
 

Muraste juhatuse koosolek 

 

Osavõtjad: Kristjan Veelmaa, Aule Kikas, Evelin Tiirik, Sven Kreek, Marju Tulva, Andrus 

Saliste, Anti Aaremaa 

 

Koosolekut juhatas : Andrus Saliste 

 

Protokollis: Andrus Saliste 

 

Aeg: 09.03 kell 18:30-21:30 

 

Koht Aule juures, Meresihi 4 

 

1. Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva kokkuvõte (külastajate arv, tagasiside, kulud) (Evelin Tiirik) 

2. Muraste Tervisekompleksi projekt (Andrus Saliste) 

3. Elioni projekt Pangapealsel(Kari Maripuu) 

4. Liikmete seis (toimkonna liikmed, Andrus, Anti, Evelin) 

5. Vastlapäeva esialgne tagasiside 

6. Inframeeskonna tegevusplaan kevadeks 2011 (Mait, Sven, Kristjan) 

                         - Suvilühistute peatee hetkeolukord ning parendusettepanek vallale (Sven) 

                      - Muraste siseteed, Rannamõisa-Klooga mnt. 

                      - Muud suunad - valgustuse tagasiside, teede hoolduse teavitamine jne 

7. Võrkpalli platsi projekt (Marju) 

8. Vajalik inventaar üritusteks (iga toimkond võiks tekitada nimekirja, mida meil võiks vaja 

minna, saaks korraldada hanked ja võimalusel soetada ürituste toetusrahast - hetkel lisaks 

soetatud Ruupor ja tehtud hinnapäringud telkidele 3x3 m ning soetatud on termosed 2 tk, mis 

ka kasutuses juba olnud) 

9. Harku valla päevade korraldusmeeskonna ülevaade hetkeseisust (Aule) 

10. Avatud mikrofon 

 

 

1. Marju – võrkpalliplats – Undino plats järgmiseks projektiks võtta. Rahastus Leader 

meetmete kaudu (kevad- ja sügisvoor) ning kaasafinantseerimine Undino, valla ja 

võimaliku eratoetajaga – Andrus ja Anti kohtuvad Undinoga, võimaliku eratoetajaga. 

Hiljemalt N 11. Marju ja Evelin kirjutavad projekti valmis – Võrguinventaar ja Leader 

Projektimeeskonnas: Evelin Tiirik, Marju Tulva, Anti Aaremaa, Märt 

Niinemägi 

2. Tervisekompleks – esitatud sai viimasel hetkel, rendileping vallaga olemas, projekt 

PRIAsse . Hetkel ootame PRIA otsust või täiendavaid küsimusi 

3. Eesti V 93. Osavõtjaid 36 (temperatuur oli madal -22 kraadi) Uusi inimesi liitus 

üritusega, Vello Malken tegi ajalooettekande, Mairold tõi lipu, lauldi hümni ja 

tervistunaps, lõke ja hernesupp. Jäädi rahule ja soovitakse traditsiooni jätkumist! 

4. Liikmete korrastamine järgmine koosolek (23.03.2011), eiravad liikmed välja arvata. 

Korrastame! On ka uusi liituda soovijaid. Tendets ülesmäge ja kaasa tulemise soov on 

tuntav! 

5. Vastlapäev – tagasiside on hea, osavõtjaid ca 130, võistles 88, uusi huvilisi. Söödi 

suppi, vastlakukleid, loterii läks väga hästi – teenisime 92 EUR. Loterii jaoks uusi asju 

vaja. Eesmärk peale tööpäeva kerge üritus, Pika lina auhind – tikitud lina sai Aron 

Kuljus, kelgu auhind – Grete-Liisa isaga. Üritusest saadi teada ka listiväliselt – 



koduleht, infotahvlid. Jällegi tõestus, et selliseid üritusi oodatakse ja huvi Muraste 

külaseltsi vastu on kasvava iseloomuga. Huvi kodukandi vastu on kasvava 

iseloomuga! 

6. Suhtlus vallaga-tagasiside 

a. Kaardistan ka kirjade vastused või vastamata olukorra – tähtaeg : N12 ja teha 

märgukiri valda, et ootame vastuseid (Andrus) 

b. Ümarlaual teha ühisavaldus samal teemal (21.03.2011) 

c. Infraosakonna hooldusmeeskonna juht – Kristjan, Andrus aitab kirjad teha, 

kaardistada piirkondade kontaktsikud 

d. Muraste küla ametlikult külaks, aleviks, alevikuks? Teha küsitlus elanike 

hulgas, kaardistada seisukoht – puudutada seda teemat üldkoosolekul 

septembris/oktoober. Enne vaja selgeks teha, mis sellega kaasneb jne 

e. Sven Kreek tegeleb projektidega – Siseliiklus alates aprill 2011 + Klooga mnt 

teema – aprill 2011 

7. Vajalik inventaar kaardistada – helitehnika, telk, stopperid, rinnanumbrid, prügikastid, 

pingid. Kaardistada ka olemasolev inventar Tähtaeg 23.03.2011 

8. Tasuliste ürituste puhul külaseltsi liikmete osavõtutasu soodsam 

9. Harku valla külade päevad – Tabasaku Jazz ja Harku valla küladepäev koos teha. Uus 

koosolek vallas 25.03 – See selgineb kohtumisel vallaga, mis ja kuidas. Evelon ja 

Aule on meeskonna liidrid. Kui aeg ja koht paigas, jagame meie küla inimeste vahel, 

kes saavad kampa tulla vastutusalad ürituse korraldusmeeskonnas Esimese etapi 

tähtaeg 23.03.2011 

10. Harku valla suvila detailide koostöö Harku valla vabaühenduste ümarlaual, Aule otsib 

MKM.st ka juristi. Teeme ettepanku seda projekti juhtima hakata Avo Sipelgas-le 

11. Veiniklubi meeskond: Aule, Evelin, Annika Kütt. Kasutada juba kehtestatud korda, 

külaseltsi liige saab soodsamalt! 

12. Logo – Reili uuesti, logo elukata, järgmine koosolek (23.03.2011) 50% ajast logo 

ajurünnak (Andrus ja Reili organiseerivad variante) 

13. KÜSK projekt Harku valla vabaühenduste ümarlaua toimimiseks – 10.03 Evelin 

ijuures töökoosolek -  Aule, Evelin, Anti, Andrus. Algus 15:30-19:30. Vallalt 

toetuskiri küsida (Andrus) 

14. Juhatuse koosoleku eelteade koos päevakorraga kodulehele üles panna, et kodanikel 

oleks võimalik tutvuda ja ettepanekuid teha ning kaasa tulla rääkima! Alustame juba 

järgmise koosolekuga (23.03.2011). Eelteade välja hiljemalt 18.03.2011 (Andrus) 


