
PAJUSI
Pajusi Küla Selts on 2000. a. See on Pajusi elani-

ke poolt moodustatud vabatahtlik ühendus, mis seadis 
oma põhiliseks eesmärgiks korrastada Pajusi mõisa-
park, taaselustada mõisakomplekt kui tervik, säilitada 
loodust ja kohalikku kultuuripärandit ning taaselustada 
kohalik kultuurielu.

Pajusi Küla Selts on piirkonna arengusse panustanud 
oma töö ja pealehakkamisega nii mõndagi: korda on 
tehtud mõisapark, vanast jõesängist on valminud ilus 
ujumiskoht. Pargis lagunenud vanast pargivahi majast 
on saanud ilus külamaja, koht, kus on võimalik kogu-
konnal koos käija ja seda saab ka välja üürida.

Oleme korraldanud mitmesuguseid spordi- ja kultuu-
riüritusi, töö- ja õpitubasid. Kümme aastat on korralda-
tud Pajusi mõisapäeva ja üritusel on alati osavõtjaid roh-
kesti. Viimasel viiel aastal oleme välja andnud külaseltsi 
kalendrit, milles on tähtpäevi ja tähtsaid päevi, toredaid 
fotomeenutusi. Välja antud külaseltsi voldik ja ühe eaka 
külaseltsi liikme luulekogu.

Pajusi Küla Selts kinkis Eesti Vabariigi 100. aasta 
juubeliks oma kogukonnale uhke sepistatud jalgvärava, 
selle kõrval on ka teemakohane tahvel.

Iga seltsi kestma jäämine ja hing sõltub ikka suurel 
määral inimestest, seltsi eduka toimimise saladus on 
see, kuidas me kaasame kogukonda, et igal neist oleks 
oma roll vastavalt võimetele ja oskustele.

Hetkel on külaseltsis 58 liiget ja 7 juhatuse liiget
Pajusi Küla Selts on avatud kõigile huvilistele, kes  
soovivad meiega liituda.

SADALA
Sadala Külade Selts on loodud 13. maiL 2004.a. 

Seltsi tegevuse  eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse 
edendamine Sadala piirkonnas, väärtustades ja arenda-
des tasakaalustatult piirkonna 13 küla kogukondlikku 
koostööd, omakultuuri, rahvakultuuri. Seltsi liikmete arv 
30. Seltsi kuuluvad praeguste ja endiste Sadala piirkon-
na külade- Reastvere, Sadala, Kodismaa, Tähkvere, Oo-
katku, Kantküla, Imavere, Litsemaa, Veneküla, Leedi, 
Tuimõisa, Pedasi ja Mõisamaa- kogukondade inimesed. 
Selts oma tegevusega aitab kaasa rahvatraditsioonide, 
ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning säilimisele. 
Seltsi sihtgrupiks on Sadala külade elanikud- kogukonna 
kõik vanuserühmad. Selts tegutseb ja korraldab üritusi 
Sadala rahvamajas, mille kohalik  vallavalitsus on and-
nud pikaajalise kasutuslepinguga seltsi kasutusse.

 Rahvamajas tegutsevad naiste, meeste ja laste-
noorte rahvatantsurühmad; näitetrupid lastele, täis-
kasvanutele; segakoor; õpiringid/käsitöö koolitused 
erinevatele vanustele.

Rahvamaja kollektiivid rikastavada oma esinemis-
tega piirkonna tantsupäevi, rahvakultuuri tähtpäevi, 
esinevad ka naaberkogukondades. Traditsiooniliseks 
on saanud Sadala Külateatrite Päevad, teatritruppide 
esinemised, erinevate rahvakultuuri päevade korralda-
mine. Ühise huvitegevuse korraldamisega hoogustab ja 
organiseerib Selts teadlikult kohaliku kogukonna identi-
teedi tugevdamist, innustab koostööd, aitab kaasa uute 
teadmiste ja oskuste omandamisele, on eestvedajaks 
kohaliku kogukonna arengule. Oma tegevusega seob 
ja ühendab Selts erinevaid põlvkondi, suurendab koos 
tegemise oskust ja vajadust.  Seltsi tugevuseks on toi-
mivad kollektiivid, kogukonna huvi ja tahe ühistegevu-
ses osaleda.  Sadala Külade Seltsil on välja kujunenud 
põhimõte: ühine tegevus seob, meelepärane tegevus 
tõmbab, antud ülesanne kohustab ja kõik see kokku te-
kitab meie-tunde. Seltsis peetakse oluliseks iga inimese 
arvamust, põlvkondi seob logo – Sadala oma juurtega 

SADUKÜLA
Saduküla piirkond hõlmab nelja küla: Saduküla, 

Pööra, Jõune ja Härjanurme. Elanikke on piirkonnas 
umbes 250. Piirkonnas tegutseb mitmeid ettevõtjaid:  
Härjanurme mõis, Härjanurme kalatalu, Felling OÜ, OÜ 
Saarevälja, OÜ Kaarland ja mitmeid FIE-na tegutsevaid 
ettevõtjaid.

Sadukülas on antud kooliharidust 250 aastat. 
Tänaseks piirkonnas kooli ei ole. Vanas koolimajas on 
Siimusti lasteaed – algkooli Saduküla lasteaiarühm 
ja Saduküla raamatukogu. Maja vanas osas tegutseb  
Härjanurme Maarahva Selts ja koos käib Saduküla  
Eakate Selts.

1991. a loodi 12 taluniku eestvedamisel taluselts, 
mis 2000. a, mil otsustati tegutsema hakata kogu piir-
konna huvidest lähtuvalt,  nimetati Härjanurme Maarah-
va Seltsiks. Seltsi eesmärgiks on maaelu arendamine, 
vaba aja sisustamine ning koostöö teiste maaelu aren-
davate seltsidega. Seltsil on oma sümboolika: päikeseli-
sel taustal kindel maamärk – must sõnn. Juba viiendat 
aastat viiakse vanas koolimajas piirkonna inimestele 
läbi erinevaid koolitusi, huviringe  ja vaba aja veetmise 
üritusi. Majas on remonditud ruume ja sisutatud 2 käsi-
töötuba. Kangast saab kududa neljal teljel. Maja tegut-
seb alates 2016. aastast Saduküla rahvamajana. Seltsil 
on oma traditsioonilised üritused: roosipäev, jõulunädal, 
kevadine ja sügisene perepäev. Tegevused toimuvad 
inimeste oma vahenditest, erinevate fondide rahade ja 
omavalitsuse toetusel.

  4. ja 5. augustil avavad 11 Jõgevamaa tegusat 
küla oma väravad,  tutvustamaks oma tegemisi ja 
jagada  külaliste, oma küla endiste ja praeguste 
elanikega  maal elamise  võlusid ja valusid. Meil on 
Jõgevamaal tugevad kogukonnad, kes panustavad 
piirkonnas elu hoidmisele oma külades. Mark Twaini  
parafraseerides „Kuuldused külade väljasuremisest on 
ennatlikud“.Kõik osalevad külad on erilised ja erinevad, mistõt-
tu ei saa öelda, et kui oled ühte näinud, siis oled juba  
kursis külade tegemistega. Igas külas on ka omanäoli-
sed ja  erinevad kogukonna liigutajad,  omavahel seob 
neid soov ja tahe ühiselt tegutseda kodukoha paremaks 
muutmisel.

Kahel augustikuu päeval ootab külastajaid ees 
palju põnevat: Kamaris, Lustiveres, Pajusis, Sadukülas,  
Kuristal, Luual, Sadalas, Hallikul, Assikveres ja Kasepääl. 
On võimalus osaleda õpitubades,  osa saada  ekskur-
sioonidest, enamikes külades lõpeb päev simmaniga. 

Tulge ja saage osa Jõgevamaa külade tegemistest, 
muredest a  rõõmudest!

Leidke osalevate külade hulgast omale meelepära-
seim ja tulge külla!

 Projekt on toetatud Jõgevamaa Koostöökoja meede 3 „Maa-
kondlikud projektid ja koolitused“ MAK 2014-2020 LEADER 
meetmest
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