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Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 

seisukoha päevakorras oleva teema kohta e-posti vahendusel 11.-19. juunil 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, Uudo Timm, Olev Veskimäe 

Kutsutud: Mart Uusjärv 

 

PÄEVAKORD: 

1. Käre küla ennistamine Setomaa valla Toomasmäe küla territooriumi arvelt 
 

 

1) KUULATI: 
Kadri Teller-Sepp: Setomaa vald esitas taotluse uue asustusüksuse lahkmejoone määramiseks 

vastavalt elanike taotlusele. Soovitakse ennistada ajalooline Käre küla, mis praegu on kokku 

liidetud Toomasmäe külaga.  

Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 16 algatati asustusüksuse jaotuse muutmine. 

Juba eelnevalt 21. märtsil piiritleti valla korraldatud arutelul Käre küla asukoht ja piir. 

Seletuskirja kohaselt on Käre küla alati selle nime all teatud, aga selle kohta puuduvad 

ametlikud andmed. On olemas ka Käre teeviit ja Käre bussipeatus, ning seetõttu ei pruugi nii 

kiirabi, päästeamet kui ka muu teenindav transport õiget aadressi üles leida. On olnud 

olukordi, kus päästeamet ei ole abivajajani õigeaegselt jõudnud just segaduse pärast 

aadressidega. Setomaa vald ja külaelanikud soovisid Käre küla piiri tuvastada ajaloolistes 

piirides, kuid kuna ajaloolise Käre küla piire ei õnnestunud tuvastada (vald ei leidnud andmeid 

Maa-ameti arhiivist) siis esitati küla piiriks eeldatav piir nii, et Käre küla majapidamised 

kuuluksid ühte; edasi jälgiti katastriüksuste piiride kulgemist. 

 

Käre küla elanikud pöördusid sooviga Käre küla asustusüksusena luua/taastada Mikitamäe 

Vallavalitsuse poole 2016. a mais. Kuna Mikitamäe Vallavalitsus menetlust ei algatanud, siis 

2018. aasta alguses saadeti Setomaa vallavalitsusele sama pöördumise kümne külaelaniku 

allkirjaga. 

 

Toomasmäe külas elab 80 inimest, tulevase Käru küla territooriumil 11 inimest. 
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Kohanimeraamatu andmetel 1780 Kärre-Küllä (http://www.eki.ee/dict/knr/index.cgi?Q=Käre). 

Käre küla liideti Toomasmäe külaga 1977. aastal. 

 
Kõik osalejad toetasid Käre küla taastamist. 
 
Evar Saar: Olen muidugi kõigiti Käre küla taastamise poolt. Praeguses variandis on Käre küla 

osaks loetud ka endine Mäessä ehk Mäeussaia küla, mis on samuti vana küla, külaks nimetatud 

juba 1780. aastal (Setomaa kohanimed, lk 92). Käre ja Mäessä küla piir on enne sõda tehtud 

skeemilisel katastrikaardil hästi näha.  

Muidugi võib otsustada, et Mäessä küla on Käre külaga ühte sulanud ja eraldi külana taastamist 

ei vääri. Aga kindlasti on vale praegu taastatava küla ja Toomasmäe küla vaheline lahkmejoone 

kavand, sest see jätab osa Mäessä küla talude ajaloolisi maatükke Toomasmäe küla poole. 

Mäessä külas on talude nimed Saare ja Äni. Samale poole lahkmejoont peavad jääma ka Suure-

Saare (46503:002:0739), Metsa-Saare (46503:002:0775) ja tervenisti maatükk 

Äni (846503:002:0608), mida praegune lahkmejoone kavand poolitab. Nende vastu, Toomasmäe 

küla poolele jääb siis riigimaa tükk Räpina metskond (178 46503:002:0165) ja nii oleks 

lahkmejoon igal juhul palju loogilisem. 

Liisi Lumiste, Ulla Kadakas, Mall Kivisalu: Lahkmejoone määramisel peab endisi külasid 

arvestama või vähemalt põhjendama praegust piiri ettepanekut. 

 
OTSUSTATI: 
1.1 Toetada Käre küla ennistamist. Edastada Setomaa Vallavalitsusele kohanimenõukogu 
andmed küla endiste piiride, sh Mäessa küla kohta. Taotleda valla seisukohta piiride 
võimaliku täpsustamise vajaduse kohta. Uue lahkmejoone määramisel soovitame arvestada 
endise Mäessa küla alale jäävaid talusid (maatükke), mis hetkel pakutud piirimuutuse korral 
jääksid kahe erineva küla maadele. 
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