
Muraste külaseltsi juhatuse koosolek – 07.09.2010 

 

Osavõtjad : Evelin Tiirik, Aule Kikas, Mait Kornet, Anti Aaremaa,  Sven Kreek, Andrus Saliste, Kristjan 

Veelmaa, Marju Tulva 

Protokollis : Andrus Saliste  

Välja kuulutatud teemad: 

1.Harku valla küladepäeva kokkuvõte (esitlus Evelinilt ja Aulelt) 

2. Harku valla arengukava koosolek - meie osavõtt ja pidepunktid kaasarääkimiseks, vajalik 

päris hästi meil endil ette valmistada (kõik) 

3. Paemees 2010 (Aule ja Anti) 

4. Kivi 1 puhkeala projekt (Andrus ja Katrin) 

5. Kohalikke elanikke teavitav kiri (Andrus) 

6. Eelmise koosoleku ülesannete aruandlus 

7. Vaba teema 

 
1. Evelin ja Aule tutvustasid rändkarikat ja rääkisid juhtunust. - Üritus oli tore, meie telk ja 
tegevused meeldisid rahvale Evelin teeb kokkuvõtte tulemustest ja saadab koos fotodega, mis 
õnnestub kokku saada murastekulaselts@gmail.com 
2. Evelin esitas kutse Madle Mühlbach-le tulla juhatusse kuid Madle loobus sellest võimalusest 
kuid lubas kirjutistega meid aidata 
3. Paemees 2010 - Anti ettepanek teha koos Vääna-Jõesuu seltskonnaga, Vääna-Jõesuu (Külade 
edendamise selts) Anti ja Aule peaorganiseerijad (meeskonnas Erlis (Anti helistab), katrin - 
peakohtunik (Anti õde) - Anti annab esmase ülevaate vajadustest jne 12 septembriks - meeskond 
teeb Paemehe koosoleku käesoleval nädalal, ise lepivad omavahel kokku - neljapäeval 19:00. 
Vahepeal selgunud, et päris Paemees ei toimu sellel aastal vaid korraldame Paemees juunior 
2010, selle ürituse käigus konserveerime Paemees ürituse aastaks purki, et järgmisel aastal taas 
ellu äratada – Korraldustoimkonnas Aule, Anti, Martina – abiks Andrus 
4. Lasteaeda ka plakat panna kutsega talgutöödele 12 septembriks 
5. Vaateplatvormi korrastus – Mait Korneti sõnul E,K (N), L,P - kontrollida, kas toimib 
6. Lee ja Muraka saavad infrasüsteemide rahastustaotluse oktoobrikuus vallal poolt – mait Korneti 
sõnum suvilapiirkonnale – Sven ja Kristjan jälgivad ja kajastavad olukorda 
7. Suhtlus vallaga – on ikka nõrk – puuduvad selged vastused vallalt meie poolt esitatud 
küsimustele. Esmase telefonikõne peale lubas vallavanem Kaupo Rätsep, et kiri saadetakse kuid 
seni pole seda saabunud! – Moodustame järgmisel koosolekul nn saadikute rühma ja pakkume 
välja kohtumise valla esindajaga. Peab puudutama teemat ka arengukava ühiskoosolekul  
8. Valla arengukava koosolek - paika pandud osalejad, Osalejad Aule, Mait, Anti, Kristjan, Sven, 
Andrus, Anti, Evelin, Marju ja Aule sõbranna (nimi läks meelest) 

 

 


