
MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr 25 

 

Koosoleku algus: 11:00      Käsmu, 5. veebruar 2017 

Koosoleku lõpp: 13:10 

 

Osavõtjad: VIRGE ONG, MARI-LIIS VOHLI, INGE AUS, EPP OJALILL, KRISTJAN 

ALTROFF 

Külalisena kutsutud: LIIS REIER 

 

Päevakord: 

1) Ülevaade Külavanemate Foorumil käsitletud teemadest, haldusreformist ning Vihula 

vallavolikogus eelseisvast külavanema statuudi muutmisest. 

2) Kohtumine Europargi arendusjuhiga ja sõiduautode tasulisest parkimisest Käsmu külas. 

3) Ülevaade kohtumisest Mai Aavistoga ja bussijaama maatüki ostmisest külaseltsile. 

4) Parkimise korraldamine Käsmu Kaunite Kontsertide ajal. 

5) Liis Reieri ettepanek Käsmu rahvamajas loengusarja korraldamisest ja noorte 

ettevõtlusprojektist. 

6) Muud küsimused. 

 

1) Ülevaade Külavanemate Foorumil käsitletud teemadest, haldusreformist ning 

Vihula vallavolikogus eelseisvast külavanema statuudi muutmisest. 

Kristjan Altroff tutvustas lühidalt külavanema statuudi muutmist vallas. Külavanema 

valimisel on tulevikus hääleõiguslikud isikud need, kellel on kehtiv sissekirjutus vallas antud 

aasta 1. jaanuari seisuga. 

Külavanemate Foorumil käsitletust toodi esile külade koostöö teema. 

 

2) Kohtumine Europargi arendusjuhiga ja sõiduautode tasulisest parkimisest Käsmu 

külas, tutvustas Kristjan Altroff 

Kristjan Altroff andis ülevaate kohtumisest Europargi arendusjuhiga, vallavolikogu liikme ja 

külavanema poolt vallas peatselt algatatavast eelnõust tasulise parkimise kehtestamiseks 

Käsmu külas alates 2018. aastast ning võimalikest lahendustest. Suund on võetud lahendusele, 

mis ei hõlmaks tõkkepuid. Tulevikus jääks Käsmu kaks tasuta parklat (kergliiklustee alguses 

ja Põllu tänaval), mujal oleks parkimine tasuline. Külaelanikele, vallatöötajatele, 



operatiivsõidukitele jm eelnevalt määratletud isikutele võimaldatakse mõistagi tasuta 

parkimist. Lõplik lahendus töötatakse välja koostöös Vihula Valla ja Europarkiga. 

 

3) Ülevaade kohtumisest Mai Aavistoga ja bussijaama maatüki ostmisest külaseltsile. 

Kristjan Altroff tutvustas võimalust Käsmu bussijaama taguse maa ostmiseks MTÜ Käsmu 

Külaseltsile, et edaspidi korraldada sinna busside tasuline pakkimine. Hetkel on leping notaris 

koostamisel. Lepingu pannakse hääletusele MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolekul. 

 

4) Parkimise korraldamine Käsmu Kaunite Kontsertide ajal. 

Pikema jutupunktina tutvustas Kristjan Altroff kohtumist Peep Veedlaga, kes on valmis 

kehtestama Käsmu Kaunite Kontsertide ajaks tasulise parkimise, kui MTÜ Käsmu Külaselts 

on valmis võtma enda kanda parkimise korraldamise. Kui oleksime valmis korraldama 

nädalapikkused külatalgud (igal õhtul paar tundi ajavahemikul 2-8.06), oleks külaseltsil 

võimalus teenida arvestatav summa. Kindlasti ei ole see kohustus, vaid üksnes võimalus. 

Otsustati, et võiksime seda võimalust kasutada - näidata, et suudame külana end mobiliseerida 

ja iseendale raha teenida. Kaugemas tulevikus võiks külaselts kõikide suvekontsertide 

parkimise enda kanda võtta, vajadusel külaelanikke selleks välja koolitades ja tööle palgates. 

Parkimise korraldamine 2017. a. viiakse läbi külaelanike talgute raames. Parkimistasu 

kogumine saab olema läbipaistev, korrektne, õiguspärane. Kellegile töötasu ei maksta – kõik 

tulud laekuvad üksnes külaseltsi eelarvesse ning nende kasutamise üle otsustab külaselts. 

Asume elanikke teavitama ja kaasama. 

 

5) Liis Reieri ettepanek Käsmu rahvamajas loengusarja korraldamisest ja noorte 

ettevõtlusprojektist. 

Liis Reier  arutas meiega võimalust korraldada Käsmu rahvamajas suvel loenguseeria, et 

toetada rahvamaja remonti. Lisaks saaksid Võsu Kooli noored võimaluse ettevõtlusprojekti 

raames müüa oma küpsetisi, kohvi, teed. Sama projekti raames tutvustaksid oma tegevusi ja 

õpetaksid Käsmu ettevõtlusega tegelevad inimesed oma tegevusest lähtuvalt noortele midagi 

huvitavat ja kasulikku. 

 

6) Muud küsimused 

Epp Ojalill tutvustas võimalust korraldada Käsmus kutselise kaluri koolitust. 



Kristjan Altroff tutvustas muuli trepi eskiisi. Otsustati minna edasi permanentse lahendusega, 

mis ei nõua trepi sisse/väljatõstmist suvehooajaks. 

Kristjan Altroff tutvustas Käsmu äpi testpiloodi võimalust. Äpi katsetamiseks on vaja kaks 

seltsi juhatuse liiget ja kolme vabatahtlikku külaelanikku. 

Mari-Liis Vohli andis teada, et ei ole leidnud veel Käsmu miljöösse sobivaid ja samas 

vastupidavaid pinke. Töö selles suunas jätkub. 

Arutati Käsmu majutusteenuste pakkujate kaasamise võimalusi. Otsustasime märtsis kokku 

vastava ümarlaua, et soovid ja ettepanekud ära kuulata ning koostööd tihendada. 

 

Koosolekut juhatas:       Protokollis: 

Kristjan Altroff       Inge Aus 


