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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste kogukonnakeskuses,  5. juuni 2015. a  
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
Marju Tulva, Evelin Tiirik, Hannes Reinola, Aule Kikas, Andrus Saliste
 Puudusid:
Elari Udam, Katrin Krause, Katre Kuusik,


Päevakord:

Päevakavas:

1) Ülevaade kogukonnakeskuse tegevusest juulikuus;
2) Kogukonnakeskuse avamine;
3) "Meie Muraste" suvenumber;  
4) Augustikuu sündmused;
5) Harku valla arengukava läbivaatamine;
6 Paeplats ja arendus;
7) KIK-i projekt (keskkonnateadlikkus);
8) Noorteväljak ja selle arendus;
9) Vaateplatvorm ja selle lähiümbrus;
10) Osalemine Maapäeval ja Arvamusfestivalil.


Ülevaade kogukonnakeskuse tegevusest juulikuus.
Sõlmitud on leping Harku vallaga kogukonnakeskuse ruumide kasutamiseks. Juulikuu on läinud kolimise ja sisseelamise tähe all. Olemas on vajalik mööbel ja tehnika ehk kõik võimalused töö edukaks käivitamiseks on loodud. Vald/Strantum ehitavad välja ka laoruumi.

Kogukonnakeskuse avamine. 
Muraste kogukonnakeksuse avamine toimub 19. augustil kell 19. Kutsed ja info lähevad välja 10.augustil. Kava on valdavalt koos ning ettevalmistused vastuvõtu korraldamiseks käivad. 

 Meie Muraste" suvenumber.   
Materjalide kogumine suvenumbri jaoks kestab kuni 10. augustini, siis hakkab küljendamine, trükist peaks leht tulema 17. augustiks. Üks artikkel tuleb ka uuest juhatusest ning sinna võiks iga juhatuse liige kirjutada ca 1000 tähemärki (koos tühikutega) miniloo. Pealkirja sõnastab Aule ja annab juhatusele teada. 

Augustikuu sündmused.   
29. augustil oleme osalemas Muraste kooli perepäeval (pannkoogid, käimiskarkude töötuba), sama päeva õhtul on Paeplatsil muinastulede öö koos võistlustega (trepijooks, mölkky jne).
19. augustil onn kogukonnakeskuse avamine. Täpsustamisel on võrkpallivõistluse toimumise aeg. 7.-9. augustil on meie esindus osalemas Maapäeval ning 14. augustil Arvamusfestivalil.
Otsustati tegeleda aktiivselt vabatahtliike kaasamisega sündmuste ettevalmistamisse

Harku valla arengukava läbivaatamine. 
Koosolekul vaatasime läbi Harku vallavalituse antud kommentaarid Muraste küla arengukavast tulenevatele sisenditele. Meie sõnum on see, et Harku valla arengukava on valla, mitte vaid vallavalitsuse arengukava ning ka külade tegevused (eriti, kui tegevusi on valmis teostama külad ise), peaksid selles dokumendis kajastuma. 
Otsustati: ettepanekud valla arengukava täpsustamiseks/täiendamiseks esitada 17. augustiks juhatuse e-kirja listi. 

Paeplats ja arendus. 
Otsustati teema aruteluga jätkta järgnevatel koosolekutel.

KIK-i projekt (keskkonnateadlikkus). 
Kavas on esitada projekt KIKi keskkonnateaadlikuse meetmesse. Ettevalmistused vastavuse täpsustamise kohta käivad, head ettepanekud on oodatud. 

Noorteväljak ja selle arendus. 
Otsustati teema aruteluga jätkta järgnevatel koosolekutel.

Vaateplatvorm ja selle lähiümbrus. 
Otsustati teema aruteluga jätkta järgnevatel koosolekutel.

Osalemine Maapäeval ja Arvamusfestivalil.
Aule ja Andrus osalevad 7.-9. augustil Maapäeval ning Andrus 14. augustil Arvamusfestivalil. Andrus juhib mõlemal sündmusel ka töögruppi. 



 


Andrus Saliste 					 
juhatuse esimees				
	




