ARENGUKAVA 2016 -2020
AVINURME VALLA ÄNNIKSAARE k TÄNA JA EDASPIDI
Oleme praeguse valla kõige põhjapoolsem küla.Kui rahvaarvust rääkida, siis võrreldes
kolhooside – eelse ajaga, on see vähenenud umbes kuus korda.Praegu on 15 paikset elanikku.
Keskkülas on vanaperemees ja perenaine kohal. Ants Kiige Meistrikoda võtab vastu metallitöö
tellimusi, perenaine Elle- Vaike toimetab kodulootoas küla ajaloo säilitamisega.Sellel kinnistul
on tore kiigeplats rajatud. Teeristi postkastide juurde on vaja pink paigutada.
Jaagapral tegutsevad vennad Rummelid. Indrek harib põldu, majandab metsa ja on praegune
külavanem. Ants majandab metsa ja tegutseb vabatahtliku pritsimehena Avinurmes. Selles talus
rajati 20 aastat tagasi linamuuseum. Eksponaadid ja masinad on alles. Vajadusel saab huvilisi
vastu võtta ja selgitusi jagada.
Allikul e Põllu talus toimub Pärnade suurpere ( ema, isa ja 14 last, muist juba omaette elamas)
põllumajandustehnika hooldamine ja masinate remont. Arvi Kiik osutab ka transateenust ning
abistab künni ja niitmise töödel. Alliku peres on 7 liiget: ema, isa, kaks praegu kooliskäivat last
ja kolm iseseisvat elu alustanud tütart.
Kadunud Kõrva Linda Kaasiku talu omanik on Arvo Pärn.Kaasikul saavad peavarju 60 veist ja
on paigutatud 11 mesilastaru. Elumaja hakkavad aastaringselt kasutama pere täiskasvanud
noored, praegu mesinik Heikki ja ehk Pille- Riin ka.
Väljara talu on heas, renoveeritud korras ja ootab suviti oma suguvõsa rahvaid tegutsema.Soov
on veelgi paremaks kõike korraldada, et võiks ka aastaringselt siin elada.
Alumistel on kõik pidevalt heas korras ja ei lasta millelgi laguneda. Mitu korda suve jooksul on
taluõu ja elumaja inimeste rohke. Nauditakse suve koos heade sõpradega. Küla ettevõtmistest on
alati osa võetud.
Mäe talu on kenas korras. Selle kinnistu omanikud Villem ja Salme on tublid aiapidajad, lihtsalt
enda iluks ja vajaduseks. Alati on noored( tütre ja poja pere ) abiks käinud. Kena ja korras
maakodu on neil.
Ainult Juhandra on suurema hoolitsuseta. Selles talus elab perepoeg, kes ei tunne end
pärisperemehena. Ehk tema järeltulijad saavad maaeluga paremini toime. Pikaalekere, Kopra ja
Kordoni e Metsavahi kinnistutele oodatakse uute omanike tegutsema hakkamist. Metsaga juba
tegeldakse.
Änniksaares toimus ajavahemikul 1996 kuni 2016 palju tegevusi , eriti pärandkultuuri
säilitamise eesmärgil: koostati kroonikat, anti välja kolm raamatut küla elust ja olust, tema eriti
säravatest persoonidest( PIIMAPUKI KÜNNAPUU; MUNDRIGA MEESTEST; ERITI

VOLLIST JA VIIMANE VIIEST), toimus kuus suuremat kokkutulekut , mitmeid rahvarohkeid
vastlapäevi, kodukultuuri õppepäevi ja laste mängutunde. Piimapuki künnapuu infoseinal
vahetusid laste joonistused jne, jne.Paaril viimasel aastal oleme piirdunud kahe külaüritusega,
jaanitule ja laste tegevustega.
Änniksaare küla tahab oma linamuuseumi, kodulootoa , kiigeplatsi , inimeste ja kodudega edasi
kesta.Et me tunneks ennast edaspidi tugevamana, vajame vallapoolset toetust alljärgnevalt:
1. Külaürituste läbiviimiseks ja heakorrastuseks vähemalt 100 eurot igal aastal. 2016.aastal
paigutame katkiläinud piimapuki asemele pingi. Selleks palume lisaraha 50 eurot.
2. Vajame talvisel ajal külateede lahtilükkamist ja koduõuest väljapääsemist. Siinkohal
rühutame, et vallatraktor peaks väljapääsuteed kindlustama Mäel, Kaasikul, Keskkülas,
Allikul- Põllul ja Jaagapral.
3. Tahame külakroonika kaante vahele saada, selleks vajame umbes 300 eurot trükkimise
tarvis.

Arengukava koostas külaseltsing 03. O9. 2016.a
Alla kirjutanud külavanem Indrek Rummel ( tel 51 64 109)
abikülavanem Elle- Vaike Kiik ( tel 5330 7756)
Tagasisidet palume samadel telefonidel
Änniksaares, 11. augustil 2016.aastal
Üle antud Avinurme valla sekretärile samal kuupäeval

