JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Murastes, 07. juuni 2011. a (kl 19-22.00)

Juhatas:

Andrus Saliste

Protokollis: Martina Mamontov
Osalesid:
Puudusid:

juhatuse liikmed Andrus Saliste, Martina Mamontov, Marju Tulva, Aule Kikas,
Kristjan Veelmaa, Evelin Tiirik, Hanno šavitch,
juhatuse liikmed Katrin Krause, Ivar Vilk, Mairold Vaik

Kutsutud:

Mari Kuljus, Anti Aaremaa

Päevakord
1.
Külapäeva korraldamisest
2.
Ürituste korraldamisest

1.

Külapäeva korraldamisest

- Tagasiside erinevatelt osapooltelt positiivne
- Intsident purjus noormehega ürituse lõpul – politsei lahendas olukorra
- Elektrik Rein tegi väga professionaalset tööd
- Paar teemaküla tegelesid enda tutvustamise ja harivate tegevuste asemel pigem kauplemisega.
Samuti osa telke ei täitnud programmilisi lubadusi.
- Sissesõit ja väljasõit oleks võinud toimuda erinevaid teid pidi
- Paljud kauplejad tulid kohale, sest oli pühapäev
- Järgmisel aastal ürituse plaan ja programmid enamatesse kohtadesse – infoviidad/tulbad eri
kohtades platsil
- Esmaabi punktid olid tähistamata
- 12-17-aastaste segment katmata – võiks olla neile ka midagi. Rularambid, mägirattad jms
- Meeskond arvas parkivat ligi 1000 autot
- Laupäeval korraldada ja ühitada spordipäevaga – hommikul spordipäev ja pärast külapäev
- Kaaluda õhtu lõpul bändi/artisti esinemist
- Parem meediaplaan teha – raadiod, Harjuelu jne
- Sõltumatuid vaatlejaid üritusel vaja, kes vaatavad teematelkides toimuvat
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2.

Ürituste korraldamise protseduur

- Kõigi ürituste korraldamise info peab kõigepealt minema külaseltsi juhatusse kinnitamisele
- Igale Muraste külaseltsi üritusele kutsume Harku vallavanema, kommunikatsioonijuhi ja asjasse
puutuva ametniku
- Kõik kommunikatsioon võiks käia läbi kommunikatsioonijuht Martina – vallalehte minev info.
Muud teemad:
- Koos ümarlaua liikmetega korraldada ühine jõuluüritus puuetega lastele olemasoleva oksjoni tulu
raha eest.
- Pakkuda välja, kas Kumna soovib korraldada spordipäeva – külapäeva teise koha võitja
korraldaks spordipäeva.
- 23. juuni Muraste olümpia koos jaanitulega
Kõigile Muraste küla elanikele. Kaasata listis vabatahtlikke. Võistlused õhtusel ajal.
Muraste olümpia kuupäev ära muuta ja teemaks MURASTE JAANIOLÜMPIA. Muraste
tervisekompleksi platsil, kus toimus külapäev. Toimuvad saapavise, üle lõkke hüpped ja muud
jõu- ja ilunumbrid. Süüdatakse võimas jaanilõke. Kontaktisik Marju Tulva.
- Loobume Innove erivajadustega inimeste abistamise projektist. Põhjus: vald ei soovi MTÜ
Muraste Külaseltsi abi.
- Muraste hariduskompleksi lähteülesande planeerimise koosolek 16. juuni kell 16.00 Harku
vallamajas.
Muraste ootused: suurem nõupidamiste ruum ja nö kooliaula, kus saab erinevaid üritusi teha.
Kooliaed. Studio Viridisel oma ruum, mis on seotud loodusõppe klassiga. Kasutada ehituses
paekivi. Ühekordne hoone. Köök, mida saaksime kasutada.

