
ühisüritustel. Platsi hooldatakse talgute korras. Külaplatsi kasutama on oodatud 
eelkõige külarahvas ja hiidlased, aga ka meie külalised. Pakume mõistliku ja 
kokkuleppelise tasu eest võimalusi korraldada lastelaagreid, kokkutulekuid ja 
sünnipäevi. 
Vajaliku info leiad meie kodulehelt www.kaigutsi.edicypages.com

Putkaste külaselts
Loodi 2006. aastal. Putkastes on Samaariaga kokku umbes 100 elanikku. Iga-aas-
tane traditsioon on emadepäeva ja suvelõpu tähistamine külapeoga.
Külaseltsis on igaühel on oma ülesanne ja rahvas tuleb tegevustega hästi kaasa. 
Külas on ka noori. Putkaste mõisaomanikega on hea läbisaamine. Külaplatsi 
rajamine algas tänavu muruplatsi tasandamisega.

Hiiu Kaarel ja Leena
Loodi ja registreeriti 1988. aastal Käina vallas keskealiste inimeste kaasamiseks. 
Liikmeid on 30, neist aktiivsed vast pooled.
Selts on viie aasta vältel korraldanud maakondlikke naljandite kogumise võistlusi 
kooliõpilaste hulgas. See päädis „Hiiu Naljalugude“ kogumiku avaldamisega 2007. 
aastal.
Igal aastal tähistatakse hiiu naljamehe Miku Kaarli sünniaastapäeva ja hoitakse 
korras tema haud Käina kalmistul. Seltsil oma maja ei ole, teematilisi õhtuid 
korraldatakse Käinas Lootuse majas. Käiakse külas teistel seltsidel ja võõrustatakse 
külalisi.Seltsil on lauluansambel Hõbelõng ja tantsurühm Mikser. 

Pühalepa Naistekoda                                           
Asutati 1998 aastal. Seltsil on 23 liiget. Pühalepa Naistekoda sai ajaloolise Kuri 
koolimaja rendile 2000. aastal. Esimesteks töödeks oli küttekollete, ahjude ja vee-
trassi renoveerimine. Rahaline tugi saadi EL fondidest, KAK-ist ja Leaderist. Esime-
ne korrus on remonditud ja kasutuses. Teine korrus on veel sisustamata. Sinna on 

plaanis rajada muuseum.Majas on võimalik korraldada lastelaagreid ja perekond-
likke tähtpäevi. Selts rendib ruume ja vajadusel abistab ürituse korraldamisel.
2012.a. suvel oli Kuri koolimajas Hiiumaa Kohvikutepäeva eelkohvik, mis osutus 
väga populaarseks. Pühalepa Naistekoda on Saarte Naistekogu ja Maanaiste Seltsi 
liige. 
Seltsil on oma blogi:  pyhalepanaistekoda.blogspot.com

Külaselts Hellatempa

Loodi 2006. Tegevused said alguse juba varem Hellamaa raamatukogust. Kuus 
aastat tagasi alustati telkimisala rajamisega Hellamaa mäele. Projektide toel 
püstitati alajaam ja rajati elektrivõrk, ehitati laululava ja kiigeplats. Paar aastat 
tagasi ehitati platsile katusealune pinkidega u 25 inimesele, mida kutsutakse 
seltsipesaks. Plats leiab piisavat kasutust rendi korras. 
Seltsil on koduleht: hellatempa.onepagefree.com/

Külaarengu Selts Sakas
1995. aastal loodud Sakas on Palade Haridusseltsi järjepidevuse kandja. Selts 
on piirkondlik ja tegutseb põhiliselt kogu Pühalepa valla piires. Tõnu Otsason on 
vedanud erinevaid Teabetubade projekte: maaelu kursused ja erinevad õpiringid. 
Kuni 2000 aastani oli seltsipesa Päheli talus. 2003 algas aktiivsem seltsitegevus 
uuesti. Hetkel käiakse koos Lõpe külas kolhoosikeskuse ühes vabas korteris, kus 
on ka raamatukogu. Heino Kiige poolt kolhoosiajal rajatud parki on tehtud Väikese 
Printsi rada, kus on Elmar Vrageri mälestusmärk ja tänavu püstitatud Hiiu keele 
puu. Sinnasamasse on  plaanis rajada ka külaväljak ja puhkeala.
 Selts on püstitanud kõige rohkem mälestusmärke tuntud inimestele Hiiumaal 
üldse. Näiteks lisaks eelmainitule Marie Underile, Juhan Koklale, rootsi põgenikele, 
Mäevli metsavahile jt.

Tubala Küla 
Selts                                                  
Seltsitegevus 
seadustati 2011. 
aastal, ent koos 
toimetati tegelikult 
juba varem. Ees-
märgiks on rahulik 
ja elamisväärne elu 
Tubala külas. Sellele 
aitavad kaasa ühis-
tegemised, talgud, jaanipäev, mihklipäev, uisupäev. Ühisel jõul ehitati külakiik – 
sellega oli seotud 24 inimest. Vald toetas postkastide paigaldamisel ja „Teeme ära“ 
talgute korraldamisel. Kiigeplatsil on võimalik pallimängu võistlusi korraldada. 
Sellel aastal peeti seal jalgpalli Rahvaliiga Hiiumaa alagrupi mänge.

Salinõmme Külaarengu Selts
Külas on vaid 3 talu ja selts ei toimeta enam aktiivselt. Selts on sadama, laidude ja 
puhkeala jaoks igaks juhuks alles.

Agapäeotsa selts 
Selts on asutati 13.03 2007 ja selle moodustavad  Vanamõisa, Sinima, Ole, 
Selja, Prähnu, Külaküla, Kurisu, Lassi, Leisu, Nurste, Kuusiku, Kitsa, Haldreka, 
Metsapere, Laartsa, Härma, Kaderna, Haldi, Mänspäe, Õngu külad. 
Tegevustega alustati 2008. aastal Leisu koolimajas, kus on avalik interne-
tipunkt, eakate kooskäimiskoht, prantsuse keele klubi, raamatukogu ja 
kirikuabi müük.
Seltsi üks suuremaid väljakutseid oli piirkonna lastehoiu loomine. Rahalist 
tuge on saadud Leader meetmetest ja Emmaste vallalt. Hetkel on lastehoius, 
kus ruumi on 10-le, üheksa last pikapäeva rühmas. Lastehoiu tel: 5691 2649. 
Suvel on võimalik Leisu koolimajas ja õuel korraldada laagreid. 
Seltsil on ka oma blogi: agapaeots.blogspot.com

Kalana külaselts
Asutati 2005. aastal ja asutajaliikmeid oli 20. Praeguseks on aktiivselt 
tegutsevas seltsis 50 liiget.
Pärast aastapikkust tööd valmis Kalana külaseltsil Kalana küla arengukava. 
Kooskäimiseks valmis seltsimaja, milleks remonditi põhjalikult Kalana 
sadama paadikuur. Külaseltsi algatusel rajati 2008. aastal Kalana rannapro-
menaad ja laste mänguväljak. Rannaäärset mänguväljakut täiendati uute 
atraktsioonidega 2010 aastal. 2011. aastal ehitati Kalana külaseltsi eestveda-
misel sadama kaldakindlustus.

HIIUMAA



Kassari Haridusselts                                                      
Taasasutati 26.02.1995. Hetkel on selt-
sil 27 liiget.
Alates 1997. aastast antakse kaks korda 
aastas välja ajalehte “Kassarimaa”.  Selt-
simajas, mille Käina Vallavalitsus seltsile 
1995. aastal tagastas, avati 1998. aastal raa-
matukogu. Kassari elanikel on siin võimalus 
osaleda näite-, kunsti- ja käsitööringis, luu-
leklubis “Kesäinglid”, õpiringis “Lood ja laulud 
Kassarist” ning laulda ansamblis “Öilajad”.  Selt- simajas on avalik 
internetipunkt. Seltsimaja II korrusel on projekti- de toel välja ehitatud kunsti- ja 
käsitööringide loometuba.
Kassari saare külade väravad olid 2012. aasta suvel külalistele avatud.
Kassari Seltsimaja saali on võimalik üürida erinevateks üritusteks ja koolitusteks.

Kõpu Piirkonna Arendusselts Valguskiir                        
Asutati 1997. aastal Kõpu poolsaarel. Tegusal seltsil on praegu 24 liiget.

Seltsimaja on hetkel renoveerimisel. See saab teoks tänu Külamäel 
asuva kiriku omaniku EAÕK ja külaseltsi 

Valguskiir vahel sõlmitud kasu-
tusvalduse lepingule, millega kirik 

lubas seltsil asuda Kõpu rahvamaja 
taastama. Edenetud on Muinsus-

kaitseameti, Kultuuriministeeriumi, 
kohaliku omavalitsuse,  EAÕK ja mit-
mesuguste projektide (MAK, Leader) 

toel. Valminud on hoone küttesüs-
teem, elektri- ja veevärk, käsil on põ-

randate renoveerimine.
Kõpu poolsaarel on alates 2005. aastast saanud traditsiooniks 
Külade päevad, korraldajaiks erinevad külad ja kandid. Esimene külade päeva peeti 
Kõpu koolimaja õuel 2002. aastal.
Valguskiire seltsi toel on välja antud hulk pärimusraamatuid. Autoriteks teoloogia-
doktor Riho Saard ja külakirjutajad.
Kõpu küla avas 2012. aasta suvel külalistele oma väravad.

Lauka Piirkonna 
külaarendusselts                        
Loodi 12.01.2001. Hil-
jem muutis oma nime 
Laureta´ks.
Piirkonda on haaratud 
kokku 14 küla: Kiivera, 
Sülluste, Leigri, Hüti, 
Heiste, Isabella, Napi, 
Metsaküla, Kurisu, Heigi, 

Lauka, Otste, Pihla ja Lilbi.
Seltsil on kavas seltsimaja korda teha. Leader meetmest on selle teostamiseks 
rahastatud projekt „Lauka seltsimaja mõõdistus-, eel- ja põhiprojektide koosta-
mine“.

Lauka piirkonna külaarendusselts on jõulueelsel perioodil korraldanud oma 
seltsimajas väga populaarset Öölaata. Peale selle korraldab selts igal aastal 
kokkutulekuid, jaanipäevi ja aastavahetuspidusid. 
On olemas koduleht  www.laukaselts.ee

Haridusselts Edu
Asutati 1. detsembril 1999. aastal. Seltsil oli 01. 04. 2008.a. seisuga 39 liiget.
2000. aasta 12 augustil korraldati konverents „50 aastat kultuurielu Luidjal“ – osale-
jaid üle 100. Piirkonna küladele koostati 2003.a.on oma arengukava. 2004.a. alustati 
eeltöid-läbirääkimisi seltsimaja põhjalikuks ümberehitamiseks. 12. aprillil 2008. 
aastal toimus Luidja seltsimaja pidulik avamine. Maja haldamiskulude katmise võttis 
vald oma kanda. Seltsimajas oli raamatukogu, töötasid mitmesugused huviringid, 
peeti kiriklikke ja ilmalikke pühi. Seltsil oli oma 17-liikmeline segakoor, mis tähistas 
2006.a oma 10.sünnipäeva.
Selts oli aktiivne kuni 2009.a. Halbade asjaolude kokkulangemise tõttu on aktiivne 
seltsitegevus tänaseks seiskunud. Mis ei tähenda, et see nii jääma peaks.

Külaselts MUHV
Asutati 6. veebruaril 1998. aastal Hetkel on seltsil 24 liiget ja see koondab enda 
ümber nelja küla Muda, Ulja, Harju ja Valgu, elanikke. 
Emmaste vallaga on sõlmitud rendileping Valgu seltsimaja kasutamiseks kuni aas-
tani 2027. Seltsimajas on avalik internetipunkt, ümber maja on WiFi levi. Seltsimaja 
ruume on võimalik üürida erinevateks üritusteks ja koolitusteks. Harju tuuliku juurde 
on rajatud külakiik ja lastele poomkiik, kuivkäimla ning piknikulaud ja pingid.
Kontaktid ja muu info meie kodulehelt www.muhv.ee  või  muhvile@gmail.com

Orjaku Külaselts 
Loodi 2006.a. 30-ne asutajaliikme poolt. Seisuga 01. 09. 2012 oli külaseltsil 48 liiget. 
Orjaku külal olid juba enne seltsi loomist  pikaajalised ühistegevuse traditsioonid: 
küla kiigeplatsi rajamine,  jaanipäevaeelse kokkutuleku korraldamine, heakorra-
talgud kevadel ja sügisel, 
vastlapäeva tähistamine, 
jõulupeo korraldamine. 
Suurimad ettevõtmised on 
seotud Orjaku sadamaga – 
muuli matkaraja rajamine ja 
küla sümboli veeloodimaja 
taastamine muulil;  valminud 
on  Orjaku sadama puhkeala 
ja noorte purjetamisharras-
tuste arendamiseks soetatud 
kaks Optimist-tüüpi alust; sadama-ja küla seltsimaja I etapp – infomaja on val-

mis.Orjaku infomaja saab üürida erinevate infopäevade ja sündmuste tähistamiseks, 
majas on olemas tehnilised vahendid esitluste  ja kohvipauside tegemiseks.  Projekte 
on rahastanud EAS Kohaliku omaalgatuse programm, Kultuurkapital, LEADER-
programm, PRIA Külameede 3.2., Kodanikuühenduste Sihtkapital. Orjaku külaseltsi 
liikmed hoolivad oma Orjaku külast .
Kontaktid www.orjaku.ee, tegemistest täpsemalt  www.facebook.com/Orjaku

Agapäeotsa selts 
Selts on asutati 13.03 2007 ja selle moodustavad  Vanamõisa, Sinima, Ole, Selja, 
Prähnu, Külaküla, Kurisu, Lassi, Leisu, Nurste, Kuusiku, Kitsa, Haldreka, Metsapere, 
Laartsa, Härma, Kaderna, Haldi, Mänspäe, Õngu külad. 
Tegevustega alustati 2008. aastal Leisu koolimajas, kus on avalik internetipunkt, 
eakate kooskäimiskoht, prantsuse keele klubi, raamatukogu ja kirikuabi müük.
Seltsi üks suuremaid väljakutseid oli piirkonna lastehoiu loomine. Rahalist tuge on 
saadud Leader meetmetest ja Emmaste vallalt. Hetkel on lastehoius, kus ruumi on 
10-le, üheksa last pikapäeva rühmas. Lastehoiu tel: 5691 2649. Suvel on võimalik 
Leisu koolimajas ja õuel korraldada laagreid. 
Seltsil on ka oma blogi: agapaeots.blogspot.com

Kuriste Haridusselts
Selts asutati 1997.aastal ja see  
hõlmab 6 küla: Ühtri, Lelu, Taterma, 
Kuriste, Ligema ja Aadma. Kuriste. 
Seltsimaja avapidu peeti 8.septembril 
2012.
Üle kahekümne aasta oli maja pere-
meheta. Käina vald andis hoone Kuriste 
Haridusseltsile tasuta üle 1998.a. ke-
vadel. Kuni 2012.a. kestis  seltsimaja 
ehitamine ja sisustamine, peamiselt 
MAK-i, Leader meetmete  ja valla toetuse abil. 
Õigeusu kirik sai korda ja õnnistatud 2011. aastal. 8. Preestri sooviks on taastada 
kogudus. Selts on välja andnud kaks küla raamatut:  Aadma ja Ühtri, järge ootab 
Lelu raamat. Kuriste Haridusseltsil on koduleht www.kuriste.ee

Männamaa külaselts
Ametlikult loodud 2006. aastal, kuid koos käidi juba varem. Igal aastal korraldatakse 
jalgratta matku, peetakse jaanipäeva ja vastlapäeva.  Noored pered on seotud 
Saunabussi üritustega. Küla kiigeplats on nüüdseks valmis

Kaigutsi külaselts
Kaigutsi külaselts loodi 24.02.2004 rahvakultuuri alalhoidmiseks ja traditsioonide 
säilitamiseks külas. Koos tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja  iga 5 aasta järel 
korraldatakse Kaigutsi küla aastapäeva. 
Külaseltsil on 1,2 ha suurune maatükk, kuhu aastate jooksul rajati küla kooskäimise 
koht. Seal korraldatakse küla spordipäevi, tullakse kokku Jaanipäeval ja muudel 


