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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste koolimajas, 3. august 2014. a  (kl 18.45-21.00)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Aule Kikas, Kari Maripuu,  Martina Mamontov,  Evelin Tiirik, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa,  Tarmo Ola, Elari Udam

Puudus:
juhatuse liige Katrin Krause 


Päevakord:

Uue liikme vastuvõtmine
	Teenuslepingu sõlmimisest 
	Tunnustame tublisid
	Praktikakohad vabaühendustes
	Ajaleht „Meie Muraste“
Muraste kauplus



Uue liikme vastuvõtmine
Avalduse külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud üks külaelanik. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Anneli Pragi (Muraste tee). Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.
Teenuslepingu sõlmimisest
Andrus tutvustas Strantumi poolt meile tehtud ettepanekut Muraste kooli õhtuste aegade administreerimiseks. Tööaeg on kell 15-22, palgafond 500 eurot kuus. Lepingu sisuks on spordihoone poolse ala korrashoid, sh koristamine ning spordihoone ja õhtusel ajal ka aatriumi kasutajate (treeningud, huvitegevus) suunamine. 
Otsustati mitte sõlmida pakutavatel tingimustel lepingut Muraste koolimaja spordihoone  administreerimiseks. Jätkata läbirääkimisi teenuse hinna tõstmiseks  1200 euroni ning vastutus- ja tegevusala täpsustamiseks. 
Tunnustame tublisid
Meil on võimalus läbi meie juhatuses olevate vallavolikogu liikmete esitada taotlus  kandidaatide esitamiseks valla teenetemärgile hiljemalt 15. septembriks. Teenetemärgi taotluse esitamisega saame anda panuse, et meie valla tublisid kodanikuühiskonnas aktivselt tegutsevaid inimesi märgataks ja tunnustataks. Teenetemärgi andmise otsustab volikogu vallavalitsuse ettepaneku alusel ja teenetemärgid antakse üle valla aastapäeva tähistamisel. Iga taotluse esitaja võib aasta jooksul esitada kuni kaks kandidaati. 
Otsustati teha ettepanek vallavolikogu liikmetele (Aule, Katrin ja Martina), et esitada valla teenetemärgi kandidaatideks Krista Kanniste Adra külast, Eddi Tomband Türisalu külaseltsist, Ivo Koosel Alasniidu Seltsist, Aira Ermel Vääna Külakojast, Val Rajasaar Muraste Looduskoolist ja Andrus Saliste Muraste külaseltsist. Aule, Katrin ja Martina korraldavad kandidaatide kohta ettepanekute tähtaegse esitamise.
Praktikakohad vabaühendustes
Vabaühenduste liit EMSL otsib tegutsevatesse vabaühendustesse praktikakohti kohalikele gümnaasiumiõpilastele, et neile algaval sügisel mõne nädala jooksul näidata, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas vabakonna tegemistes kaasa lüüa ning palub meil kaaluda ühe või mõne õpilase võõrustamist oma ühenduses. 
Möödunud õppeaastal algatas vabaühenduste liit EMSL koolide ja vabaühenduste koostööprogrammi Kogukonnapraktika, mis viib abituriendid ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse klassiruumis õpitut praktikaliste kogemustega täiendama. Õnnestunud katseprojekti järel Lääne-Virumaal laiendame programmi alanud kooliaastal üle-eestiliseks ja kutsumegi nüüd teiste seas üles ka Harjumaa vabaühendusi oma kandi noori sügisel enda juurde lühiajalisele praktikale võtma. 
Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad paari kuni mõne nädala jooksul (ligi 10 tundi jagu) kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet. Praktika käigus omandavad õpilased parema arusaama vabaühenduse tegevusest ja toimimisest, kodanikualgatusest ja vabatahtlikust tööst ning kodanikuühiskonnast laiemalt ning saavad samal ajal ka teistele head teha (selle viimasega olid katseprojektis osalenud õpilased just eriti rahul). Eelmisel aastal osalenud õpilaste muljeid ja tähelepanekuid saad lugeda Kogukonnapraktika veebilehelt. Noored saavad kogukonnapraktikal käia aga täpselt senikaua, kui on vabaühendusi, kes on valmis sellesse omalt poolt panustama. 
Mis kasu saab sellest vabaühendus? Katseprojektis õpilasi võõrustanud ühendused kinnitavad, et programmist võidavad nii õpilased kui nemad. Kogukonnapraktika annab ühendusele:
- hea võimaluse tutvustada oma tegevust paljudele oma kandi noortele;
- abikäsi mõne tegevuse või sündmuse läbiviimise või korraldamise juures; 
- värske pilgu oma väljakujunenud töövõtetele ja töökultuurile;
- kasulikke soovitusi ja tähelepanekuid noortelt vabaühenduse töökorralduse ja tegevuse kohta;
- noori mõttekaaslasi ja tegutsemisindu täis abilisi, kellest võivad tulevikus saada teie organisatsiooni vabatahtlikud, liikmed või töötajadki;
- kõlapinda kohalike noorte seas teie ühenduse tegevusvaldkonnale ja seotud teemadele, mis aitab teil noorte kogukonnaliikmete seas leida endale liitlasi ja toetajaid;
- noorte (vabatahtlike) juhendamise kogemuse ja vabaühenduste liidu poolt selleks juhised;
- koostöövõrgustiku nii koolide kui vabaühenduste seas üle Eesti;
- võimaluse panustada Eestis antava hariduse paremaks muutmisesse ja ühiskonna arengusse;
- hea tunde teadmisest, et oled oma töö ja eeskujuga noori innustanud ning et seda indu ja saadud teadmisi kasutatakse ära uutes ettevõtmistes.

Otsustati kutsuda Muraste külaseltsi juurde kuni 2 praktikanti. Aule korraldab kirja saatmise EMSLile ning praktikandidega kokkuleppel nende kaasamise meie tegemistesse (koosolekud, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine). 
Ajaleht „Meie Muraste“
Aule andis ülevaate „Meie Muraste“ II numbri ettevalmistamisest. Teemad on jaotatud ja töö käib. Plaan on leht trükivalmis saada septembri lõpuks. 
Otsustati jätkata lehe väljaandmise ettevalmistavate tegevustega. 
Muraste kauplus
Martina andis ülevaate senisest koostööst ja infovahetusest Muraste kauplusega. Kauplusesse tuleb apteek ja lillepood, samuti postikapid. Ehituskaupluse personaliotsingud juba käivad. Kaupluse fuajeesse tuleb lamestend kohalike uudiste jaoks. Läbirääkimisel on kaupluse siseraadio võimaluste kasutamine ka küla(seltsi) huvides. Külas tehtud küsitluse tulemused sortimendi ja kauplusele esitatavate ootuste suhtes on ETKle edastatud.
Otsustati anda endast parim olemaks hea partner külas kogukonna huvides tegutsevatele ettevõtetele.

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 17. septembril 18.30 Muraste koolimajas.

Andrus Saliste
juhatuse esimees 


