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Päevakord:

EV100 IGAS KÜLAS
KÜSK arenguhüppe taotlusvoor
Küla sümboolikaga t-särgid
Halloweeni korraldusest või mittekorraldusest
Informatsioon:
5.1. Esinemised/osalemised erinevatel üritustel;
5.2. Lepingu sõlmimine Pangapealse lasteaiaga (joogatunnid lasteaiaruumis),
5.3. Arengukava seminaril tehtud ettepanek (politseiteadete rubriik valla lehte - esitatud)
Kohapeal algatatavad teemad (misiganes)
 

EV100 IGAS KÜLAS- Muraste kingitus

Ühise ettevõtmise EV100 IGAS KÜLAS eesmärgiks on see, et üksi inimene ei jää Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest ilma. See projekt annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida 2018. aastast välja üks päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. 
Mis võiks aga olla see, mis innustaks ja kaasaks kogukondade liikmeid ühiselt panustama EV100 sünnipäeva tähistamisse oma kodukohas? Milliseid tegevusi ja sündmusi kavandada? Kindlasti võiks see „midagi“ olla seotud sellele paigale ainuomase, eripärasega – selle märgiga, mille järgi seda paika juba laiemalt tuntakse või siis tulevikus tundma hakatakse - paiga minevik, olevik ja tulevik; inimesed, kes seal kunagi elanud, praegu elavad või tulevikus elama saavad; kohalik elu- ja looduskeskkond; püsiva väärtusega.
See tähendab, et kõneldes programmist EV100 IGAS KÜLAS, räägime me tegelikult kahest asjast: kõigepealt pikemaajalisest ettevalmistavast tegevusest ja selle järel – ühel kindlal kuupäeval – toimuvast sündmusest. Näiteks: kui koolilapsed korjavad tammetõrusid ja kasvatavad nendest väikesed puud, ja kui kohalik omavalitsus leiab ja korrastab maatüki, kuhu need puud EV100 tammepargiks istutada, siis on see suurepärane kogukonda ühendav tegevus. Selle tammepargi avamine kindlal kuupäeval saab aga olla sündmuseks, millega ses paigas EV100 sünnipäeva tähistatakse. Ja mille juurde kuuluvad muidugi siis loomulikult ka pidu ja peokülalised.
Kingitus ei pea olema suur ega kallis. Sellest olulisem on see, et kingitus tuleb südamest ja siirast soovist teha head oma inimestele, kogukonnale, rahvale. Selleks, et meie ja meie laste elu oleks rõõmsam, toredam ja kindlam.
Võib ka juhtuda, et mõnes paigas toimub juubeliperioodi jooksul rohkemgi sobilikke sündmusi. Sel juhul tuleks hoolikalt kaaluda ja valida EV100 IGAS KÜLAS programmi see üks, mis kogukonda enim liidab ja parimal viisil esindab, arvestades, et sel ajal kogu ülejäänud Eesti tähelepanu koondub sellele paigale. Muud juubeliperioodi kestel toimuvad huvitavad sündmused on aga väga oodatud EV100 üldisse sündmustekalendrisse. Sündmuse loomulikuks osaks on selle toimumiskoha tähistamine vastava märgisega, millelt ka aastate pärast lugeda saab, et just sel kuupäeval oli EV100 sünnipäev siin, minu külas. Need märgised saavad kõik EV100 IGAS KÜLAS sündmuste korraldajad EV100 toimkonnalt.
Kui laiemalt toimub EV100 tähistamine tähistamine 2017. aasta 12. aprillil, kui möödub sada aastat eestlaste asuala ühendamisest, tipneb juubeliaastat täitvate tähtpäevadega ning lõpeb 2. veebruaril 2020. aastal, mil möödub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest, siis EV IGAS KÜLAS raames kingituste tegemise aeg on 2017. a Eesti külade Maapäevast kuni 2019. a Eesti külade Maapäevani.
Meie valla külade ümarlaual tõusetus ideena ja sai positiivse tagasiside ettepanek võtta kasutusele ülevallaline koondnimetus „Meie valla külad.... (kirjutavad raamatu, istutavad puu, avavad külavärava, rajavad lillepeenra, rajavad .... jne jne)

Otsustati kaasata kingi tegemisse külaelanikud; Aule valmistab ette artikli  valla lehte. 

KÜSK arenguhüppe taotlusvoor
17. jaanuarini saab esitada taotlusi organisatsiooni arenguhüppeks. Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, nendes toimetavate inimeste võimestamisele, arendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel.
Enne toetuse taotlemist tuleb teha põhjalik analüüs oma ühenduse arenguvajadustest. Analüüsi kokkuvõte tuleb kajastada taotluses. Kas projektiga arendatakse ühte võimekust või mitut, on taotleja otsustada. Taotlusvormis on vaja põhjendusi ja tegevuskava valitud võimekus(t)ega tegelemiseks.
Millest sõltub meie ühingu tegevusvõimekus. Millised oskused, teadmised ühingus arendamist vajavad? Kui hästi on meil lood näiteks organisatsiooni üldise juhtimise ja arendamisega, inimeste kaasamise ja meeskonnatööga, huvikaitse ja koostöö tegemise oskustega (ka äri- ja avaliku sektoriga), muutuste juhtimise, mõju hindamise, kommunikatsiooni oskustega? Või veel miskit muud, mida arendada selleks, et organisatsioon efektiivselt, tõhusalt tegutseks.
Küsida saab kuni 9 000 eurot projekti kohta.

Otsustati novembrikuisel koosoleku keskenduda organisatsiooni arengu analüüsile ning seejärel teha otsus taotlusvoorus osalemiseks.


Küla sümboolikaga t-särgid
Muraste liikumisklubi tegi algust küla särkide kavandamisega. Teema on juhatusel olnud jutuks mitmeid kordi, nüüd on õige hetk sellega edasi liikumiseks. Liikumisklubi esimesed särgid on valminud. Eraldi kujundusega tulevad korv- ja võrkpallurite särgid ning küla üldine särk; tellimine jääb kogukonnakeskuse tegevuseks, särkidega saab tutvuda kohapeal.
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Otsustati paluda Sanderil teha särgikavandid; enne tellimuste tegemist vaatame kavandid veel juhatuses läbi. 


Halloweeni korraldusest 
Batuudijuss tegi ettepaneku Hallooweeni korraldamiseks 31. oktoobril. Idee on hea, kuid kuupäevad (30.-31.okt) ei sobi juhatusele, samuti kooli huvijuhile. 
Otsustati organiseerimiseks vajaliku meeskonna puudumise tõttu ei ole seekord võimalik üritust korraldada.

Informatsioon:

Esinemised/osalemised erinevatel üritustel;
Esinemisi ja üritusi on tulemas palju: 3.10 tervise- ja turvalisuse konverents Viimsis (ettekanne); 5.10 - Liikumise Kodukant üldkogu Murastes (vastuvõttev korraldus, toitlustus); 15.10- Põlva Partnerluskogu visiit Murastesse (ettekanne, vastuvõttev korradus);

Lepingu sõlmimine Pangapealse lasteaiaga (joogatunnid lasteaiaruumis),
Sõlmime Pangapealse lasteaiaga lepingu joogatundide läbiviimiseks lasteaia ruumides esmaspäeviti kl 19.30-21. 
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Arengukava seminaril tehtud ettepanek  
Valla lehe toimetajale edastasime Muraste küla arengukava seminaril tehtud ettepaneku Harku Valla Teatajas lehes politseiteadete avaldamise kohta. 
 

Järgmine juhatuse koosolek toimub 9. novembril.




Evar Ojasaar
koosoleku juhataja

