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KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK 

PROTOKOLL 

  

Käsmu 

Rahvamaja                                                                                                              10.09.2016 

  

Algus kell 12.00 

Lõpp kell 14.10 

  

Hääletussedeleid anti välja 177 (LISA 1 osavõtjate ja volitatute nimekiri lisatud 10 lehel). 

Koosolekut juhatas külavanem Robert Aasa, protokollis Liis Reier. 

 

Käsmu külavanem Robert Aasa avab koosoleku ja avaldab tänu kohale on tulnud inimestele, 

kellele läheb korda Käsmu küla käekäik. 

 

Käsmu kirikuõpetaja Urmas Karileedi pöördumine: Rahu Teile. Soovin, et kogu küla liiguks 

ühes suunas, et külavanem oleks küla ühendaja. Tee teisele inimesele seda, mida Sa tahad, et 

Sinule tehakse. Külavanem töötab selle nimel, et areng toimuks kõigi siinviibijate huvides.  

 

Protokollijaks valiti Liis Reier. 

Koosoleku juhatajaks kinnitati Robert Aasa. 

 

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. Hääletamise korra selgitamine 

2. Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused 

3. Külavanema valimine 

  

Päevakorrapunkt nr 1: Hääletamise korra selgitamine 

 

Robert Aasa loeb ette Vihula valla külavanema statuudi (Külavanema statuut, mis on 

kinnitatud Vihula Vallavolikogu 12.aprilli 2006 määrusega nr 19; muudetud 09.12.2010) 

Robert Aasa sedastab, et on saanud kirju, kus avaldatakse arvamust, et  külakoosolek on kokku 

kutsutud ebaseaduslikult. 
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Haivo Laulik kinnitab, et küsis Robert Aasalt, kas külakoosolek tegutseb ebaseaduslikult, sest 

teates on 1 allkiri rohkem. 

Robert Aasa annab ülevaate oma tegevusest külavanemana: Kui hakkasin külavanemaks (Hääl 

saalist: „valiti“) alustasin heas usus, aga paljud asjad nõuavad tigedat tööd rohkem kui 

arvatakse. Volikogu liikmena tegutsen edasi. Minu ametiajal tehtud: olemas on üks 

turvakaamera, Põllu tn saab kõva katte. Laimukampaaniate tõttu oleme ilma jäänud 80 000 

eurosest annetusest monumendi jaoks, samuti 25000 eurosest annetusest  Käsmu bussijaamale. 

15. mail oleks saanud Käsmu poe, rahastaja on hetkel kahevahel. Robert Aasa põhjendab 

tagasiastumist külavanema ametist sellega, et ei suutnud küla ühendada: mul ei ole õigust 

jätkata. Kogukond tuleb uuesti ühendada. Kogukond on üks küla. Roberti Aasa arvates võiks 

olla  küla ühendajaks  Kristjan Altroff, kes on valitud ka Käsmu külalseltsi esimeheks, elanud 

Käsmus kolm talve, on haritud inimene.  

Robert Aasa teatab külavanema kohalt tagasiastumisest ja kinnitab, et tema volitused 

külavanemana lõppevad pärast tänast koosolekut. 

Robert Aasa esitleb külavanema valimistel üles seatud kandidaate Tiina Laulikut ja Kristjan 

Altroffi. 

Robert Aasa sedastab, et Käsmu külaelanikud on liigitatud moosikeetjateks ja õigeteks 

käsmukateks ning paneb külarahvale südamele, et kui panete kuskile allkirju, siis lugege ja 

mõelge enne, kui kirjutate alla vastuolusid õhutavatele kirjadele. 

Haivo Laulik, teeb ettepaneku pärida, kas soovitakse veel kandidaate üles seada.  

Rohkem kandidaate külavanema ametisse üles ei seata. 

 

Päevakorrapunkt nr 2: Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused 

TIINA LAULIK 

Tiina Laulik on Käsmu püsielanik Preediku talust, elanud ligi 60 aastat Käsmus, töötab Vihasoo 

lasteaed-Algkoolis. 

Tiina Laulik: Käsmu muul on haruldane ujumis- ja puhkekoht. Käsmu on  minu kodu. 

Püsielanike seltsingu asutamist põhjendab Tiina Laulik püsielanike hääle kuuldavaks tegemise 

vajadusega. 

Küsimus saalist: Mis teil toimub sadamaga? Venitamine läinud pikaks! Tiina Laulik selgitab, 

et on rannakalurite pakutud sadama poolt. Käsmu arengukava prioriteet on Käsmu 

traditsioonide säilitamine. Käsmu lahe kalavarud on vähenenud, linnud põgenenud. Skuutrid 
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on küsimärk. Võsu ja Käsmu ühendamine on tuleviku võimalus. Vald on teinud 

teemaplaneeringu lahepõhja karjamaadele. Võsu on mürtsukoht, Käsmu vaikne. Käsmu rahu 

on elanikele väga oluline. Seltsing toetab Tiina Lauliku kandidatuuri. 

Imbi Sooman: Mis plaan on lahepõhja maadega? 

Tiina Laulik: See ala peaks jääma reservelamumaaks.  

Enna Tiidemann: Kes on püsielanikud? 

Tiina Laulik: Need, kes ka aastaläbi Käsmus on. 

Rein Raud: Palun lahti rääkida Võsu ja Käsmu ühendamise idee. 

Tiina Laulik: Ühendada külad selles mõttes, et planeerida üritusi ühiselt, ajakava 

kooskõlastada. 

Elin Küttim: Kuidas seltsingusse astuda? 

Tiina Laulik: Tuleb esitada avaldus. 

Aleksander Tiidemann: Ma olen terve elu olnud Käsmu sisse kirjutatud, kuid tööd siin ei ole, 

et pidevalt kohal elada. Ma ei saa aru inimeste jagamisest. Kuidas seostub sinu kandideerimine 

seltsinguga? 

Tiina Laulik: Meie püsielanike hääled ei kõla enam kusagil, ei juhatuse koosolekul ega kusagil, 

külaelanike küsimused jäävad õhku. 

Aleksander Tiidemann: Kuidas kandideerid suhtumisega, et jagad küla kaheks? 

Kristiina Möldre: Kuidas plaanid ühendada püsielanikke ja kinnistuomanikke, kes on hiljem 

tulnud? 

Tiina Laulik: Ei ole mõelnud kedagi eraldada. Kui hakkan külavanemaks siis ühendan. 

Imbi Sooman: Ma tunnen end solvatuna selle seltsingu pärast. Mul on töö ja elamine välismaal. 

Ma olen väga palju Käsmus ja ma olen kinnistuomanik. Jagad inimesi kategooriatesse.  

Tiina Laulik: Aitäh Imbi, me leiame ühise keele. Meil on ka teisi seltse. 

Imbi Sooman: Kas pean tegema oma MTÜ? 

Raimo Põldma talust: Kas sul on tegevusprogramm? Mida tahaksid teha? 

Tiina Laulik: Alustaksin looduse säilitamisest. Kõige tähtsam on elanike ühendamine. Ma tean 

kus inimesed elavad, ma teretan kõiki. 

Epp Ojalill: Mis vahe on Käsmu külaseltsi juhatusel ja Sinu uuel seltsingul, milles nad 

konkureerivad, kuidas teineteist täiendavad? 

Tiina Laulik: Konkureerimist ei tule. 
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KRISTJAN ALTROFF: kandideerin külavanemaks. Viimastel päevadel on räägitud küla 

lõhestumisest. Soovin helget meelt ja usku. Meil on eriarvamused, kuid Käsmu pole lõhestunud. 

On olemas eeldused leida  harmoonia. Käsmu on ilus küla, siin elavad toredad inimesed. Meie 

pere kolimine Käsmu on kõige õigem otsus, mida teinud oleme. Meid on võetud soojalt vastu. 

Kandideerin, sest arvan, et suudan külale midagi juurde anda, ilma midagi ära võtmata. See, 

mida suudan tuua on ühine keel, ma usun et võiksin olla edukas. Mu juured on siinkandis. Vana-

vanaisa Kristoff Altroff elas Koljakul, oli metsavaht, tema poeg elas Vergis. Käsmu ei ole mulle 

võõras. Oleme tulnud püsielanikeks neli aastat tagasi. Mul ei ole küll seda kultuurikihti, mis 

tekkib kogukonnas aja jooksul, see mind ei koorma. Ma võiksin olla edukas, sest külavanem 

esindab ühiseid huve. Külavanema kohustus on ärgitada koostööle, see on mulle loomupärane. 

Olen 20 aastat töötanud tõlkijana. Minu  teine eriala on jurist (õigusteaduse BA, MA). 

Töökogemus justiitsministeeriumist  õigusloome alal, samuti  EU õigusloome, rahvusvahelised 

lepingud Genfis. Ka neis valdkondades on peaülesanne ühine keel leida. Ma ei hakka  lubama 

konkreetsete projektide realiseerimist, sest Külaseltsi esimehena realiseerin projekte niikuinii. 

Rahvamaja saali remont – vallal on see teema südamel – võiks alata jaanuaris. Käsmu 

välikäimlate ehitamisele on põhimõtteline toetus, koostöö arhitektidega alanud, Käsmu 

ujumismuul saab korda järgmiseks hooajaks: uued trepid, muuli silumine. Parkimine, 

tänavavalgustus, drenaaž Põllu tn. Saan lubada: esiteks, käitun kõikide inimestega viisakalt ja 

sõbralikult. See peab olema vastastikune. Kui tahame ühtset küla peame õppima kultuurselt 

käituma. Ma ei pea õigeks, et inimesi sõimatakse tänaval või e-maili teel. Ma saan lubada, et 

ma kuulan. Jutuajamised rasketel teemadel peavad olema orienteeritud lahendusele. Isiklikud 

seisukohad võivad olla erinevad. Käsmu küla vajadused võivad erineda isiklikest. Peame olema 

paindlikud, kohanemisvõimelised ja avatud. Kohanemisvõime ja avatus on inimkonna 

jätkusuutlikkuse eeldus. Lähtun Käsmu pikaajalise jätkusuutlikkuse ideest. Ma tahaksin, et 

Käsmus oleks ka sajandite, tuhandete pärast hea olla. Inimesed saaksid tunda rõõmu. 

Külavanem peaks suutma esindada Käsmut. Külavanemal on automaatne juurdepääs volikogu 

istungitele. Sidemed maakonna tasandil, ühised üritused, kultuur, sport. Külavanem on Käsmu 

esindaja Eestis – üleriigilises meedias. Kontserdid toovad inimesi Käsmu üle kogu Eesti. 

Käsmu on olnud maailmakuulus ajaloos, on ka täna. Vajadusel peab külavanem esindama küla 

rahvusvahelisel tasandil. Ma pole superkangelane, ma saaksin Käsmut aidata. Tiinal on toetajad 

ja edumaa minu ees. Kindlasti on Tiinal tugevaid külgi. Tiina peab arvestama kolme asjaga: 

küla ühendamine; küla, mitte isiklikud huvid; külavanem peab suutma hoiduda inimestele 
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halvasti ütlemast. Kui Tiina saab nende asjadega hakkama, soovin talle tuult purjedesse. Ma ei 

muretse Käsmu pärast. Hääletagem koos. Aitäh. 

Imbi Sooman: Ma hääletan Sinu poolt ja küsin Sinu käest – need kolm punkti lõpus olid natuke 

ülevalt alla, Tiina sinu kohta ei rääkinud – kui sa saaksid külavanemaks, Sa peaksid lubama, et 

Sa iga MTÜ-ga kohtud kord aastas. Sa pead ka nendega koos kohtuma. Volikogu tahab ühte 

ettepanekut kogu Käsmust. Ma tahan olla veendunud, et sa Tiina MTÜ-d sama huviga kuulad 

kui teisi. 

Kristjan Altroff: Külavanem on kõikide MTÜ-de ülene. Külavanema roll on ärgitada 

koostööle. Saan lubada, et kohtun kõikide MTÜ-dega, me teeme koostööd Tiinaga igal juhul. 

Tiina oleks hea külavanem, ka mina oleks hea külavanem. 

Rein Raud: Ma palun selget seisukohta suursadama või rannakalurite projekti kohta.  

Kristjan Altroff: Minu isiklik seisukoht: olen toetanud suurt sadamat. Külavanem on Käsmu 

ühiste huvide esindaja.  

Haivo Laulik: Püüad küll rämpsust eemale hoida, aga see tuleb ikka. Loopides õhku rämpsu, 

lõpetamata juttu. Üks on kirjad, teine sõimamine. Kirjad. Minu kirjad – olen MTÜ Käsmu 

külaseltsi lihtliige. Merepäästeseltsi tutvustamise ajal läks teine kirjavahetus lahti. Ma mõtlen 

nendele kirjadele, kus on olnud progressiivsetest kirjadest.  

Kristjan Altroff: Ma pole midagi sellist kirjutanud. 

Haivo Laulik: Kas ma võin kirjad avaldada? Sa rääkisid, mis sa kõik tegema hakkad, Käsmu 

vabatahtlik merepääste on tegelenud üle kümne aasta. Antile saatsin kirja, trepp on olemas. See 

pole Sinust viisakas ja siin välja kuulutada, et Sina tegeled sellega, millega on juba tegeletud. 

Robert Aasa: Räägiti meremuulist. Käsmu meremuul on ametlikult antud külaseltsile rendile. 

Kristjan Altroff: Keegi ei heida ette, Haivo, et Sa teed seda. Külaselts teeb koostööd. 

Haivo Laulik: Kas teeme kaks treppi, Sa oma ja me oma trepi? Kus on koostöö? 

Robert Aasa: Kristjan kutsus ümarlauale, Haivo vastas, et unusta ära. 

Imbi Sooman: Anna talle mikrofon, ma tahan kuulda. 

Haivo Laulik: Teod ja tegelik elu läheb lahku. 

Lembo Pikkamäe: Repliik –  kalandusega olen tegelenud kaua, Ny…. saarel on püsielanikke 

40, seal on 11 MTÜ-d. Kui mõtlen meie külale, meil on kirik, muuseum, kalurite selts, 

merepääste, jt – see rikastab meid, seltsingute kaudu on hea end kuuldavaks teha. 

Robert Aasa: On kellelgi midagi asjalikku veel küsida? 
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Meelis Liivlaid: Kunagi oli AS Käsmu laevaomanikud, mis sai nime alles 50 aastat hiljem. 

MTÜ-d panevad nimeks Käsmu ..., Käsmu on küla ja lahe nimi, selts või ühendus ei esinda 

kogu küla ja rahvast. Mõelge enne kui nime panete. 

 

Päevakorrapunkt nr 3: Külavanema valimine 

Robert Aasa: Hakkame kohe hääletama. Teatud kirjavahetusega seoses konsulteerisin 

juristiga. Püsielanik ei tähenda sissekirjutust. Inimene, kes veedab suurema osa ajast Käsmus, 

on püsielanik, Mõnel on 5 kinnistut.  

Mart Raudsepp: Kui on mitu kinnistut, siis iga kinnistu kohta hääl. 

Hääled saalist: Üks inimene, üks hääl. 

Nimetati häältelugemise komisjon: Urmas Karileet, Lea Tiitmaa, Mart Raudsepp 

Enna Tiidemann: Tagavälja Leili, Kiviku Aili, Oras Väino, kes pole sisse kirjutatud, võtke 

sedelid. 

Hääl saalist: Kas on teada palju sedeleid välja jagati? 

Robert Aasa: Kõik on protokollitud. 

Hääletamine algas kell 13.43. 

Hääletamine ja häälte lugemine on lõppenud kell 14.03. 

Häältelugemise komisjoni nimel teeb kokkuvõtte Urmas Karileet: 

Kokku 176 sedelit 

1 täitmata sedel 

1 erapooletu sedel 

1 hääl Robert Aasale 

44 häält Tiina Laulikule  

129 häält Kristjan Altroffile 

Käsmu külavanemaks valiti Kristjan Altroff. 

Robert Aasa annab Kristjan Altroffile üle rahvamaja võtme ja Eesti lipu vimpli. 

Kristjan Altroff tänab kõiki hääletanuid. 

Koosoleku lõpp 14.10 

  Robert Aasa       Liis Reier 

Juhataja       Protokollija 

  

  


