
 

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuse koosoleku 

protokoll nr 38 
 

Sõmerul, 28.mai 2018 

 

Koosoleku algus: 17.00 

Koosoleku lõpp: 19.45 

 

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

 

Päevakord: 

1) Käsmu päevad 14-15 juuli 2018. 
2) Külaseltsi üldkoosoleku päevakord. 
3) Valla Kultuurikomisjoni vastuvõtt rahvamajas. 
4) Juhatuse liikme Inge Ausi tagasiastumissoovi rahuldamine ja asendusliikme Sigrid 

Kristenpruni  juhatuse liikmeks määramine. 
5) Muud küsimused. 

 
1. Käsmu päevad 14-15 juuli 2018. 

Käsmu päevade avamine algab  kirikus Urmas Karileedi avamiskõnega 14.07.2018 kell 12.00. 
Kirikusse viiakse kaks lippu (EV lipp ja Käsmu lipp) Seejärel rongkäik rahvamaja juurde. 
Toimub valla esindaja sõnavõtt, rahvamaja saali ametlik avamine koos lindi läbilõikamisega. 

14.30 Film „Ahto“ koos  sissejuhatusega. 

18.00 kirikus kontsert 

21.00 Külasimman rahvamajas ansambliga  „Kukerpillid“. 

Uus koosolek seoses Käsmu päevadega toimub 04.07. 2018. 

 

Seoses pidustustega tegeleb Epp külakohvikutega. 

 

2.  Külaseltsi üldkoosoleku päevakord. 



Külaseltsi üldkoosolek toimub 09.06.2018, kell 11.00. Plaanis on küla arengukava  analüüs, 
ettepanekud. Taavi ja Kristjan tutvustavad plaanitavaid töid muulil. Mari-Liis annab ülevaate 
tulevasest mänguväljakust. Muud küsimused. 

 

 
3. Valla Kultuurikomisjoni vastuvõtt rahvamajas. 

Kultuurikomisjon soovis tulla tutvuma meie tegemistega ja pidada oma istungi Käsmu 
rahvamajas 12.06. 2018. kell 9.00. Külaseltsi juhatus teeb  neile (12 inimest) väikese 
kohvilaua ja tutvustab külaseltsi tegemisi. Virge annab ülevaate rahvamaja remondist ja 
külaseltsi varasematest tegemistest, Epp tutvustab üritusi ning rentimist, Mari-Liis ja Kristjan 
räägivad tulevastest tegemistest ning plaanidest. 

 

4. Juhatuse liikme Inge Ausi  tagasiastumissoovi rahuldamine ja asendusliikme 
Sigrid Kristenbruni  juhatuse liikmeks määramine. 

 

Inge Aus esitas tagasiastumise avalduse alates 28.05.2018. Tema asemel on MTÜ Käsmu 
Külaseltsi juhatuse liige endine asendusliige Sigrid Kristenprun. 

 

5. Muud küsimused. 

Liina Sinimäe Vahtra talust soovib korraldada lastehommikut, kus õpitakse koos vanu eesti 
mänge ja tantse. Õpetajaks oleks Kreete Viira, kes on pelgulinna  rahvamaja folkloori klubi 
juht. Üritus toimuks 30. juunil Käsmu Kaupluse ruumides. 

Sellega seoses soovib külaseltsilt toetust õpetaja tasu (100 eurot) maksmiseks. Otsustasime, et 
kui ta esitab arve, siis rahuldame tema taotluse. 

28.05.2018 oli rahvamaja saali renoveerimisjärgne vastuvõtmine. Virge tänas töödejuhatajat 
ja ehitusjärelvalvet väikese meenega. 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas                                                                       Protokollis 

Mari-Liis Vohli                                                                               Inge Aus 

 

 

 


