AASTA KÜLA 2019 KANDIDAADI ANKEET
1. KÄSMU küla
2. KÜLAL ON OLEMAS LIPP JA VAPP

MOTO:

Käsmu – kaptenite küla

3. Konkursiga seotud kontaktisik külas
Virge Ong (MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige)
55537828
virgeong@gmail.com
Kristjan Altroff (külavanem, MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige )
56698286
kristjan@altroffconsult.eu
4. Omavalitsus ja maakond
Haljala vald
Lääne-Virumaa
5. Postiaadress ja postiindeks
Nooruse 4 Käsmu 45601
Haljala vald Lääne-Virumaa
6. Kodulehe aadress http://kasmu.eu
FB aadress https://www.facebook.com/groups/208128672560758/
Käsmu kuulutaja (ost, müük, vahetus, annan ära, rentimine jms.)
https://www.facebook.com/groups/387178835386879/
7. KÜLAELANIKE ARV (kes reaalselt külas elavad ja toimetavad) ca 120
8. Küla iseloomustav lühitutvustus (kuni 10 lauset)
Käsmu küla on ajalooline kaptenite küla, mis paikneb Lääne-Virumaal Käsmu
poolsaarel. Küla on monoliitne ja eraldiseisev umbküla ning külasse sisenev tee on
ühtlasi ka väljapääsu teeks. Käsmu on rannaküla, mis on ühest küljest piiratud metsaga,
teisest Käsmu lahega.

Küla arengu peamisteks eesmärkideks on küla omapära ja elujõulisuse säilitamine,
külale oluliste objektide heakord ja säilimine, traditsioonide hoidmine ja arendamine
ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna tagamine.
Külal on olemas arengukava juba aastast 2009 ning piisaval määral teotahtelist
inimkapitali, et planeeritu ellu viia. Külaelu ja arengu eestvedajaks on MTÜ Käsmu
Külaselts kuhu kuulub 74 külaelanikku. Külakogukonna liikmete koostöö- ja
kokkupuutepunktid on lõimunud mitmesuguste ühistegevuste ja küla arengu ühiste
planeerimiste kaudu. Oluliseks peetakse info jagamist, küla sümboolika olemasolu,
bussiühenduse säilimist tõmbekeskustega, ostu- ja toitlustuskorralduse võimalusi,
majutusasutuste võrgustiku ning rannakalapüügi säilimist. Kõige selle juures peetakse
tähtsaks koostööd Haljala valla, kohalike ettevõtjate, traditsiooniliste suveürituste
korraldajate ja kohalike elanikega.
9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid, asutused ja peamised ettevõtjad
külas tegutsevad?
MTÜ Käsmu Külaselts
SA Käsmu Meremuuseum
Käsitööselts Käsmu Liisud
EELK Käsmu kogudus
MTÜ Käsmu Majaka Sadam
MTÜ Viru Folk
Käsmu pood ja puhkemaja
Lainela Puhkeküla
Külalistemaja Rannamännid
Vahtra Turismitalu
Uustalu Kodumajutus
Sireli Puhketalu
Merekalda Majutus
Laane Pansion
Sinisalu Kodumajutus
MTÜ Käsmu Lahe Merepääste
MTÜ Käsmu Tenniseklubi
MTÜ Käsmu Elu
La Veranda puhkemaja ning pop-up food & wine bar
10. Mis on kogukonnaga kokku lepitud peamised küla arengueesmärgid?
Peamisteks eesmärkideks on küla omanäolisuse säilitamine, külale oluliste objektide
heakord ja säilimine, kogukonna elujõulisuse säilitamine, traditsioonide hoidmine ja
edasiarendamine, turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna tagamine.
Küla omanäolisuse indikaatoriteks on:
 omapärase arhitektuuriga heledates toonides värvitud majad
 korras majad, õued, aiad, teed ja teeäärsed
 korras meremuuseum, majakas, rahvamaja ja kirjanikemaja
 korras kirik, kindralikabel ja kalmistu
 puhas merevesi, korras rand ja muul
 hooldatud metsaalune ja korras metsateed.
Käsmu Küla arengukava 2016 – 2021 asub http://kasmu.eu/?page_id=16
11. Kirjeldage milliseid traditsioonid külas on, sh :
a) oma kogukonnaga külasiseselt
külal on oma traditsioonilised peod, mida tähistatakse Käsmu rahvamajas:
suvelõpupidu, jõulupidu ja volbripidu. Jaanipäeva tähistatakse sadamesisel alal.
Viimase aasta jaanitule korraldamise võtsid juba enda kätte küla tegusad noored.
Iga viie aasta tagant peetakse Käsmu Päevasid, kokku tulevad käsmukad Eestist ja
piiri tagant. Igal kevadel korraldatakse küla koristustalgud, mille käigus koristatakse
külale oluliste objektide ümbrust sh rahvamaja, majakamäge ning tänavaäärseid.

Ettevõtmise paremaks kulgemiseks on kahel korral liitutud ka koristusaktsiooniga
„Teeme Ära!“. Traditsiooniliseks on saanud koguduse korraldatud meisterdamise
töötoad lastele. Noored pered korraldavad rahvamajas kokkusaamisi ning mängulisi
tegevusi lastele.
b) koostöös teiste küladega oma vallas/maakonnas
Kohalikud pensionärid teevad koostööd Võsu aleviku pensionäridega, Võsu kooli
õpilased käivad abis küla koristustöödel. Käsitöönaised teevad koostööd ka
naabermaakondade käsitööseltsingutega. Üle-eestiliseks koostööks võib pidada
kahte suurüritust, kui küla avab oma uksed, et võtta vastu Viru Folgi ja Kaunite
Kontsertide külastajaid.
c) rahvusvahelise koostöö
Rahvusvahelises koostöö eestvedajaks on Käsmu kiriku kogudus, kellel on
sõpruskogudused Soomes ja Inglismaal. Sõprade vastuvõtu korraldamisse on
kaasatud ettevõtjad, koguduse liikmed ja vabatahtlikud. Käsmu koguduse õpetaja
Urmas Karileet on Käsmu küla elanik, kelle juured on Käsmus ning kes on andnud
suure panuse Käsmu kiriku renoveerimisse ning koguduse suurenemisse.
12. Kirjeldage kuni 5 külaelu arendustegevuse õnnestunud ettevõtmist aastatel 20162018 (tegevuse eesmärk, mida tehti, kui palju inimesi oli kaasatud, kes oli
sihtrühm, kuidas rahastati , millised on tulemused).
2016 – elektroonilise muusika festivali Viru Electro toimumine.
Ürituse korraldajaga (Tumemaine Tuli) koostöö eesmärgiks oli pakkuda piirkonnast ja
mujalt tulnud elektroonilise muusika huvilistele võimalust maailmaartistide
nautimiseks. Rahastus korraldaja poolt. Üritus läks hästi korda ja osalejaid oli piisavalt.
2017 – Võsu-Käsmu kergliiklustee valmimine.
Rahastus ja ehituse korraldus Vihula vallalt. Sihtrühmaks kõik piirkonna looduse
nautijad ja liikumise harrastajad. Küla oli kergliiklustee rajamisest huvitatud ning
seadnud selle ka oma arengukavaliseks eesmärgiks, et tagada ohutut liiklust Võsu ja
Käsmu vahel ning pakkuda inimestele lisaks aktiivsele liikumisele ka kauni looduse
nautimist. Eesmärk on täidetud ja kergliiklustee leiab sagedast kasutust igal aastaajal.
2017 – matkaradade ja endise mõisapargi korrastamine.
Eesmärgiks oli koostöös RMK-ga vabastada matkarajad ja mõisapark mahalangenud
puudest, et hõlbustada nii jalgsi kui ka jalgratastega mööda matkaradasid liikumist.
Rahastus polnud vajalik, sest töö tehti ära vabatahtliku tööna ja vaid omavahendeid
kasutades.
2017 – Käsmu poe avamine
Eesmärgiks koostöös ettevõtjaga (Heiti Hääl ja Alexela OÜ) lahendada juba 2009.a.
arengukavasse seatud eesmärk külasse vähemalt hooajalise väikekaupluse ja söögikoha
rajamiseks. Rahastus oli 100% ettevõtja poolt ja peamine, et pood ei tööta mitte ainult
hooajaliselt, vaid terve aasta. Sihtgrupiks on kõik Käsmu elanikud ja külalised ning
pood pakub tööd vähemalt 1 – 2 külaelanikule. Ettevõtmise suureks õnnestumiseks on
ka see, et poe avamisega loodi esimesed töökohad külasse pärast kaupluse ja
postkontori kadumist ca 20+ aastat tagasi. Tänu rannakaluritele on poeletile jõudnud
taas värske kala.
2018 - Käsmu Rahvamaja suure saali renoveerimine.

Rahastus: Leader toetus + projekti omaosalus kohalik omavalitsuse poolt. Suurde saali
paigaldati uus põrand, renoveeriti lagi ja uksed, seintesse paigaldati püstlaudis ja
kipsplaat, teostati vajalikud elektritööd, mille käigus paigaldati uued seinavalgustid,
kahe saali vahele paigaldati uus lükanduks. Tegemist on ajaloolise, saja-aastase ja
väärika hoonega, mis on kogukonna ainukeseks ja olulisemaks kooskäimise kohaks,
seega on sihtrühmaks kõik Käsmu inimesed ja külalised. Projekt õnnestus väga hästi,
külarahvas jäi tehtud töödega rahule ning Käsmu päevade raames toimus rahvamaja
saali taasõnnistamine. Projektijuht Virge Ong.
2018 – Käsmu naiste käsitööpood sai endale uued ruumid.
Eesmärgiks oli saada Käsmu käsitöönaistele senisest parem ja valgem ning parema
külastatavusega müügipind. Käsmu poe rajaja võimaldas müüki korraldada selleks poe
kõrvale eraldatud ruumis. Vajalikud investeeringud tegi ettevõtja, ruum on tasuta
kasutamiseks. Käsitööpoe külastatavus ja käive suurenesid. Käsitöönaised valmistavad
oma tooteid kodustes tingimustes, kanga kudumiseks on nende kasutada tuba
rahvamajas.
2018 – Käsmu Päevad V toimumine.
Eesmärgiks oli korraldada viiendad Käsmu päevad, et pakkuda endistele ja praegustele
koduküla elanikele paari päeva jooksul kohtumisvõimalust. Külalisi oli kogunenud ca
250. Toimusid üritused kirikus ja rahvamajas, paadisõidud Käsmu lahel, pruukosti
pakkusid kodukohvikud avatud aedades ja pannkoogihommik koos elava muusikaga.
Üritust rahastasid kohalik omavalitsus, külaselts ja ettevõtjad. Esimesed Käsmu Päevad
toimusid 1991. Oleme uhked, et oleme MTÜ Käsmu Külaseltsiga suutnud kunagi
algatatud traditsiooni taaselustada ja järjepidevana hoida.
13. Mis on külas plaanis ellu viia aastatel 2019- 2021? Millisele sihtrühmale on need
tegevused suunatud ja mis muutust/ mõju eeldate?
Kõik ettevõtmised külas on suunatud kogukonnale ja selle kasvule, küla arengule,
keskkonnahoiule ja Käsmu külalisele. Edaspidi on plaanis:
Käsmu Rahvamaja väikese saali ja köögi renoveerimine, et paremini korraldada
kohaliku käsitöötoodangu valmimist, organiseerida väikses saalis koosviibimisi,
koolitusi või arenguseminare väiksemale grupile.
Lastemänguväljaku rajamine kabelimäele – see on nn vanavanemate ja noorperede
projekt mõeldes järeltulevale põlvele.
Käsmu uue bussijaama rajamine ja transpordi korraldamine – et tagada turvaline liiklus
külavahel.
Käsmu sadama rajamine – see on konkreetselt ettevõtja projekt koos valla, küla ja
külaseltsi toetusega, mis kahtlemata on kütnud ka kirgi, aga on külale väga vajalik.
Tulevikus loob sadam külale juurde jälle 1-2 töökohta ning toob meritsi maale külalise,
kes soovib majutuda, einetada ja puhata ning seeläbi loob tulu kohalikule ettevõtjale.
14. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
 kogukonna ühtsustunde tugevdamisele
eelkõige läbi info jagamise ja ühise arengu planeerimise küla üldkoosolekutel ja
külaseltsi koosolekutel; läbi traditsiooniliste ühisürituste korraldamise ning
külapäevadel toimuva ühise rongkäiguga kirikust rahvamajani, Käsmu küla lipu
tähtsuse rõhutamisega – rongkäigu ees läheb alati Käsmu lipp, küla tähtsündmuste













puhul on lipp alati alusel ning perede hoovides lipumastides on külale tähtsamatel
päevadel heisatud küla lipp; läbi mereturvalisuse suurendamise, sest koolitatud uus 10meheline vabatahtlik merepäästeüksus; läbi suuremahulise annetusprojekti, mille
käigus paigaldati külavahele 10 valget pinki.
kohapealse ettevõtluse arengule ja / või töökohtade loomisele
küla on oma arengukavas rõhutanud ettevõtluse tähtsust külas, selle olemasolu ja
säilitamise olulisust läbi aastate ning ettevõtluse edendamise tähtsust külas. Tänu
ettevõtluse arengule külas luuakse uusi töökohti. Seetõttu on külaseltsi eestvedamisel
aidatud kaasa Käsmu poe rajamisele, kohaliku ettevõtja võimalike murede
lahendamisele ja ettevõtlusega alustamise aga ka jätkamise toetamisele (ehitus- ja
remonditööd, kalapüük, ratsutamine).
avalike teenuste pakkumisele
külas pakutakse majutus- ja toitlustusteenust, meil on olemas pood, puhkekülas Lainela
avati restoran „Kaspervik“; küla toetab ettevõtjate aktiivset tegevust küla arendamisel
ning on avatud selliste uute teenuste lisandumisele, mis on loodusesõbralikud, küla
miljööd väärtustavad ja uusi töökohti loovad
heakorrale, keskkonna- ja loodushoiule
küla on aidanud kaasa küla heakorra tagamisele, jälgitakse, et prügimahuteid hoitaks
eeskirjadele vastavalt, et kõikidel kinnistustel oleksid prügiveolepingud, hoitakse korras
muuli ümbrust ja küla mehed on teinud sinna korraliku vette laskumise trepi, koostöös
RMK-ga on puhastatud matkaradasid
mälestiste või ajalooliste objektide kaitsele
külal on oma projektikirjutaja/projektijuht, kes on esitanud toetusetaotlusi Pria’le,
Leaderi’le, KULKA’le ja KOP’ile. Projektitoetuste kaasabil on alates 2009.aastast
remonditud Käsmu rahvamaja katus, välisfassaad, lava ja lavatagused ruumid,
vahetatud välja lavaseadmed, rajatud vee- ja kanalisatsioonitrass koos kogumispaagiga
ning ehitatud korralikud WC-d koos inva-WCga, uuendatud hoones enamus
elektrisüsteemist ja vahetatud avatäited. Projektitoetustega on remonditud Käsmu kiriku
orel ja kiriku siseinterjöör. Kohalike ettevõtjate toega remonditi ja soojustati kirik.
haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele
hoitakse au sees traditsioonilisi üritusi; külainimeste annetuste abil antakse välja uus
küla elanikke ja nende maju tutvustav raamat „Käsmu inimesed ja majad 2“; hoitakse ja
jätkatakse Käsmu päevade toimumise pikka traditsiooni. Külas on olemas
meremuuseum, mis tutvustab Käsmu küla meresõidu ajalugu ning kaptenite ja
tüürimeeste koolitamist Käsmu merekoolis, aga ka mereatribuutikat ja
kalapüügivahendeid ning mitmetes õpitubades meremeheoskusi, kalapüügi- ja
meresõiduoskusi, jõulude ajal meremehe kuuse valmistamist.
põlvkondade vahelise sideme tugevdamisele
hetkel on käimas projekt, kus kaks põlvkonda koos – vanavanemad ja noorpered
rajavad kolmandale põlvele valgustatud mänguväljaku; varasemalt on peamised
kokkupuudekohad olnud külakoosolekutel ja ühisüritustel. Käsmu pidudele on pered
alati oodatud koos lastega. Paljud on selle üle imestanud, aga nii see on.

15. Kuidas tutvustate oma küla lugu ja traditsioone? Kuidas talletate küla ajalugu?
Käsmu Päevadel on läbi viidud küla ajalugu tutvustavad konverentsid.

Ilmunud on küla ja suguvõsa ajalugu kajastav raamat „Kaksteist põlve Käsmus“.
Olemas on (autor Alice Pikkamäe) käsikirjaline küla ajalugu talletav kogumik, mis
digitaalsel kujul on kätte saadav ka Eesti Rahva Muuseumis.
Külas toimuv leiab aktiivset kajastamist külaseltsi veebilehel ja FB lehel (vt punkt 6)
MTÜ Käsmu Elu panustab külaelu kajastamisse uudiskirjas http://kasmu.eu/?p=2319
Kunstnik Eve Kase eestvedamisel, kes on juba varasemalt küla inimesi ja nende
kodusid üles pildistanud, on koostamisel trükis „Käsmu majad ja inimesed II“. Küla
ajaloo talletajana on erakordselt olulisel kohal ka Käsmu Meremuuseum oma rikkaliku
erakogu ning kirjalike toimetistega.
16. Kas teie külal/ külade piirkonnale on valitud külavanem. Kui jah, siis kirjeldage
tema tegevusi küla heaks kuni 10 lausega.
Käsmu külal on läbi aastakümnete olnud ikka oma külavanem. Õigemini sai selline
amet alguse eelmise sajandi seitsmekümnendate lõpust, kui külasse rajati veetrass ning
oli vaja eestvedajat. Pea neljakümne aasta jooksul on külal olnud neli külavanemat.
Neljandaks on külavanemaks on praegu Kristjan Altroff, kes on aktiivne kogukonna
eestvedaja ja küla ning valla esindaja külaliikumises Kodukant, tutvustamaks ja
väärtustamaks külavanema ametit. Samuti osales ta aastal 2017 Eesti külavanemate
strateegilise juhtrühma töös. Kristjan on nõu ja jõuga abistanud ettevõtjatel küla poe
rajamist, toetanud sadama rajamisega seotud probleemide lahendamist, olnud vallale
abiks ja sidepidajaks külasse veetrasside rajamisel ja tolmuvaba tänavakatte
paigaldamisel. Hetkel on töös uue bussijaama rajamine ja külasisese liikluse
korraldamine. Kristjani eestvedamisel on küla teinud suure arenguhüppe. Külavanem
ise ütleb nii: „Käsmu edu ja jätkusuutlikkuse võti peitub aja panustamises ja kogukonna
aktiivsuse hoidmises. Külavanema perspektiivist on viimaste aastate rõõmustavaim
trend paljude külaelanike silmnähtav initsiatiivikus ja pühendumine kohaliku elu
edendamisse.“
17. Kirjeldage oma küla ja kohaliku omavalitsuse koostööd! Millised on ühised
tegevused ja milliste kokkulepete alusel need toimuvad, millised on tulemused?
Käsmu on natuke üle aasta kuulunud Haljala valla koosseisu. Uue valla koosseisus
võtavad kogukonnaliikmed aktiivselt osa valla arengu, kogukondade, kantide ja
vabaühenduste tegevuste planeerimisest.
Endise Vihula valla ajal viidi koostöös vallaga ellu järgmised suured projektid:
Võsu-Käsmu kergliiklustee rajamine; lisa puurkaevu rajamine ja uute veetrasside
rajamine; Käsmu tänavate tolmuvabaks muutmine.
Külavanema sõnul toimub pidev suhtlus vallaga, riigiga, meediaga, eluoluga seotud “tulekahjude” kustutamine, Käsmu huvide kaitsmine ja küla maine hoidmine.
18. Miks peaks just teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks?
Käsmu Küla on elujõuline küla. Kui ca 20 aastat tagasi nentis toonane külaajaloo
talletaja, et külas on vaid 60 -70 elanikku ja neist enamus pensionärid ning küllap küla
sureb varsti välja, sest inimesed siirduvad mujale elama ja tööle, siis tänaseks on
külaelanike arv kasvanud enam kui kahekordseks. Seisuga 01.01.2018 oli Käsmu
ainuke küla Haljala vallas, kus külaelanike arv kasvas (statistika andmeil 162).
Käsmu on aasta küla tiitlit väärt, kuna on jõudsalt arenev ja igati elujõuline küla koos
initsiatiivikate inimestega, kes ei pelga panustada oma oskusi ja aega külalelu

edendamisse. Väga tihti panustatakse ka omaenda raha, et luua küla jaoks uusi väärtusi:
rippkiikede paigaldamine kabelimäele ja matkaraja äärde, küla kõige noorematele
jõulupeo ja lastehommikute korraldamine, Käsmu laste purjelaagri läbiviimine, küla
teadetetahvli uuendamine, bussijaama korrastamine, Käsmu inimesi ja maju kajastavale
trükisele omaosaluse katmiseks annetuste tegemine, valgete pinkide paigutamine
külavahele tänu vaid külaelanike poolt tehtud annetustele.
Seda, kuidas külaelu ja tegevus teistele välja paistab kajastab kõige paremini järgmine
lause (allikas: http://kasmu.eu/?p=2302)
“Suur tänu eilse suurepärase ja sooja vastuvõtu eest! Teie selts on tugev ja ühtne,
rahvamaja väga kenasti korrastatud ning kasutus planeeritud – rõõm on näha, et
Käsmus nii tublid ja edumeelsed inimesed on!”
Käsmu küla on ka presidendi poolt tunnustatud „“Kauni küla 2011“ tiitliga.
19. Kui soovite veel lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või ainulaadset või
kust leida teie kohta veel lisamaterjali, siis pange see kõik siia kirja.
Ülevaate kogukonna tegemistest, küla elujõulisusest, omanäolisusest ja silmapaistvusest
annavad kõige paremini Käsmu külaseltsi ja Käsmu Meremuuseumi kodulehed ning
Käsmu-nimeline sotsiaalmeedia keskkond.
Käsmu on eriline oma ajaloo ja inimeste, heledates toonides majade ja külatänavate,
kiriku ja kalmistu, kindralikabeli ja õnnekivihunniku, kivirohke ja kauni rannajoone,
Kuradisaare ja Lemeti kivi, majaka ja sadama, meremuuseumi ja rahvamaja, muuli ja
paadikuuride, talunimede ja korras taluõuede, Kaunite Kontsertide ja Viru Folgi poolest.
Juba küla arengukava kinnitab, et „Käsmu on hea maine ja uhke ajaloolise pärandiga
kaptenite küla. Käsmu on meelispaigaks neile, kes armastavad vaikust ja rahu, metsa
lähedust ning merekohinat. Kes kord siia tuleb, see oma südame siia jätab.“
Ja nii ongi, sest järgnevate luuleridadega tunnistab seda ka linnuvaatleja ning
rattaretkede ja Viru Folgi korraldaja Peep Veedla.

Käsmule
Käsmu kivid, Käsmu männid,
merelained hallid,
Käsmu folk ja selle fännid
kõik nad mulle kallid.
Käsmu taevas, Käsmu majad,
inimesed nendes,
Käsmu teed ja Käsmu rajad –
kõik nad mul on hinges.
Kui ka ise olen mujal,
siiski kurb ei ole,
kuna tean, nii kaunist küla
mujal kuskil pole!

Külapäevade rongkäik aastal 2013 (autor Avo Seidelberg)

Külapäevade rongkäik aastal 2018 (autor Avo Seidelberg)

Rongkäik siseneb rahvamajja (autor Avo Seidelberg)

Renoveeritud rahvamaja 2018 (autor Avo Seidelberg)

Kindralikabel (autor Avo Seidelberg)

„Käsmu Päevad V“ avajumalateenistus Käsmu kirikus (autor Avo Seidelberg)

Käsmu merepääste (autor Jako Vernik)

Vaade Lainela puhkekülale ja Käsmu lahele (autor Eduard Vainu)

Vaade majakale ja sadamale (autor Eduard Vainu)

Vaade külale (autor Eduard Vainu)

Käsmu Pood (autor Tõnu Hellam)

Viiendate Käsmu Päevade avatud aedade teade.
Küsimustiku täitja nimi: Virge Ong
Telefon: 55537828
E-post: virgeong@gmail.com

