MTÜ KÄSMU KÜLASELTS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 9.06.2018
Koosoleku algus: ca 11:00
Koosoleku lõpp: ca 13:15
Koht: Käsmu Rahvamaja
Osalesid: 40 seltsi liiget, neist 15 volitustega. Vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts
põhikirja punktile 5.6 on üldkoosolek otsustusvõimeline.
Koosolekut juhatajaks valiti Mari-Liis Vohli ning protokollijaks Kristjan Altroff.
Juhataja tutvustas päevakorrapunkte. Kinnitati päevakord järgmiselt:
Päevakord:
1. Juhatuse ülevaade seltsi tegevusest ja 2017. a. majandusaasta aruande
kinnitamine
2. Ülevaade rahvamaja remondist
3. Ülevaade bussijaama menetluse hetkeseisust
4. Ülevaade arengukavas püstitatud eesmärkide ja tegevuste täitmisest
5. Arutelu tulevikuplaanidest
1. Juhatuse ülevaade seltsi tegevusest ja 2017. a. majandusaasta aruande
kinnitamine
Ülevaate seltsi 2017. aasta majandusaasta aruandest (sh kuludest ja tuludest) ja
tegevusaruandest
andis
Virge
Ong
(arvutivõrgus
kättesaadav:
http://kasmu.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Aruanne_2017.pdf)
• Külaseltsi eestvedamisel toimusid 2017. aastal traditsioonilised üritused: volbripidu, kevadlaat, jaanituli, suvelõpupidu; • Külaselts koos Käsmu
Liisudega korraldas vastlapäeva Võsu kooli õpilastele, koos temaatilise viktoriini, tee ja omaküpsetatud pirukatega; • Külaselts korraldas 5. juunil
Võsu kooli 5. klassi õpilastele talgupäeva, kus õpilased aitasid koristada rahvamaja ümbrust langetatud puude okstest; • Külaseltsi üldkoosolek
toimus 28. mail, kus arutati Käsmu bussijaama rajamist ja haldamist ning anti juhatusele volitused maaüksuse soetamiseks ja tasulise parkimise
korraldamiseks bussijaamas; võlaõiguslik müügileping bussijaama maatüki soetamiseks sõlmiti 5. oktoobril; külaselts on külavanema partneriks
uue bussijaama kavandamisel; • Juhatuse koosolekuid toimus 11, neist elektrooniliselt 6; • Külaseltsist astus välja 13 liiget, juurde tuli 6 liiget; •
Korraldati annetuste kogumist külavahele istepinkide soetamiseks; • Külainimeste vajaduste katmiseks raskete ja suurte esemete vedamisel soetati
annetuse korras treiler ning kehtestati treileri rentimise kord; • Remonditi muuli istepinke ja paigaldati uus vettelaskumise trepp, eemaldati
amortiseerunud kuivkäimla, korraldati muuli ümbruse hooldamist; • 11. novembril tehti rahvamaja suure saali remondiks ettevalmistusi:
eemaldati aknakatted ja kardinapuud ning toolid ja lauad; • Detsembris algas rahvamaja suure saali remont (teostaja OÜ Restaure,
omanikujärelevalve FIE M.Piirsalu)

2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine pandi hääletusele. Vastu: 0, erapooletu:
0, poolt: kõik ülejäänud koosolekul osalejad.
OTSUS: Kinnitada 2017. a. majandusaasta aruanne
2. Ülevaade rahvamaja remondist
Virge on teinud tänuväärset tööd rahvamaja renoveerimisel. Aplaus Virgele.
V. Ong annab ülevaate rahvamaja renoveerimise protsessist. Vahetatakse mõtteid
võimalikest lahendustest järgmistes renoveerimise etappides.
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3. Ülevaade bussijaama menetluse hetkeseisust
K. Altroff annab ülevaate Käsmu bussijaama menetlusest.
Külaselts ei ole menetlusega kordagi viivitanud. Joonised ja menetlustaotlused
esitasime valda septembris pärast suvel toimunud läbirääkimisi vahetu naabriga.
Samuti sõlmisime septembris müügilepingu maa omanikuga. Oktoobris toimusid
valimised ja novembris kohtumine uue vallavanemaga ning Käsmu murede arutelu.
Hoolimata korduvatest meeldetuletustest ei õnnestunud vallal siiski menetlust
alustada enne kui 2018. a. aprilli lõpus.
Jaguneb kaheks menetluseks: bussiparkla ja bussiootepaviljon.
Vald on äsja väljastanud projekteerimistingimused bussiparkla rajamiseks, mida
arvesse võttes saame lähinädalatel esitada ehitusloa taotluse parkla rajamiseks.
Maanteeamet ja Keskkonnaamet on oma esialgse nõusoleku andnud, lõplikuks
nõusolekuks on tarvis esitada ehitusprojekt.
Bussiootepaviljoni osas on samuti algatatud vallas menetlus, mis peab aga läbima
vastava kooskõlastusringi (Keskkonnaamet jne). Mis sellest edasi saab, praegusel
hetkel ei tea. Vald menetleb.
E. Ojalill: Kas on teada, mis saab ajutisest tualetist bussijaamas?
M-L. Vohli: Vald lubas selle paigaldada kohe pärast kontserte.
T. Hellam: Kas on otsustatud, et selline bussiootepaviljon tulebki? Kas oleks võimalik
näha eskiise?
K. Altroff: Kindlasti on võimalik näha. Lisame kodulehele. Paviljoni menetlust äsja
alustasime. Ootame ära erinevate osapoolte (vald, Keskkonnaamet) seisukohad.
S. Kristenprun: Kas saan õigesti aru, et bussiliikluse keelustamine küla südamesse
ootab selle protsessi taga?
K. Altroff: Jah. Maanteeamet on andnud esialgse kooskõlastuse liikluse piiramiseks,
kuid soovib lõpliku kooskõlastamise andmiseks näha parkla ehitusjooniseid. Neid me
hetkel koostame. Perekond Reile soovidele vastu tulemiseks vähendasime kohtade
arvu 7-lt 6-le. Eelmise vallaga oli kokkulepe, et nad aitavad meil selle parkla rajada.
Praeguse valla puhul seda kokkulepet kahjuks ei ole.
4. Ülevaade arengukavas püstitatud eesmärkide ja tegevuste täitmisest
V. Ong: Arengukava sai omal ajal peaasjalikult tehtud selleks, et PRIA projektidest ei
olnud võimalik muul moel raha taotleda. Töögrupp tuli kokku, enamus asju sai paika
pandud. 2015. aastal kinnitasime uue arengukava; suuri muudatusi siin ei olnud.
Võtsime välja asjad, mis said tehtud, ja väga palju uusi asju juurde ei tulnud.
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Nüüd peaksime kõik nimetused, mis on seotud Vihula vallaga, asendama Haljala
vallaga. Arengukava on meie külaseltsi kodulehel „Dokumentide“ all üleval.
Täna toome arengukava teie ette, et näidata, kuidas need nõrkused ja ohud, mis omal
ajal olid, on tänasega paremuse suunas liikunud. Tugevused on endised, siin muutusi
ei olnud. Nõrkused, nagu kaupluse puudumine, halb veega varustatus, on paranenud.
Tegeleme transpordirohkusega, rahvamaja remondiga, randumiskoha lähedusega.
Riietuskabiin on muuli juures olemas. Puudub veel nt kiigeplats.
Järgneb ühine arutelu SWOT analüüsi üle.
Arutelu kanalisatsioonitrasside ja fekaaliveo üle.
H. Hääl teatab, et välja töötamisel on spetsiaalselt Käsmu vajadustega sobituv
fekaaliveoauto. Puudus on hetkel siiski veel töötajast, kes sellega opereeriks.
E. Kask tõstatab Käsmu talusiltide temaatika. Avaliku ruumi kujundamisel peaks
osalema vastava ala spetsialistid.
Järgneb arutelu talusiltide üle. Otsustatakse, et E. Kask võtab enda peale nö
soovitusliku talusildi kujundamise Käsmu küla jaoks.
Arutelu arengukava eesmärkide üle. Võimalus esitada küsimusi ning teha
täiendusettepanekuid (arutatakse neemeotsa lava püstitamise võimalusi, külasisest
liiklust, jaanitule temaatikat, tavandimaja rajamist võimalusel Lilleberi kinnistule,
avalikud tualetid, prügikastid, tänavavalgustus, rannaala heakorrastamine, RMK
matkarajad). Otsustatakse viia vajalikud muudatused sisse; täidetud projekte
arengukavast välja ei võeta, tehakse märge, et eesmärk on täidetud. Täpsustatud
arengukava pannakse üles kodulehele.
5. Arutelu tulevikuplaanidest
Bussiootepaviljon
Jätkatakse arutelu Käsmu bussiootepaviljoni üle. Mõned seltsi liikmed leiavad, et
bussiootepaviljon sellisel kujul ei sobi. V. Ong teeb ettepaneku esitada projekt
rahvaküsitlusele.
E. Kask annavad ülevaate bussiootepaviljoni kujunemise protsessist. Eve on andnud
varem välja raamatu „Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht“ ning on
bussiootepaviljonide arhitektuuriga üle Eesti väga hästi kursis. Eve sõnul oli tema
mõte rajada uus paviljon koos WCga, kuna eraldi WC territooriumile
arhitektuuriliselt
ei
sobi.
Eve
arutas
küsimust
spetsialistidega
ja
arhitektuuriajaloolastega (nt Mart Kalm): kas on ikka mõtet taastada nullist 50ndate
bussiputka? Seda ei pidanud eksperdid otstarbekaks. Leiti, et külla sobiks üks
moodne objekt – elame seni justkui kaptenite rasvast (see, mis 100 aastat tagasi oli
innovatiivne, seda justkui hoiame ja matkime). Moodsam objekt – kunstiteosena –
küla keskel toimiks! Seejärel mõeldi, kuidas koguda erinevaid ideid. Parim variant
oleks olnud lisada bussiootepaviljoni kujundamine Kunstiakadeemia õppeprogrammi
ja saada tasuta erinevaid ideid (nt ühe semestri jooksul üliõpilaste poolt kümmekond
erinevat projekti, millest valida parim). Kahjuks see ei õnnestunud. Nii
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sisearhitektuuri kui arhitektuuri osakonnas olid omad plaanid kahjuks juba tehtud,
mistõttu ei õnnestunud koguda ideid nö arhitektuuri töötoa raames. Kohtumistel ja
jutuajamistel käis korduvalt läbi Sille Pihlaku nimi, nii jõudsime arhitektini. Eelmisel
aastal said Sille Pihlak ja Siim Tuksam ka aasta arhitekti preemia.
M-L. Vohli: Käsmu kaptenid olid innovatiivsed ja käisid alati ajaga kaasas. Leian, et
ka külakeskkonnas ei saa jääda sellesse, mis oli 200 aastat tagasi. Peaksime sama
moodi ajaga kaasas käima ja oma külakeskkonda kaasajastama. Kui jätame kõik nii
nagu on, siis ühel päeval suvitame vabaõhumuuseumis. Aga kui me soovime, et see
küla elama jääks ja inimesed siia tagasi tuleks – et ka noortel oleks põhjust ja soovi
siia tagasi tulla – siis leian, et areng on vältimatu. Elusse on sisse kirjutatud
edasiminek ja areng. Võib olla oleme harjunud millegi konkreetsega ja uus meile ei
meeldi, aga oluline on see, et küla jääks elama ja noored tuleksid tagasi. Et Käsmu
oleks see koht, kus inimene ütleb: vaat seal ma tahaksin elada. Alati ei saa ka mõelda
selle peale mis meile meeldib – mina usaldan näiteks professionaalseid arhitekte, kes
käisid mööda Käsmu küla ringi ja tunnetasid küla. Idee on imeline! Kui sinna vägev
haljastus juurde teha, siis saaks väga ilusa asja. Arvan, et selle mõttega on lihtsalt
harjuda vaja.
E. Kask: panustada bussiootepaviljoni on väga oluline. Seal on alati kogunetud.
Kolmekordse juures on vahva see, et inimesed saavad koguneda erinevatel tasanditel.
Bussiootepaviljon on kõige multifunktsionaalsem arhitektuuriobjekt üldse:
kogunemispaik, varjualune, info edastaja jne.
K. Altroff: paviljoni kuju aluseks on võetud Käsmu majakas (valge tahukas). 3Dskaneeritakse Käsmu enda armastatud rahnud. Seega jääb lõpuks Käsmu enda
majakas koos Käsmu enda rahnudega. Valge ja ainult üleni puidust.
T. Hellam juhib tähelepanu murekohtadele, mh siltidele ehitise välisküljel. E. Kask
teatab, et selle murega on tegeletud ja teadetetahvel on planeeritud sissepoole.
M-L. Vohli tunnistab, et ka tema ehmatas alguses projekti peale pisut ära. Kuid kui
luges projekti ja ideed, siis rahunes maha: kui mõtlesin selle peale, kui ilus see
ümbritsev kõik välja nägema hakkab, leidsin, et tuleb väga vahva asi.
Järgneb arutelu; kõigil on võimalus avaldada oma seisukohti.
K. Altroff: Kui Keskkonnaamet ütleb, et üldse sellist ei saa teha, ei ole meil ka midagi
arutada. Minule külamajaka mõte iseenesest väga meeldib. Lepime nii kokku, et kui
Keskkonnaamet ütleb oma seisukoha, siis räägime sellest külas edasi, vajadusel
järgneb rahvaküsitlus.
M-L-Vohli: Minule meeldib ka see, et see ei ole suvaline kuubik, vaid on Käsmu
sümbolitest kokku pandud. See on oluline just Käsmu enda inimestele – majakas ja
kivid.
R. Hääl: Kui Keskkonnaamet ütleb, et on mõeldav, peaksime edasi minema
rahvaküsitlusega. Kui sealt tuleb kindel ei, ei ole midagi rahvalt küsida.
Laste mänguväljak
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M-L. Vohli tutvustab mänguväljaku ideed ja näitab pilte kavandatavatest rajatistest.
Minu unistus on see, et Käsmu tuleks nooremat rahvast tagasi. Et Käsmust ei saaks
ainult vabaõhumuuseumit, vaid küla oleks sobiv keskkond ka nendele, kes soovivad
siin elada aastaringselt. Tänapäeval on võimalus teha kaugtööd, kodukontoris,
nautides seda keskkonda, mis Käsmul pakkuda on. Õnneks käsmukate järeltulijad –
tänased noored inimesed – oskavad seda keskkonda hinnata ja paljud mõtlevad selle
peale, et tagasi kodukülla tulla. See eeldab seda, et külakeskkond natukene
moodsamaks muutub. Selle üks osa on ka mänguväljak, millest on Käsmus räägitud
vähemalt 10 aastat.
Kirjutasime Kodukandile projekti, kuid kahjuks sealt raha ei saanud. Siiski kogusime
piisavalt raha läbi annetuste seadmete hankimiseks ja pinkide jaoks. Kirikul ja ka
ümberkaudsetel elanikel on väga hea meel, et see koht saab korda. Läbi räägitud ja
ideid kogutud ka küla noortelt emadelt. Kõrval on kohe ka kohvik.
T. Hellam: Kas see ei võiks olla mere pool?
M-L. Vohli: see koht on võimalikult küla keskel. Mere ääres oled juba liiva peal, vees
jne. See on aga hea koht jahedamate ilmade korral, kaitseb tuule eest, samas piisavalt
päikest. Alguses planeerisime 12m-st piraadilaeva, kuid hinnapakkumine tuli 80 000
eurole!
Eesmärk on see, et noored omavahel suhelda saaksid, moodustaksid mõnusa
kogukonna, kellega omavahel suhelda, ja leiaksid omasugused üles. Ja et neile siin
meeldiks ja et nad siia jääksid.
Väljak on jagatud kaheks: üks osa 1+ lastele ja teine 6+ lastele (näitab pilte,
seadmeid, kiikesid; lahendused läbi kaalutud koos lapsevanematega). Tulevad ka
istepingid. Olen arutanud puukooli maastikuarhitektidega: kivid, põõsad. Püüame
kujundada pargiks. Hea kohtumiskoht, alternatiivina tihti tuulisele rannale. Batuuti
ei tule. Liivakasti ei tule – liiv on mere ääres, ja vesi. Aeda ei tule. Mõtleme valgustuse
peale. Eelarve on enam-vähem koos, paar tuhat on puudu. Summad täpsustame, kui
lõplik projekt valmib. Eesmärk valmis teha järgmiseks aastaks, selleks vaja
ehitusluba, samuti kasutusluba vallast. Sellel aastal tulevad pingid ja alustame
haljastusega.
Heakord
M-L. Vohli: Oleks väga tore, kui hoiaksime oma koduümbruse korras, aiatagused
korras ja prügikastid hoovis. Kui me hindame oma elukeskkonda ja seda ise naudime,
võiksime sellesse ka panustada. Muru niitmine võiks olla kl 10st 20ni, soovituslikult
mitte nädalavahetusel.
Minul on olemas inimeste kontaktid, kes aitavad niitmisel ja trimmerdamisel, samuti
elektri- ja avariitöödel. Panen kontaktid üles ka kodukale.
Käsmu Poe sooduskaart MTÜ Käsmu Külaselts liikmetele
M. Hääl tutvustab Käsmu poe poolt pakutavat sooduskaarti.
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Kõikidel MTÜ Käsmu Külaselts liikmetel on võimalik taotleda poest Käsmu külaseltsi
sooduskaarti, mis annab kõikidelt ostudelt -5%, (v.a. sigaretid ja alkohol, sest seadus
ei luba neilt anda allahindlust). Kohvi jm kuumade jookide pealt -15%.
Kaart on eelkõige vajalik Viru Folk festivalil, kus festivalialal tuleb poe kaupade hindu
tõsta, et viia need vastavusse festivaliala telkides pakutavate kaupade hindadega.
Kaart võimaldab seltsi liikmetel osta kaupu Viru Folgi ajal tavahinnaga.
Sama kaardiga saab kõikides Alexela tanklates kütuse tankimisel allahindlust 3
senti/l pealt.
Kaarti saab tellida Käsmu poest alates järgmisest nädalast. Palume kaasa võtta isikut
tõendava dokumendi, seda nõuab uus andmekaitseseadus.
S. Kristenprun: kutsun kõiki üles, kui vähegi võimalik, tulema poodi jala või rattaga.
Tee tolmab!
Käsmu uudiskiri Käsmu Elu
H. Kelomees tutvustab uut Käsmu noorte MTÜd, mille esimeseks eesmärgiks on
koostada igakuine Käsmu uudiskiri. Julgustab kõiki saatma infot Käsmu omatoodete
vm reklaamimiseks: kasmuelu@gmail.com. Elektrooniline versioon on sätitud nii, et
kõikidele huvi üles näidanutele saabub see automaatselt e-mailile. Enda e-postkasti
käima võib uudiskirja juba kohe tellida, valides avanevalt lehelt "Subscribe":
https://mailchi.mp/f2d047d394df/käsmu.
Järgmine uudiskiri saab olema mitte üksnes elektrooniline, vaid ka paberkandjal.
Paberkandjal leht tehakse kättesaadavaks Käsmu poes, küla stendidele tulevad selle
kohta kuulutused.
Seal saab olema kõik info, mis on külaelanikele kasulik.
Käsmu jaanituli
E. Vainu: Sel aastal korraldab Käsmu jaanitule Käsmu noorte MTÜ. Bänd on
orgunnitud, toitlustus on orgunnitud. Viime läbi ka seltskondlikud mängud.
V. Ong: tulle tuleks viia ka pisut vana mööblit rahvamajas.
Arutelu võimalikest jaanitulekohtadest tulevikus. Kui tekib piisavalt hea alternatiiv,
võiksime kaaluda jaanipeoks uut kohta (nt neemeots).
Koosolekut juhatas:
Mari-Liis Vohli
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokollis:
Kristjan Altroff
/allkirjastatud digitaalselt/
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