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Läänemere koostööprojekt
Liikumise Kodukant esindajana osales koosolekul Anneli Kana, kes tutvustas Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatavat Läänemere programmi. Programm toetab piiriüleseid ühisprojekte, mis hõlmavad Soome, Rootsi, Läti ja Eesti partnereid, kelle eesmärgiks on koostöös heade naabritega midagi piirkonna heaks ära teha. Programmist rahastatakse projekte, mis toetavad programmi toetussuundade eesmärkide täitmist: konkurentsivõimalise majanduse toetamine; ühiste ressursside säästev kasutamine; heade ühenduste loomine piirkonnas; kvaliteetse oskustööjõu ning sotsiaalselt sidusa piirkonna arendamine. Pilootprojekti raames valmistatakse ette ühisprojekti Eesti, Läti ja Rootsiga. Eesti poolt on partneriks Kodukant Harjumaa. 
Harjumaalt on plaanis projekti kaasata Muraste, Juminda ja Pärispea piirkond. 7.-8. juunil toimub Viinistus projektimeeskonna kokkusaamine ning mai lõpuks peaksime läbi mõtlema, millised oleks meie eesmärgid projektiga liitumises osas.

Otsustati projektis osalemist ja eesmärke arutada järgmistel koosolekutel uuesti.

Lepingu sõlmimine Eesti Autorite Ühinguga
Aule tutvustas Eesti Autorite Ühinguga sõlmitava lepingu projekti.  Avalike ürituste korraldajatena soovime olla korrektsed  autorikaitse seadue täitjad. 

Otsustati sõlmida leping Eesti Autorite Ühinguga.

Paeplatsi arendusest ja kasutusest 
Meiega võttis ühendust Toomas Gutmann MTÜst MC PANTER. teemaks Eesti Meistrivõistluste esimeset etapi korraldamine mototrialis. Esimene etapp toimub Soomes, kuid elektrimootorratastega sõitvatele lastele võistlusklassist “Green” otsustati  teha eraldi võistlus Eestis, sest klassis osalevad lapsed on 3-8 eluaastani ja nende Soome võistlema saatmine on pisut komplitseeritud.
Idee algatajad on väga tänulikud, kui võimaldaksime võistluse läbiviimise Muraste karjääris 7.mail 2016. Asukoht on logistiliselt väga hea, samuti elamutest eemal, looduskaunis ning maastik võimaldab lastele korraldada ühe vahva ürituse, mille pealtvaatajateks on teretulnud ka kõik lähiümbruse lapsed oma vanematega.
Klubi korraldab mototriali regulaarsedi treeninguid lastele. Mototrial on unikaalne spordiala, kus ei kihutata vaid õpitakse ja viimistletakse oskust toime tulla erinevates sõidusituatsioonides, mis vajavad väga head reageerimist, keha tööd, tasakaalu ning tunnetust. Üks klubi tegevuse eesmärkidest on valmistada ette tulevasi noori liiklejaid ning anda endast parim, et vigastuste arv liikluses väheneks.
Treeningud talvisel ajal viiakse läbi Keila Noortekeskuse ruumides ning suvisel ajal looduses. Eelmisel aastal olid trennid Vasalemmas, Kadaka teel (autoturu läheduse künklikul maastikul). Klubi soov on kasutada ka Muraste paeplatsi treeningute läbiviimiseks.  
T. Gutmann selgitab: „Tean, et paljudele inimestele seostub sõna moto eelkõige motokrossi või ATV-dega, tugeva müra ning looduse lõhkumisega. Mototrial erineb oma olemuselt teistest motoaladest. Rehvid on hästi pehmed ning muster jätab suvisesse loodusesse suhteliselt väikese jälje. Sõidul tekkiv mootorite müra on suhteliselt väike. Harjutatakse mitte kiirust ega vahvaid lennukaid kurve vaid tasakaalu ning takistuste ületamist ja kurvitehnikat aeglasel kiirusel. Mototriali sõitjate vaenlaseks on loodusesse purustatud pudelid ning metall, seega oleme pigem nende eemaldajad, kui tekitajad. Samuti on Murastest pärit paar sõitjat, kes on huvitatud karjääris treeningute tegemisest, ehk siis trenni tegijad ei saa olema mingi “metsik motopande” vaid osaliselt ka teie elanikud, kes mõistagi silma peal hoiavad. Seoses suviste võistluste ning ka teiste treeningpaikadega, ei saa olema trennid igapäevased ning juhul kui annate meie klubi mototriali sõitjatele loa, oleme nõus arutlema mingit kodukorda ning sellest ka kinni pidama. Näiteks fikseeritud kohad kus sõita võib, kellaajad jne. Meie klubi võtab vastutuse klubi liikmetest sõitjate ees ning kohustab kinni pidama kokkulepitud kodukorrast.

Otsustati 1) anda nõusolek 7.mail toimuva Eesti Meistrivõistluse esimese etapi korraldamiseks mototrialis Muraste paeplatsil;  2) võistluse korraldajal tagada avaliku ürituse loa taotlemisel eelnev kooskõlastamine Muraste külaseltsiga raja kulgemise osas, tagamaks looduskaitsealuste taimeliikide asukohtade säilimine (vt EELIS); 3) Paeplatsi kasutamise eest esitada võistluse korraldajale arve vastavalt Muraste kogukonnateenuste korrale ja hinnakirjale; 4) Regulaarsete treeningute läbiviimiseks paluda klubil  esitada Muraste külaseltsile kooskõlastamiseks treeningute ajakava.
 

Majandusaasta (2015) tegevusaruande läbivaatamine 
Vaatasime läbi ettevalmistatud 2015.a tegevusaruande projekti.  Finantsaruanne on veel koostamisel.
Otsustati täiendada tegevusaruannet peatükiga 5 “Juhatuse liikmete panustamine juhatuse tegevusse“ ning igal juhatuse liikmel esitada hiljemalt 25. aprilliks kokkuvõte oma tegevusest külaseltsi juhatuse liikmena 2015. aastal. Majandusaasta aruanne peab olema valmis külaseltsi üldkoosolekule esitamiseks.

Üldkoosoleku ettevalmistamine
12. mail toimuva üldkoosoleku ettevalmistuseks töö  käib. Tradistiooniliselt katame ühise kohvilaua, kutsume külalisi, anname tänukirju (ettepanekud esitada järgmiseks koosolekuks). Uue ideena pakkus Katre välja hilisõhtuse filmiõhtu taotluse esitamise alles esilinastusele tuleva filmi „Polaarpoiss“ näitamisõiguse saamiseks.

Otsustati jätkata üldkoosoleku ettevalmistamisega. 

Teeme ära! talgute ettevalmistus
Evelin ja Aule andsid ülevaate talgupäeva(de) ettevalmistamise kohta. Mõisa piirkonna talgupäev toodi nädal varasemaks (Evelin Tiirik), samuti paeplatsi koristus (Hannes Reinola).

Otsustati, et Teeme ära!

"Meie Muraste" uus lehenumber
KOPi projekti raames on tulemas veel 2 lehenumbrit; mai alguses ettevõtjate erinumber ning juuni hakul suvenumber. Toimetus (juhatus) arutas lehte tulevaid teemasid ning andis palju põnevaid ideid lehe koostamiseks. 

Otsustati jätkata koduküla ajalehe ettevalmistamisega

Suvealguse lennukas perepäev ja selle korraldusega seonduv 
Aule andis ülevaate 28. mail toimuva suvealguse lennuka perepäeva korraldusest. Korraldustoimkond on kogunenud ühel korral, järgmised koosolekud on 14. ja 29. aprillil kell 19. Kinnituse osalemiseks on andnud Sisekaisteakadeemia ja Kaitseliit, kaasatud on Muraste kool ja Pangapealse lasteaed, lisaks mudelistid ja mitmed teised. Päeva tegevustega sisustamiseks töö jätkub.   

Otsustati info võtta teadmiseks.

Jaanipäeva korraldus
Jaanipäeva korraldaja leidmiseks on tehtud üleskutse ning pakutud välja võimalus osaleda 8-tunnusel koolitusel 17.05.2016 kell 10-17 Rahvakultuur  Keskuses (J.Vilmsi 55, Tallinn). Koolituse märksõnad: imeline jaaniaja kombestik, maagilised ettevõtmised ja uskumused rahvatraditsioonis, muistendid, regilaulud. Unustatud kombestikumängud, laulumängud, jooksumängud, jõu- ja osavusmängud. Varasematel korraldajatel (Aule, Marju) pole kahjuks sel aastal osaleda jaanipäeva läbiviimisel; teised juhatuse liikmed ei ole valmis korraldust oma õlule võtma

Otsustati jätkata otsigud jaanitule vastutava korraldaja leidmiseks.

Harku valla külade päevaks valmistumine 
Harku valla külade päeva kohta puudub täiendav informatsioon: et mida oodatakse küladelt, mis on märksünad jne. Teada on vaid esinejad ja see, et peole oodatakse kauplejaid. 
Otsustati hakata koguma ideid Muraste ala kujundamiseks ja stiiliks.

Tööd veebilehega 
Aule tutvustas uut veebilehte. On veel pisikesi arenduse vajadusi aga üldjoontes rahuldab leht meie vajadusi. Pisiarenduse veel jätkuvad. Suurin väljakutse on kalendri parem tööle rakendamine.

Otsustati anda panus lehe täiendamisele artiklitega

Merekultuuri aasta tähistamisest
Kapten Rein Raudsalu, TTÜ Eesti Mereakadeemia õppejõud ja Muraste suveelanik, pakub seoses merekultuuri aastaga ettekande tegemist teemal „Mere värvid“; (paarsada meremaalijate-marinistide maali läbi aegade ja meremaalide ajalugu). Tutvustaksin siis ka juba 22 aastat ilmuva Eesti laevanduse aastaraamatu tänavuaastast väljaannet.

Otsustati võtta pakkumine tänuga vastu. Aule korraldab sobivaima aja leidmise.

Juhatuse töökorradus
Seoses Andruse taandumisega juhatuse tegevusest on vaja leida juhatusse uus liige või uusi liikmeid. Juhatus võiks olla suurem (10-12 inimest), et vältida mõnede liikmete regulaarset ülekoormust. Uuesti tuleb teemaks võtta juhatuse liikmete teemapõhine tööjaotus, sellega tegeleme pärast üldkoosolekut, kui on selgunud uue juhatuse koosseis. Koosolekul osalejad kinnitasid juhatuses jätkamist. 

Otsustati jätkata juhatusse liikmete värbamisega ning seada üheks eesmärgiks kõiki juhatuse liikmeid rahuldava töökorralduse leidmine.

 


Aule Kikas
juhatuse liige

