
23.03.2011 toimunud Muraste külaseltsi juhatuse avatud koosoleku protokoll 

 

Osavõtjad: Kari Maripuu, Anti Aaremaa, Sven Kreek, Kristjan Veelmaa, Aule Kikas, Andrus 

Saliste 

 

Koosolekut juhatas: Andrus Saliste 

 

Protokollis: Andus Saliste 

 

Aeg: 23.03 kell 18:30-23:10               Koht : Meresihi 4 

 

PÄEVAKORD- 

 

1. Elioni projekti hetkeseis Pangapealsel (Kari Maripuu) 

2. Külaseltsi liikmete seis (uute liikmete vastuvõtmine, pikalt võlgu ja mitte tasuvate liikmete 

väljaarvamine) (Andrus) 

3. Võrkpalli platsi projekt (Marju/Anti) 

4. Projektimeeskonna idee tutvustamine (Anti/Andrus) 

5. Vajalik inventar üritusteks (kaardistada olemasolev ja kirja panna vajaduste nimekiri) 

6. Harku valla ümaralaua koosoleku ettevalmistus (SWOT- Aule, muud teemad – Andrus) 

7. Harku valla päevade korraldusmeeskonna ülevaade hetkeseisust (Aule) 

8. Veiniklubi avaürituse kokkuvõte (Aule) 

9. Muraste logo – ajurünnak – tulemuseks otsustatud logo 

10. Raamatupidamine 2010+2011 

11. Koduleht www.muraste.ee täiendamine/parendamine 

12. 7. Mai talgud „Teeme ÄRA“ 

13. Vaba mikrofon 

 

 

1. Elion – Kari Maripuu tutvustas Pangapealse Elioni projekti arengut – maa omanikega 

on segadus – maa kuulub kolmele - pankrotivara, omanikuta maa ning tõrksa ärimehe 

käes. Küsimus hinnas – esialgne Elioni pakkumine 325 EUR – maksumus sisaldab 

kaabli toomist krundi piirini. Läbirääkimiste tulemusena aga hind oli paindlik ja 

langes. Uus pakkumine - liitumine tasuta kui 40 tahtjat kokku tuleb. Hetkel koos 25 

tahtjat. Kari saab ametliku pakkumise ja siis saadab uuesti laiali Pangapealse listis. 

2. Liikmete teema 

a. Liikmed, kes ei tasu liikmemaksu ja korduvatele ühendusevõttudele vaatamata 

ei ole tasunud liikmemaksu, arvame liikmestaatusest välja. Peale 

liikmemaksude tasumist arvame hea meelega nad liikmestaatusesse tagasi! 

Juhatuseliikmete korrastamine pärast üldkoosolekut. Välja arvatud liikmetele 

teatem personaalselt nende väljaarvamisest. 

b. Vastavalt avaldustele uued liikmed vastu võetud.  

c. Seisuga 23.03.2011 on Muraste külaseltsil 83 liiget 

3. Marju Tulva kirjutab võrkpalli inventarihanke projekti, asi ilusti plaanipäraselt. 

Kaasatud ka Märt Niinemägi ja Evelin Tiirik. Anti Aaremaa valgustab Undino käest 

krundiomandamise arengut. Seoses Undino mõtlemisaja võtmisega suuname 

inventarihanke projekti Tervisekompleksi jaoks – otsustatud 

4. Kari otsustas kohe juhatusse mitte tulla ametlikult seoses Pangapealse teede MTÜ 

sulgemise koormusega aga on vabakuulajana edaspidi aktiivne ja plaanib Pangapealse 

teede MTÜst vähemalt 15-20 liiget Muraste külaseltsi liikmeks kutsuda 

http://www.muraste.ee/


5. Anti Aaremaa ja Andrus Saliste tutvustasid projektimeeskonna ideed – 

Projektimeeskonna juht on Anti Aaremaa, on kaasatud ka hulk inimesi, kes valmis 

kirjutama ja perspektiivis ehk ka projekte juhtima. Töö meeskonna täiustamiseks käib 

6. Inventarilist tutvustatud – vajaminevaid asju kutsuda ka listis annetama! 

7. Andrus Saliste tutvustas saabuva Harku valla vabaühenduste ümarlaua 

päevakorrapunkte. „Aiandus/suvilaühistute töörühma moodustamine, mille eesmärgiks 

oleks perspektiivis leida ühisosa Harku valla, EV seaduste ja aiandus/suvilaühistute 

olukordade lahendamiseks (teehooldused, teeomandid, kommunikatsioonide trassid 

jne) Töörühma peaks olema kaasatud ka piirkondade suvilaühistute esindajad. 

Anname ülevaadet pärast ümaralaua koosolekut! 

8. Harku valla küladepäevad - Aule tutvustas üritust, Tabasalu staadionid on broneeritud 

04.06 spordivõistlusteks, Koht selgub nädala jooksul (kas Tabasalu looduspark või 

Muraste Terviskompleks), siis saab ametlikult välja kuulutada. Ideekavand on valmis, 

saabuval reedel 25.03 selguba ka koosolekul Harku vallaga ürituse täpne eelarve, siis 

saab edasi hakata planeerima ka täpsemaid üritusi ja korralduslikku poolt! 

Ideekavandit tutvustatakse ka Harku valla vabaühenduste ümarlaual 28.03.2011 

9. Kodulehel ürituste kalender parandada, kvartalis üks veiniklubi – järgmine üritus 

valmistaud veini maitsmine + villimine, üritus kujuneks huvitavate kohtumiste 

klubiks. Esimene üritus õnnestus, osavõtjaid oli 18 inimest, tagasiside ainult 

positiivne. 

10. Muraste logo töörühm – järgmiseks korraks (13.04) 

11. Raamatupidamine - Andrus tutvustab arengut, aprill esimene koosolek 2010 valmis ja 

2011 on leidmas lepingupartner. Kokku lepitud kohtumised kandidaatidega. 

Üldkoosolekul kinnitada 2010, Üldkoosoleku kuupäev – 15. Mai. Koht vaja kokku 

leppida Pangapealse lasteaiaga varakult (Andrus teeb seda) 

12. Kodulehe areng –  

a. lisada taristuprobleemide leht (drop down valikutega), et elanikud saaks 

teavitada mittetöötavatest valgustitest, purunenud teelõigust või muust 

taristumurest. Muraste külaselts edastab selle siis vastavale instantsile, et mure 

lahendada. Puudutab siis avaliku ruumi probleem, mitte kodumajapidamise 

vajadusi 

b. Korrastada olemasolev puu, vanad üritused arhiivi tõsta – projektimeeskond 

Evelin Tiirik, Andrus Saliste, Erkki Tälli 

13. Teeme Ära talgud on Evelin Tiiriku poolt registreeritud üle-Eestilises Teeme Ära 

projektis, on juba ka esimesed registreerijad, seisuga 22.03 neli inimest. Asume 

moodustama töörühmi, välja saadetud palve saata infot, kus ja mida võiks teha. 

Peamisteks eesmärkideks Muraste Tervisekompleksi korrastamine ja võimalusel ka 

Undino spordiplatsi korrastus, Vaateplatvormi ümbruse korrastus. Aprilli esimesel 

nädalal saadame laiali ka teavitava listikirja ning paigutame plakatid bussipeatustesse 

ning infotahvlitele. Vallaga asume läbirääkimistesse konteinerite ja koristusvahendite 

tagamiseks. Projektimeeskonna juht Evelin Tiirik 

14. Andrus Kristjan lepivad kokku kohtumise Rein Kooliga – teemaks Muraste siseliiklus 

15. Andruse idee suvine õpilasmalev! – sellel aastal ei jõua kuid suvi 2012 võiks olla 

reaalne. Asume uurima võimalusi ja nõudeid. 

16. Aulega Ümarlaua ettevalmistus 

a. Eetikakoodeks - valmis 

b. Hea kodaniku tava – valmis 

c. Asutamiskokkulepe – valmis 

d. Ümarlaua kodukord – valmis 

e. SWOT – kaardistus – lõpetada saabuval Harku valla vabaühenduste ümaralaual 



17. Juhatuse koosolek järgmine 13.04 algusega kell 18:30, orienteeruv lõpp 21:00 

 


