
 
            

 

ROSMA KÜLA 
 
 
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Rosma                                                                                                         16.03.2010  
          
Järgmise koosoleku aeg: kokkuleppel 
 
Algus: 18.00                                                         Lõpp: 20.10 
 
Juhatas:  külavanem Tõnu Lõbu                           Protokollis: Ülle Adamson  
       
Koosolekust võttis osa: (lisatud allkirjastatud nimekiri) 
 
Kutsutud: Kõik külaelanikud. 
 
Päevakord:  
 

1. Aruandlus – mis tehtud, mis teoksil (külavanem) 
2. Külapäeva programmi koostamine. 
3. Rosma Veski puhkemajast. 
4. Vaba mikrofon. 
5. MTÜ Rosma Küla Selts tegevused ja plaanid. 

 
Esimene päevakorra punkt (mis lõpuks haaras kõiki punkte läbisegi): 
 
Sissejuhatus: 
 
Laekur Peep astus koosolekusaali lai naeratus näol sisse ja seejärel kuulutas külavanem Tõnu 
Lõbu Rosma küla üldkoosoleku avatuks. 
 
Tõnu: Esitatud sai taotlus multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks Rosma kooli 
territooriumile. Omaosalus Põlva vallal. Hetkeseis selles suhtes positiivne. Saime tagasisidet, et 
oleme selles projektis meede 3. 2 viieteistkümnendal kohal, rahastuse saavad kuusteist esimest. 
Kohalik komisjon teeb otsuse ja edastab selle Tallinna. 

 
Indrek: Maavanem küsis selle staadioni kohta täpsemalt ja ütles ka, et see on väga realistlik 
projekt. Meie õnneks selles loetelus rohkem sarnaseid spordiväljakuid ei ole ka. 

 
Tõnu: Teeviidad-postid-numbrid said esitatud LIIDER 2.1. programmi, vastust veel ei ole 
saanud, arvestatud oma töö ka. 
 
Tunne: Viitasid palju, küla suur, paneks küla pealt meeste pundid kokku, kes paigaldavad. 
Omafinantseeringu tahaks kindlalt oma küla tööjõuga katta, mitte rahaliselt.  
Olemasolevatele postidele võib silte paigaldada. 
Kindlasti peab arvestama olemasolevate kaabeldustega, lappimine muidu pärast liiga kallis. 
 



 
Peep: Minul ikka see siltide etteantud suurus ei ole arusaadav, pigem teeks ikka väiksemad. 
 
Tunne: Sildid võiksid olla suunava efektiga.  
 
Tõnu: Vald plaanib ikkagi ühte moodi silte, seda nii värvi kui ka suuruse suhtes. 
 
Tunne: Aga numbrid? 
 
Tõnu: Komisjon tulge kokku ja rääkige see asi selgeks. 
 
Tunne: Jah, kõik oleks vaja veelkord üle rääkida. 
 
Tõnu: Kes komisjoni kokku kutsub? 

• Muidu on üllatavalt häälekas seltskond, aga selle küsimuse peale valitseb täielik vaikus. 
 
Indrek: Kui rahastus käes, siis igale kinnistule number ja selle paigaldab iga majaomanik, kuhu 
tahab. 
 
Tõnu: Kuna vabatahtlikke ei ole, siis teeme nii, et Tunne on pealik ja kutsub kamba kokku!!!  
 
Tunne: Ja olengi juba pealik (o: 

• Kuulda on mõnusat muhelust. 
 
Tõnu: Ja nüüd see kolmas taotlus. Külavanemate rahastus on nüüd teisiti. Indrekul õnnestus 
Kultuurikomisjonile see sujuvalt suunata. Külapäeva programm sai poole päevaga kokku 
pandud ja põhjendatud.  
 
Indrek: Sellest kogemusest lähtuvalt peaks järgmise aasta külapäeva programm juba selle aasta 
novembri kuuks koos olema. 
 
Tõnu: Kuna viimasel hetkel võeti teine rahastuse süsteem ära, siis õnnestus see selliselt. 
 
Indrek: Loen ette rahastusele esitatud põhjenduse eelmise aasta külapäeva toimumise alusel ja 
selle aasta külapäeva kava ning eesmärgid/põhjendused/vajadused uue külapäeva 
korraldamiseks. 

• Järgnes suure huviga kuulamine kõigi kohalolijate poolt. 
 
Peep: TASUTA ÕLU, siis saame palju rahvast külapäevale (o: 

• Järgnes mõnusalt positiivne  naerukahin. 
 
Indrek: No teeme siis vähemalt nii, et korraldajatele on õlu tasuta!!! 

• Kõik kohe nõus, AGA KES ON KORRALDAJAD??? 
 
Tunne: Korraldustoimkond, kuidas sel aastal? Kas Peep ka ikka toimkonnas on? 
 
Indrek: Motokross, kindlasti sel aastal ka toimub samal ajal ehk samal päeval. 
 
Heiti: Räägin sel aastal ka, Rosma rahvas peab ikka tasuta läbi saama, sellega OK! 
 
Alar: Villime külapäevaks ROSMA ÕLLE, sellega tasuta. 
 



 
Heiti: Sponsorluse korras saaks teha külapäeva kleepsud, teeme ROSMA LOGO. 
 
Tõnu: See on tõesti hea mõte. Juba statistika mõttes tasuks kleepse jagada, mitte ainult krossi 
pärast. 

• Selle idee peale märgistati külavanem esimese kleebisega, mis sellest, et logo sellelt küll 
veel puudus. 

 
Tunne: Kui saab sponsorluse korras, siis küll. 
 
Peep: Veteran saab tasuta õlle. 

• Järgnes elav arutelu, kes on veteran, kas alates teisest osavõtu korrast??? 
 
Reet: Noortele peaks midagi korraldama. 
 
Tõnu: Kas kala võib püüda? 
 
Heiti: Tammist ülevalt poolt ikka peaks tohtima. 
 
Indrek: Laste pärast teeme ära. Lastel vaja eelnevalt usse korjata. 
 
Tõnu: KALASTAMINE LUKUS, ja kas kõigile jäi meelde, et see on LASTELE, mitte isadele. 
Kes on toimkonnas? 

• Järgnes vabatahtlikke rohked hüüded, et mina olen nõus ja mina ka. 
 
Tõnu: Kinnitame kalastamise toimkonna, kuhu kuuluvad vabatahtlikena Indrek, Karla, Kaimo 
ja Tunne. Väga tublid ja edu teile! 
Tingimustena järgida seda, et püük toimub ainult õngega. 
 
Tunne: Ja algusajaks võiks olla kell 12.00 

• Järgnes nõustuv hoiak ja arvati, et varasem aeg küll ei sobi. 
 
Tõnu: Õpitoad, kes meister on? 
 
Tunne: Kutsun koduleiva küpsetamise lektori/meistri oma kodust. 

• Tunne avaldas oma vabatahtliku pakkumise põhjuse ka. 
 
Tunne: Aga kuidas oleks koduõlle tegemise loenguga? 

• Kõigil selle peale nägu naerul ja nõusolek/huvi pälvitud, aga arvatakse, et ainult 
teooriast jääb ikka väheseks. 

 
Heiti: Ja praktika lõpus võib ju meski rahulikult käima jätta, küll me vaikselt ise edasi 
toimetame. 
 
Karla: Mis seal siis ikka, kui kanget õlut tahta, siis tuleb ikka maltoosast teha … 

• Järgnes kõigi üldine naer ja keegi taipas Karla heas mõttes korrale kutsuda, et loeng 
tuleb ikka pidada külapäeval, mitte praegu kohe. 

 
Heiti: Kas õllemeistrite toimkond ka tehakse, tahan sellesse toimkonda vabatahtlikuna. 
 
Tõnu: Sel aastal võiks ka loterii-allegrii korraldada. Eelmisel aastal läks see nii hästi ja nii  
 



 
kiiresti, et enamus ei saanudki sellest osa. Räägime perekond Valsiga ja teevad vast ära. 
Eelmisel aastal iga külaelanik sai loteriiks asju annetada, kuidas nüüd teema? 
 
Karla: Panen peavõiduks RIIDEKAPI välja! 

• Järgnes mõnus arutelu ja keegi (kõik nii häälekad, isikut eristada oli võimatu) küsis 
eelmise aasta koorelahutaja kohta, mille Karla oli toonud. 

 
Karla: Ei no KOORELAHUTAJA võin ka välja panna, seekord toon LAUSA pakendis kauba. 
 
Tõnu: Mida veel võik külapäeval õpetlikku teha? 

• Järgnesid väga elavad pakkumised, kõike ei jõudnud kirja panna, aga kõrvu jäid 
KALTSUVAIBA KUDUMINE, KÕHUTANTSU ÕPPIMINE ja keegi pakkus välja, et 
PUUREHASID võiks õppida tegema. 

• Mõningatele meenus, et Poola viimata/müümata kaubast peaks kodus plastikrehasid 
suuremas koguses olema, nagu palju muudki nodi. 

• Ja keegi arvas, et kui korraga ei saa reha tehtud, teeme siis vähemalt rehavarre. 
• Aga kellelgi tui veel parem idee, et teeme sel aastal rehapulgad ja siis vaatame edasi. 
• Usinamad selle idee toetajad pakkusid oma sirelipõõsa välja materjali hankimiseks.  

 
Indrek: Kellel veel fotosid Rosmast, palun andke teada, pildistame üle ja tagastame. 
 
Tõnu: Kaarel, sinul kindlasti midagi veel on, mida pole enamus näinud? 
 
Kaarel: Jah, ikka peaks olema. Tehke fotodest siis juba korralik tahvel, et kui vaja saaks välja 
tõsta ja alati olemas kohe. 
 
Tõnu: Palun tegeleme sellega siis kiirelt, anname Andresele pildistamiseks ja tagastame fotod. 
 
Tunne: Võiks korraldada orienteerumise, et peidaks Rosma peale laiali mingid punktid ja … 

• Kohe palju osavõtlikke inimesi ja see idee pälvis igati positiivse  vastukaja. 
 
Heiti: Ja liikluspiirangu märgid kindlasti välja panna. 
 
Indrek: Ja parkimise teema, tõenäoliselt motoklubi korraldab seda. Uurime, kas omast külast 
ka tegijaid on.  
 
Tõnu: Külapäevast veel seda, et innustada kõiki omi inimesi oma toodanguga välja tulema, 
tahaks nii söödavat, näiteks head sõira ja kodust suitsuliha kui ka joodavat ja kõiksugune 
käsitöö on igati oodatud. 

• Siinkohal võin lisada, et kõik KÜSITU/TELLITU ei kinnita trükimusta. 
 
Tunne: Igatahes KODULEIB on olemas. 
 
Tõnu: Ja kes korda loob? 
 
Karla: Eks Ratuse oma tuleb ja paneb asja paika. 
 
Indrek: Ja kõige tähtsama oleme unustanud – TOITLUSTAMINE. 

• Järgnesid elavad meenutused eelmisest aastast ja paluti, et Kirsikaga räägitaks selle aasta 
toitlustamise teemal ka. 
 



 
• Keegi küsis, kas neid ülihäid kanapirukaid sel aastal ka ikka saab? 

 
Kairi: Räägin sõira tegijaga, kas tahab siis ise müüma tulla või tellime mingi koguse ja saame ise 
turustamisega ka ju hakkama. 
 
Alar: Hea koduse suitsuliha teema käis enne läbi, helistasin oma isale, tema ka endine Rosma 
küla elanik ja kui vähegi saab, lubas tulla kohale oma suitsuahjuga ja siis proovib ta kohapeal 
liha suitsutada. 

• Kõigilt positiivne vastukaja. 
• Keegi arvas, et söögi teemal ei tohiks rohkem küll enam rääkida. 

 
Indrek: Kell 12.00 on siis KÜLAVANEMA KÕNE. 
 
Tõnu: Teeme siis nii. 
 
Indrek: Kas Rosma kool on selle päevaga seoses koostööd soovinud teha? 
 
Tunne: Ei ole kuulnud, aga Rosma koolil peaks sel aastal juubel olema ja kindlasti selleks 
puhuks etendavad midagi head. Nad võiksid meile peaproovi teha. 
 
Tõnu: Millal ilmub järgmine vallaleht, selleks ajaks peab kõik paberil olema. 
 
Indrek: Peaks siis ilmuma 15.aprill 2010. 
 
Kaarel: Oleks ikka kohalikku pillimeest ka vaja. 
 
Indrek: No omalt poolt teen ettepaneku, et teeme kolme mehe BÄNDI ja ühe laulu ikka 
esitame, näiteks MESILASE LAULU. 
 
Tunne: Rosma küla mees Joonas on ju pillimees. Ja Tagel Asta on huvitatud osavõtust. 
 
Tõnu: Andresele rääkida, et saaks omadele Rosma kodulehel registreerimise toimima. 
 
Tiia: On proovinud, aga ei õnnestu. 
 
Tõnu: Võid-olla on probleem selles, et ta ei tea, kes ikkagi kõik on nn OMAD. Uurin asja. 
 
Tõnu: 1.aprill 2010 läheb rahaküsimine lukku külade arendamise fondist. Mida teeme? 

• Käidi välja ettepanek, et OSTAME KITSE. 
 
Indrek: INFOTAHVLI teema.  

 
Tõnu: Sellega seoses peame arvestama sellega, et kõik kohad, mida kaardil 
vaatamisväärsustena eksponeerima hakkame, peame ka meeldivalt ligipääsetavaks tegema. 

 
Indrek: Milline see kaart peaks siis suuruse poolest olema, kas 2×3 meetrit??? 
Peaks ikka nii suur olema, et saame majade numbrid ka peale panna. 
Ja kas PVC alusele?   
 
Indrek: Uurib suurusi ja üldse selle kohta. 
 



 
Tõnu: Kas põnevamad legendid ka kaardile kirja? 
Kas tekstina midagi juurde panna? 
Kõik tuleb korralikult kohe läbi mõelda, hiljem lisada ei saa. 
 
Heiti: Uurib kavandajalt, kes läheneb asjale loominguliselt, vaba käe stiilis, kas on võimalik nii 
tellida, mis põhja ta ette tahab ja mis see kõik maksma läheks. 
    
Paul: Suurus vaja paika saada ja digi vorm Tiialt tellida. 

 
Tiia: Suuruse koha pealt peaks 1,5×2 ka piisav olema. Mis kirja siis läheb? 
 
Tõnu: Mõtleme ja uurime veel täpsemalt  ja hinnapakkumised on vaja võtta ja neid võrrelda.   

 
Indrek: Alustame väiksematest asjadest ja siis tahaks ikka Veski kallale ka jõuda. 
 
Tõnu: Jah, see tuleb ära teha. Vast jõuame. Sügisvooruni on veel aega. Kes kaardistab Veski? 
 
Heiti: Mingi projekt on olemas. 
 
Tõnu: Suvel vaja sellega aktiivsemalt tegelda, sest elu on näidanud, et sügisvoorus on alati 
vähem rahaküsijaid. 

 
Indrek: Taastada Veski algsel kujul, nelja vintskapiga ja olemasolevaid seadmeid ka vaja 
eksponeerida. Kaarel kindlasti kaasata sellesse tegemisse. 
Veski vaja välja käia külamuuseumi ja kooskäimise kohana. 
 
Tõnu: Koristuspäeval võiksime Veski koristada. 
 
Tõnu: Tänan kõiki aktiivse osavõtu eest ja kuulutan Rosma küla üldkoosoleku lõppenuks. 
 
JA PALUN PANGE 1.MAIKS ILUSALE ILMALE TELLIMUS SISSE (o: 
 
NB! Tegelikult räägiti veel paljust muust ka, aga kõike kirja panna tõesti ei jõua ja kas on 
vajagi, alati on ju võimalus kõigil endil kuulama tulla. 
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                      (Kelleaeg näitab 20.10) 
 
  
 
 
Allkirjastamine: 
 
 
 
…………………….          …………………….. 
 
Tõnu Lõbu                                        Ülle Adamson 
Koosoleku juhataja         Koosoleku protokollija 
 
 


