
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohanimenõukogu koosolek 

PROTOKOLL 

 

Tallinn 

 

 

 

 

Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 

seisukoha päevakorras oleva teema kohta e-posti vahendusel 31.01.- 04.02.2018. a.   

  

 

Juhatas: Väino Tõemets  

Protokollis: Kadri Teller-Sepp  

Võtsid osa: Jüri Jagomägi, Liisi Lumiste, Ulla Kadakas, Marja Kallasmaa, Mall Kivisalu, 

Peeter Päll, Jaak Maandi, Evar Saar, Ilmar Tomusk 

Kutsutud: Mart Uusjärv, Hendrick Rang 

  

 

PÄEVAKORD:  

1. Kadrina valla Kolu küla ennistamine 

2. Lääne-Nigula valla Kuke küla ennistamine 

 

 

Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise aluste ja korra § 13 lg 1 p 4 alusel 

küsib Rahandusministeerium kohanimenõukogu seisukoha. 

 

Päevakorrapunkte käsitleti koos: 

 

1. Kadrina valla Kolu küla ennistamine 

 

Kadrina vald soovib oma 22. novembri 2017. a otsusega elanike initsiatiivi järgides taastada 

Kolu küla. Kolu küla on ajalooline paik, külana olemas 20.-ndatest, kaotatud külade reformi 

käigus 1977. aastal, mil liideti Vaiatu külaga. Elanike initsiatiivgrupil on soov Vaiatu küla 

piire muuta, et Kolu küla iseseisva külana taastada; ühtlasi korrigeeritakse mõningaid 

katastriüksuste piire. Soovi on esitanud 13 kinnistu omanikku; tulevases külas oleks 35 

elanikku). Elanikud kasutavad endiselt kohanimesid Kolu rist (Vohnja-Ohepalu tee 

ristumiskoht), seal asub ka Kolu bussipeatus. 

Kohanimeraamatu andmed (väljavõte): paik (küla) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas,  
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mõis, sks Heinrichshof, 1482 Kolo (küla), 1495 Kollow (küla), 1726 Kollo. ● Kolu mõis 

eraldati Vohnjast 1772. 1920. a-test asundus, 1977 liideti Vaiatu külaga. Kolu-nimedele on 

L. Kettunen vasteiks andnud kolu ’süvend’ (sm kolo) või ’pea’, kolu mees ’tark mees’, põllu 

kolu ’kündmata koht põllu servas’. Osis Kolle on esinenud ka isikunimes. 

2. Lääne-Nigula valla Kuke küla ennistamine 

 

Lääne-Nigula vald soovib Rehemäe küla arvelt taastada Kuke küla. 

Praeguses Rehemäe külas on 52 elanikku, ennistatud Kuke külas oleks 14 elanikku. 

Kohanimeraamatus eraldi artiklit Kuke küla kohta ei ole; Rehemäe küla artikkel viitab Kuke 

ja Rõuma küla liitmisele 1977. aastal. Võib järeldada, et Kuke küla eraldamisega jääb 

tegelikkuses alles pool Rehemäe küla. Rehemäe küla anti valla taotlusel Harjumaalt tagasi 

Läänemaa koosseisu 1. märtsil 2017. a. 

Vallapoolne menetlus on pooleli jäänud ehk valla lõplik otsus on jäänud ekslikult tegemata, 

kuid see ei takista kohanimenõukogu arvamuse andmist. 

 

Arutati: 

Kohanimenõukogu tutvus mõlema küla toimikutega. Kõik osalenud liikmed toetasid külade 

ennistamist. 

Evar Saar: Mõlemad küla taastamise ettepanekud tunduvad olevat põhjendatud. Kuke on 

olnud vana talurühm ja võimalik piirikoht Kuke ning Rehemäe vahel tundub olevat üsna 

sirge, tähtis ajalooline piir ka. Kolu küla piir on väga hea, aga järele jääv Vaiatu küla on 

nüüd imeliku kujuga. Kuid teha pole midagi, ajaloolist küla seal ju vist säilinud pole, Vaiatu 

küla on mõisastatud ja hiljem on asundustalude külale ajalooline nimi antud. 

Jüri Jagomägi: Toetan inimeste initsiatiivi  ja mõlema küla  taastamist. Ehk oleks vaja  1977. 

aasta reformiga  kaotatud külade   üle-Eestilist uut taastamisaktsiooni. Või 

üldisemalt,  nimede kaudu kohaidentiteedi taastähtsustamist,   mis haldusreformiga  on varju 

jäämas. 

 

OTSUSTATI: 

Toetada ajalooliste Kuke ja Kolu küla ennistamist. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

Koosoleku juhataja 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kadri Teller-Sepp 

Protokollija 


