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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  14. oktoober  2015. a  
 


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

Külalisena osales 4. päevakorrapunkti arutamisel Evar Ojasaar


Päevakord:

Tagasivaade septembrikuu tegevustele
Kodulehe arendustööd
Muraste helkurikampaania
Liiklusturvalisus Muraste külas
Sisendid kogukonnakeskuse ja külaseltsi tegevuseks. 

Tagasivaade septembrikuu tegevustele
Aule andis ülevaate esimesest  kogukonnakeskuse tegevuskuust. Kogukonnakeskuse tegevus on kenasti käivitunud, võimalusi ja ideid on tööjärgus veel palju. Vastu tuleb inimlik mõõde: tööpäevad esimesel kuul on olnud valdavalt 12-13 tunni pikkused. Suur vajadus on valdkondlike vabatahtlike järele; kaasamine on suur väljakutse. Mõningaid probleeme on ka spordisaali kasutamisel – pole piisavat osalejate arvu, et tagada nt 5 euro suurune osamaks treeningu kohta.  

Otsustati 1) teha igakuine kirjalik kokkuvõte kogukonnakeskuse tegevusest, nii edukatest kui probleemidena tõusetunud teemadest. Kokkuvõtte teeb Aule iga kuu lõpus; 2) Koostada reeglistik spordisaali ning kogukonnakeskuse ruumide kasutamiseks alates jaanuarist 2016. 

Kodulehe arendustööd
Kodulehe uuendamisega seonduv on jäänud arendaja poolt pisut toppama; kontakt on olemas ning loodame, et peatselt rõõmustab meid ja meie jälgijaid uue kuju ja võmalustega veebileht. 
Otsustati hoida teemal jätkuvalt silm peal.

Muraste helkurikampaania
Andrus on algatanud (liiklus)ohutusele suunatud tegevuse, koostöös Euro Oil AS-iga on valmimas 1000 helkurit, mille ühel küljel on Muraste külasesltsi ja teisel Euro Oil-i logo. Lisaks oleme saanud Maanteeametist helkuri vajalikkusele tähelepanu juhtivaid plakateid. Kampaania käivitame pärast helkurite valmimist. Oluline on märkida sedagi, et ca 600.- + km suuruse arve helkurite soetamise eest tasub Euro Oil AS. Kampaaniakohtadeks on bussipeatused, kauplus, kool, lasteaed, trahter, infostendid.
Otsustati tunnustada Andrust suurepärase idee algatamise ja korraldamise eest! Braavo!
 
Liiklusturvlisus Muraste külas
Andrus andis ülevaate liiklusturvalisusest Murastes. Äsja saime info Harku vallavalitsusest, et valminud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt jalgratta- ja jalgteede ristumiste liikluskorralduse projekt ning esimese asjana tellitakse ristmike liikluskorralduse muutmise ja teemärgiste paigaldamise vastavalt projektile, mis hõlmaks ka Kolmiku tänava sõidutee ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt jalg- ja jalgrattatee ristmikku, kuhu paigaldataks teekattele punasel taustal teemärgis 923a, et teavitada varakult autojuhte sõiduteel kergliiklejate ülekäigukohast. Siseliikluse osas on sellel aastal täiendatud Pangapealse ja Lepalaane tee liikluskorraldust. Mis puudutab kergliiklejaid, siis nende liiklemise ohutustamiseks siseteedel, paigaldaks sellel aastal veel Kolmiku tänavale Meremärgi ja Mereääre tänavate lähistele teekünnised.
Otsustati täpsustada teekünniste paigaldamise aeg, et jõuaks ka külaelanikke eelnevalt informeerida. 

	Sisendid kogukonnakeskuse ja külaselsti tegevuseks

	Teha ettevalmistused Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebase kontserdiks 26. Novembril (Aule);

Filmiplakatid printida ja paigaldada; film Emajõe veemailm 29. oktoobril (Aule);
	Heatoe Fondi kohta aruandluse sisseseadmine (Aule);

Jõuluüllatuse ideearendus (Andrus, Aule);
Hoidiste korjamise kampaania (Katre);
Külaseltsi tunnustus: Kaido Kruusoja, Katrin Krause, Erik Sandla (nimekiri ei ole lõplik)
(Aule)
	Harjumaa aasta tegija tunnustamise ettepanekud: Rebaseonu OÜ, Muraste külaselts (Aule);
	Noorsotöö tunnustused (Katre, Andrus, Aule):

Tui preemia: Val Rajasaar (Aule)
Kodanikupäeva aumärk: Andrus Saliste (Aule)
2016 a tegevuskava ja selsti eelarve (Aule);
Doonoripäev I kvartal 2016 (Aule, Andrus)

 
  

Andrus Saliste
juhatuse esimees




