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Päevakord: 

1. MTÜ Käsmu Külaselts uute liikmete vastuvõtmine 

2. Kristjan Altroffi sooviavaldus juhatuse esimehe kohalt tagasi astumiseks 

3. Käsmu küla võimalikest parkimislahendustest 

4. Päästeameti ettekirjutus Rahvamaja tuleohutussüsteemi haldamise osas 

5. Rahvamaja renoveerimine 

6. Muuli ümbruse korrastamine (trepp, avalik käimla) 

7. Bussijaama „Kaunim küla“ tahvel 

 

1. MTÜ Käsmu Külaselts uute liikmete vastuvõtmine 

Otsus: MTÜ Käsmu Külaseltsi astumise avalduste alusel otsustasime vastu võtta uued liikmed: 

Eneli Kristenbrun 

Herman Kelomees 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 

Juhatus otsustas kanda Martin Lauliku tasutud MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmemaksu tagasi, 

kuna Martin Laulik ei ole täpsustanud oma liikmelisuse avalduse sisu. 

2. Kristjan Altroffi sooviavaldus juhatuse esimehe kohalt tagasi astumiseks 

Kristjan Altroff esitas juhatusele sooviavalduse juhatuse esimehe kohalt tagasi astumiseks 

seoses külavanemaks valituks osutumisega. Kristjan Altroff ei pea kahel kohal – juhatuse 

esimehena ja külavanemana – tegutsemist eetiliseks ega jõukohaseks, kuid on valmis jätkama 

juhatuse liikmena. 



Otsus: Võtta Kristjan Altroffi sooviavaldus teadmiseks. Valida uus esimees/esinaine järgmisel 

juhatuse koosolekul 29.10.2016. 

3. Käsmu küla võimalikest parkimislahendustest 

Arutasime väga üldiselt esialgseid võimalikke ideelahendusi parkimise korraldamiseks külas. 

Parkimislahenduste leidmine on ka Käsmu arengukavas. Otsuseid vastu ei võetud. Naaseme 

teema juurde jooksvalt uute võimaluste ja mõtete ilmnedes. Kristjan lubas uurida vallast, mis 

staatuses on valla taotlus riigimaa munitsipaalomandisse andmiseks küla alguses asuva nn 

„parkla“ osas. 

4. Päästeameti ettekirjutus Rahvamaja tuleohutussüsteemi haldamise osas 

Päästeamet on teinud Käsmu Rahvamajale ettekirjutuse tuleohutussüsteemi haldamise osas. 

Juhatus nendib, et külaseltsil puuduvad vahendid tulekahju häiresüsteemi hoolduseks. 

Otsus: Teeme vallale ettepaneku, et oleme nõus hooldama tulekustuteid, aga häiresüsteemi 

hoolduse palume võtta vallal enda kanda. Kristjan on vallale esitanud ka vastava ettepaneku. 

5. Rahvamaja renoveerimine 

Arutasime Rahvamaja renoveerimise võimalusi ning võimalikku valla toetust, mille saamine 

peaks selguma 2017. aasta alguses. 

Selleks, et remont viia lõpule hiljemalt uue hooaja alguseks, peaks remondiga algust tegema 

võimalikult varakult. Ehitustööde varajase alguse broneerimine seisab aga valla rahastamise 

otsuse taga. Seetõttu tuleks leida optimaalne lahendus. 

Otsus:  

 Virge Ong räägib ehitajaga ning püüab ehitustööd broneerida selliselt, et töödega 

tehtaks algust võimalikult varakult 

 Kristjan Altroff uurib alternatiivse rahastuse võimalusi olukorras, kus vald uue aasta 

alguses rahastust ei eralda 

 

6. Muuli ümbruse korrastamine (avalik käimla, trepp) 

Arutasime muuli trepi rajamise võimalusi. Arutasime avaliku käimla küsimust. 

Otsus:  

 Ei hakka vahetama olemasolevat käimlat seni, kuni tekib võimalus uue käimla 

projekteerimiseks ja ehitamiseks. 

 Muuli trepi ehitamiseks käivad läbirääkimised jooniste koostamiseks. Trepi 

valmisehitamise võimalusi on Kristjan arutanud Antiga. 

 Kristjan lubas jätkata läbirääkimisi Käsmu käimlate (ning ka võimaliku Käsmu uue 

bussijaama) disainimiseks. 

 



7. Bussijaama „Kaunim küla“ tahvel 

Arutasime, kas oodata tahvli ülespanekuga kuni uue bussijaama valmimiseni või teha 

seda siiski lähima aja jooksul?  

Arvasime, et kuna tahvel on oma aega oodanud juba viis aastat, siis tuleks see ikkagi 

ülesse panna lähima aja jooksul. 

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt. 

 

 

 

Koosolekut juhatas                                                          Protokollis 

 

Kristjan Altroff                                                                   Inge Aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


