võimla. Küla keskel 
asub rahvamaja, kus on võimalik osaleda  huvialarin-
gide töödes. Rahvamajas asub ka noortekeskus, mis 
on avatud kolmel päeval nädalas. Noortekeskuses 
tegeldakse  mitmekesiste noorteprojektidega. Samas 
majas töötavad ka raamatukogu ja Maarja-Magdalee-
na kogudus. Viimasele  maja kuulubki. Kirik asub keset 
küla ja tema ümber lasteaed, kauplus, apteek, ambu-
latoorium, juuksur. Ettevõtetest tegutsevad mitmed 
eraettevõtted. Suurim neist on 2007.aastal asutatud 
ettevõte Lingalaid OÜ 

Külas tegutsevad ka mitmed seltsid ja seltsingud. 
Neist suurima liikmete arvuga on  Maarja-Magda-
leena Maarahva Selts, moodustatud 2000. aastal. 
Seltsi kuulub 51 liiget. Seltsi põhieesmärgiks on 
aidata arendustegevuste kaudu elu säilimisele maal. 
Suviste kultuuri- ja külasündmuste tegevuskoh-
tadeks on Maarja-Magdaleena puhkeala koos 
vabaõhulavaga, Otslava külaplats ja külapark.  
Traditsiooniks kujunenud sündmused on kodukandi-, 
küla- ja laulupäevad, kevad-, sügis- ja jõululaadad, 
mälumängud, talgud, suve-, sügis-, jaani- ja jõulupeod. 
Lisandunud on Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva 
tähistavad sündmused. Küla keskel asub lipuväljak, 
kust saavad alguse kõik suuremad sündmused. 

AVATUD 
KÜLAVÄRAVAD 2018

JÕGEVAMAAL


