Muraste Külaseltsi juhatuse koosolek 12.01.2011
Koht: Tabasalus, Babyback restoranis

Ajakulu: 18:00-20:40

Osavõtjad: Evelin Tiirik, Katrin Krause, Marju Tulva, Martina Mamontov, Anti Aaremaa, Mait Kornet,
Andrus Saliste
Koosolekut juhatas.:Andrus Saliste
Protokollis: Andrus Saliste
1. Muraste 2010 põgus ülevaatus – Vaatamata kasinale eelarvele ja võimalustele saime
hakkama väga suurte asjadega. Allpool nimekiri tähtsaimatest
1. Muraste Arengukava koostamine, esitatud ka valla arengukava lisadokumendiks
2. Nähtavamaks muutumine (pressikajastus, naaberkülad, vald)
3. Harku valla arengukava arutelust aktiivne osavõtt – Muraste küla oli kõige suurema
koosseisuga ja ettepanekud olid asjalikud ning mõeldud oli ka laiemalt kui Muraste
keskselt
4. Harku valla külade ümarlaua ellu kutsumine – Kokku on tulnud enamus seltse ning
liitumas uusi. On tunda, et sellist väljundit oligi vallas vaja.
5. Liikluskorraldusteema (Klooga-Rannamõisa mnt ja külasisene) – Ka Muraste osavõtul sai
alguse Klooga-Rannamõisa mnt ohutumaks muutis projekt. Tänaseks on teostatud ka
Põhja Regionaalse maanteeameti tellitud audit, mis kajastab vajadust väga tõsiselt
Muraste piires (ka laiemalt) parendada tee ületamise tingimusi. Audit kajastab ka
ettepanekuid
6. Koduleht – EAS-i abiga saime endale kodulehe (www.muraste.ee), millele on tänaseks ka
olemas moderaator/haldaja (Erkki Tälli, 5050712, trust.noone@mail.ee)
7. Kivi 1 mänguplats – PRIA otsustas (4-valla kogu) toetada meie projekti esimest osa
(alustööd, aed. Valgustus, siseteed) ja 4-valla kogu otsustas juba ka toetada meie II osa
selles projektis (atraktsioonid ja tegelusvahendid). Hetkel projekt PRIA-s viimast kinnitust
ootamas.
8. Harku vald otsustas toetada suures osas meie investeeringutaotlusi kaasfinantseeringuna
kui saame eurorahad nendele peale!
9. Harku vald on positiivselt meelestatud meie 2011 ürituste taotluste kohta
10. Väga hästi toimiv Aule käsitöötuba – on saanud populaarseks ja sellest räägitakse
legende :o)
11. Muraste küla on 2010 Harku valla parim küla! (Harku valla küladepäeva võistupäev
tulemusena)
12. Kolmandat korda toimusid Muraste külaseltsi eestvedamisel 1. Mai talgud – seekord
koristamise tähe all

2. Raamatupidamine ja liikmed
a. Liikmete seis ja raamatupidamine (Andrus) – Seoses töömahu kasvuga peame leidma
endale lepingulise raamatupidaja, parim oleks kui enda külast. Oluline on, et see isik
oleks pidevalt kätte saadav. Hetkel meie suurepäraste teadmistega raamatupidaja
Mai Palmipuu on Tartus õppejõud ja lisaks ei ole tal ka raamatupidamisprogrammi
kasutamise võimalust. Lihtsam on see teenus sisse osta kui soetada omale kohe
programm ja inimene nn palgale võtta. Andrus kirjutab valmis üleskutse ja juhatuse
liikmed aitavad otsida kandidaate! Tähtajaks see küsimus lahendad I kvartal 2011.
2010 raamatupidamise saab korda Andruse kontakti abil
b. Liikmete seis – ametlikult on meil 78 liiget. Andrus Saliste ja Anti Aaremaa on selle
küsimuse osas kokku leppinud järgnevas – Anti asub nn „personaliosakonna“ liidriks,
kaardistame liikmete tegeliku määra. Kaardistame nende võimalused ja oskused, et
võimalusel küla jaoks nende konkreetset abi paluda või siis ka nende teenust küla
jaoks osta. Liikmed on ka palju võlgu – probleemiks võib olla nn teadmatus
liikmemaks tasuda või unustamine või ükskõiksus. Teeme personaalselt võlglastele
meeldetuletuskirjad (Anti). Andrus edastab liikmete andmed Anti Aaremaale –
tähtaeg 20.01.2011
c. Aastast 2011 on liikmemaksu suuruseks 10 EUR olenemata soost, tööhõivest või
vanusest (Hääletustulemus: kõik osalejad olid poolt). Sellekohase teatis peame ka
laiali saatma listis, liikmetele ja kajastama kodulehel
d. Aastast 2011 esitame arve või maksenõude liikmemaksu kohta – ehk on paremini
laekuv kui inimesel on konkreetselt arve, mida tasuda vaja
3. Andrus andis üle Juhatuse liikmetele tänukirjad panustatud aja ja energia eest aastal 2010 –
Suur, suur tänu veelkord!
4. Ühishääletuse tulemusena sai Muraste külaseltsi juhatuse liikmete poolt 2010 aasta
„Muraste säde“ tiitli Aule Kikas – embamine toimub järgmisel juhatuse koosolekul!
5. Facebook – Muraste külaseltsi konto, mille loojaks Kari Maripuu, muutmine aktiivsemaks,
kasutada seda ka turunduskanalina. Martina võiks sellega tegeleda (vajalik ürituste info
Martinale saata, KINDLASTI ka muutused). Martina meeskonda kutsuda ka Erkki Tälli –
5050712, trust.noone@mail.ee
6. Soetame kogumiskasti, mida edaspidi kõikidel üritustel kasutada seltsile raha kogumiseks –
kas loterii abil või annetuste abil. Vastav lahend ürituste eesvedajate poolt välja pakkuda –
vajalik siis ka auhindade kogumine – kaardistada siinkohal ka Muraste tegutsevad ettevõtjad
ja teenustepakkujad (nt lumepuhuriteenus, massaažitool, Mummi trahter jne jne).
Kogumiskasti toob Andrus
7. 2011 ürituste kava – Ürituste kava on kinnitatud ja hetkel üleval ka meie kodulehel
(www.muraste.ee) ning edastatud ka Harku valla kodulehele! Ürituste eestvedaja peab
tegelema ka eelreklaamiga – maililistis edastamiseks, Harku valla teatajasse edastamisega,
bussipeatustes ja küla stendidel. Kui on plaanis muudatused ajakavas või ürituses endas, siis
varakult kajastada muudatust ka eelpool nimetatud avaldamiskohtades!
8. 17.01 kell 18:00 algusega toimub järjekordne Harku valla külade/kantide ümarlaud. Osalejad
kindlasti Andrus hetkel. Ootame ka teistelt juhatuse liikmetelt tagasisidet! Korraldaja seekord
Vääna Külakoda- Rannamõisa kultuurikoda-laevaselts tutvustavad oma plaane, tegemisi

9. Eelmisel aastal inframeeskonnaga võetud plaan Elion kutsuda kaabelühendust rajama
Muraste külla on saanud alguse ja hetkel ootame Elioni poolt tasuvusanalüüsi ja
kontaktipõhist maksumust. Kui need käes, saab arutada mõttekuse üle ja sobivuse korral
asuda allkirju koguma Elioni kaasabil. Meeskonnas Mait Kornet ja Rainer Kalamäe (Kolmiku
33, Murast)
10. Muraste külaseltsil on nüüd omavahenditena olemas 2 tk 9 liitrist termost (Andruse käes).
Saame planeerida nende kasutamist oma üritustel
11. Veebruari üritus „Vabariigi aastapäev ja suusavõistlus“ – meeskonnas Anti Aaremaa, Marju
Tulva ja Evelin Tiirik (mõtted, mis kajasid : kaasata Piirivalvekool, Kaitseliidu seltskond,
prominentne isik/ajaloolane. Suusavõistluse atribuutika, rinnanumbrid, helitehnika.
Grillivann - Andrus uurib Vanamõisast)

Järgmise koosoleku teemad :
1.
2.
3.
4.

valda esitatud investeeringutaotlused nende läbimõtlemine ja tegevusplaan
Muraste logokonkurss – hetkeolukord
Veebruari ürituste eelkava,eelarve
Järgmise koosoleku aeg: 26.01. ajakulu traditsiooniliselt 18:30-20:30 Koht täpsustub!

