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Saaremaa põhjarannikul asuv Tagaranna on omamoodi kaluriküla. Suvekuud toovad külla kokku üle 

100 inimese nii Eestist kui võõrsilt, kes siin lühemat või pikemat aega suve veedavad. Sügise saabudes 

hakkab suvitajate arv vähenema, aastaringselt toimetab külas püsivalt seitse elanikku, kellel seltsiks  ka 

kaks kassi. Olenemata sellest, kui palju on külas parasjagu inimesi, toimub külas õige hoogne seltsielu.  

Külaelu on aktiivne ja seetõttu on ka info jagamise ning talletamise kanaleid mitmeid: 

- Tagaranna külal on 160 liikmega oma Facebook’i grupp 

www.facebook.com/groups/162921500505360  Samuti oleme loonud Facebooki Messenger’i grupi, 

kus aktiivselt infot jagatakse ning oma tegemistest räägitakse. Lisaks oleme teinud iga külas toimuva 

suurema ürituse puhuks eraldi Facebook’i sündmuse.  

- Regulaarselt vahetatame infot külaseltsi meililistis. Lisaks omavahelisele suhtlusele edastab 

külavanem  listis  ka kõik vallalt ja riigilt tulevad teated ja olulise info.  

- Küla autokaupluse platsil on küla stend, kus kirjas info sündmuste ja teiste oluliste teadaannete kohta. 

Igal reedel jõuab külla autokauplus (lahvka), see on ka regulaarne võimalus inimestel kokku tulla ja 

uudiseid jagada.  

- Suvel toimub küla üldkoosolek. Iga kolme aasta tagant korraldame küla kokkutuleku, viimase 

kokkutuleku fotod said koondatud eraldi raamatusse.  

-  Tagaranna uudised kajastuvad ka Mustjala osavalla lehes. 

Oleme kokku pannud Tagaranna küla ajaloo, seda saab näha nii meie küla voldikus kui ka Ninase 

loodusvaatlustorni juures.  

Tagaranna külaselts on väga aktiivne ja läbi aasta toimuvad  erinevad üritused. Hooaeg avatakse alati 

kevadise talgupäevaga. Kevadised ja suvised olulisemad sündmused, kus külarahvas iga aasta kokku 

tuleb, on volbriöö koos volbrirongkäiguga, jaanipäev ja muinastulede öö.  

Sügisel tähistame kadri- ja mardipäeva ning Tagaranna külla püstitatud Estonia mälestusmärgi juures 

toimub ka hukkunute mälestusüritus. Talvine pühadeperiood saab alati avatud 1. advendil küünalde 

süütamisega kuusel ning muidugi saadetakse meeleolukalt ära vana aasta ja võetakse vastu uus. Enne 

uue kevad-ja suvehooaja algust tähistame alati ka vabariigi aastapäeva.  

Külas toimuvad juba mitmendat aastat mitmekülgseid kuultuurielamusi pakkuvad kirjanduspäevad. 

Päevade idee looja ja ka üks peamisi organiseerijaid on kirjanik Maimu Berg. Tagaranna 

kirjanduspäevad on kujunenud oluliseks ja oodatuks kultuurisündmuseks nii külaelanike aga ka 

kaugemate külaliste jaoks.   

Tähistame alati ühiselt kõikide püsielanike sünnipäevasid ja külas toimuvad uuendusi, olgu selleks 

mõne uue hoone ehitamine või uue tee rajamine. 

Iga kolme aasta tagant toimub suur küla kokkutulek. Viimati külakokkutulek toimus 2021. aastal, kui 

ilusal jaaniõhtul kogunes külla ca 130 inimest.  Avasime pidulikult  põlistele külameestele 

mälestuspingi. 

http://www.facebook.com/groups/162921500505360


Uue algatusena oleme sellel aastal otsustanud asuda meenutama vanavanemate toidutegemise 

traditsioone ning suvel toimus esimene pannileiva päev. Järgmisena plaanime kalatoitude päeva 

korraldamist. Tagaranna külal on toimunud  ka sõpruskohtumised Undva  külaga. 

Kuna tegemist on põlise kalurikülaga, siis tooksime eraldi huvigrupina välja ka Tagaranna küla kalurid. 

Meie külas ei armasta kala püüda mitte ainult kohalikud kalurid, siin käiakse kala püüdmas üle terve 

Saaremaa. Ja pole imestada, kui isegi mõni president satub teinekord külla, et endale värsket  osta. 

Küla suhted kohaliku omavalitsusega on head ning omavalitsus on meid igati toetav.  

Hea näitena küla ja omavalituse tihedast ning toimivast koostööst oli tormikahjustusi saanud 

Rannaaugu väikesadama muuli taastamine. 2020 aasta septembritormis sai muul tõsiselt räsida. 

Külaelanikud olid tekkinud olukorra pärast tõsiselt mures ja soovisid sadama kiiret kordategemist. 

Omavalitsus leidiski vajaliku raha, aja ja tööjõudu ning muul tehti korda.  

Kohalik kogukond on igati seisnud selle eest, et küla saaks korraliku sadama. Praegune sadam aitab 

kindlasti kaasa sellele, et aktiivne merelkäik ja kalapüük Tagarannas jätkub. Kohapealne ettevõtlus ongi 

just seotud kalapüügi ja kala müümisega. Lisaks võiks välja tuua ka mahepõllunduse. Näiteks kartuli, 

tomati ja küüslaugu kasvatuse ning nende saaduste müügi.  

Küla on väga tihedalt kokku kasvanud ning seetõttu on Tagarannas alati turvaline. Meil toimib 

naabrivalve (nii ametlik kui ka naabrite igapäevane). Kuna külas elab palju suvesaarlasi, siis talvisel 

perioodil on põliselanikud need, kes hoiavad ka tühjadel majadel silma peal. Teame alati, mis külas 

toimub. 

Külaelanikud panevad suurt rõhku oma kodude ja õuede korrashoidmisele ja kaunistamisele. Nii 

mõnedki meie küla talud on saanud kauni kodu tunnustuse. Ühiselt hoolitsema ka selle eest, et küla 

lahvkaplats ja  bussipeatus oleksid alati puhtad. Rannakülale kohaselt on küla keskel vana kalapaat, kus 

suvisel ajal õitsevad rõõmsavärvilised lilled. Külaelanikud on omavahel ära jaganud kastmisgraafiku, et 

lillepaat alati meie külalisi rõõmustaks. Mere ääres on istumiseks pingid, hoiame alati korras küla kauni 

kivise mereääre ning Estonia laevahuku mälestusmärgi ümbruse. Külarahvas hoolib keskkonnast, 

külaplatsil on konteinerid paberi ja papi ning klaastaara jaoks. Külaservas asub Ninase 

loodusvaatlustorn, kus saavad käia kõik loodushuvilised, turistid ning loodusõppe raames ka Mustjala, 

Aste ja Kihelkonna kooli õpilased. 

Tegemist on imekena põlise kalurikülaga, kus pea igas hoovis kuivavad kalavõrgud ning nööril lestakala. 

Kiviaiad ääristavad teid ning mõnus merekohin ja kajakate hüüded on lahutamatuteks kaaslasteks. 

Tunneme uhkust selle üle, et meie küla hoiab vanavanemate traditsioone jätkuvalt au sees. Kalapüük 

ja meresõit on osa meie igapäeva elust.  

Oleme uhked oma küla inimeste üle, meil on ühise õlg õla kõrval tegutsemise lusti ja soovi üheskoos 

külaelu paremaks muuta. Soovime, et ka kaugema kandi rahvas leiaks tee meie juurde, võtame kõik 

külalised alati avasüli vastu. Aasta küla tunnustus aitaks sellele kindlasti kaasa.  
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