
 
 

 

 

MTÜ MURASTE KÜLASELTS 

 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

 

Murastes, 09.01.2012. a  (kl 18.30- 21.30   

 

 

Juhatas: Andrus Saliste 

Protokollis: Evelin Tiirik 

Osalesid: Andrus Saliste, Aule Kikas, Marju Tulva, Kristjan Veelmaa, Mairold Vaik, Evelin 

Tiirik; Hanno Savitch, Martina Mamontov (Skype vahendusel) 

 

Puudusid: Katrin Krause, Ivar Vilk, 

Kutsutud: Kristiine Liiv 

 

 

 

Päevakord: 

 

1. Kultuuri-ja spordisündmuste kalender 2012 kinnitamine 

2. Aasta 2011 tegevusaruande ettevalmistamine  

3. Aasta 2012 eesmärgid (seltsi, tegevuse, eelarve jne)  

4. Ülevaade toimunud Harku valla vabaühenduste Ümarlauast,  

5. Vaba mikrofon  

  

 

1. Kultuurisündmuste kalender 2012 kinnitamine  

Marju Tulva ja Evelin Tiirik tutvustasid külaseltsi üritustekalendrit aastaks 2012. Kõigil juhatuse 

liikmetel oli võimalus teha ettepanekuid. Kultuuri-ja spordiprogrammi toetus Harku valla eelarvest 

on 2200 eurot.  

 

Otsus: Kultuurikalender vastu võetud välja pakutud kujul, külaseltsi liikmetele, kodulehele ja 

valla kultuurikalendrisse edastatakse info sündmuste kohta veebruari kolmandal nädalal. Vastutaja 

Marju Tulva 

 

2. Aasta 2011 tegevusaruande ettevalmistamine  

 

Vormistame põhjaliku dokumendi oma tegevusaastast, mille põhjal teeme kokkuvõtte 

majandusaruande juurde esitatavast lisast. 

 

Teema Vastutaja 

Harku valla vabaühenduste ümarlaud Andrus 

Nelja valla kogu  Andrus 
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Muraste hariduskompleksi rajamine Hanno 

Kultuuri-ja spordisündmuste kokkuvõte Marju ja Evelin 

KÜSK  Aule 

Muraste liiklusküsimused Hanno ja Kristjan 

Liikmete aruandlus Kristiine 

Kivi tn 1 mänguväljak  Katrin Krause 

Tervisekompleksi arendused Anti ja Andrus 

Naabrivalve, turvalisus ja koduloomad Mairold 

Infrastruktuur Ivar 

Heateofond Kristiine 

Projekt Märka ja Enneta Kristiine 

Külapäev Aule 

Meediakajastus Martina 

 

 

Otsustati: Dokumendi kirjutab kokku Aule, tähtaeg kirjatööde esitamiseks 22. veebruar 

Valmis dokumenti esitletakse 29.veebruar 2011 juhatuse koosolek;  

 

3. Aasta 2012 eesmärgid (seltsi, tegevuse, eelarve jne)  

 

Ajurünnak külaseltsi eesmärkide sõnastamiseks: 

 

a. Edukad kultuuriüritused 2012 arv …., mida külastab kokku … inimest 

b. Kaasata  külaseltsi 150 liiget, st 10% elanike arvust. 

c. Liikmemaksu laekub 700 eurot 

d. Listiliikmete arv on 350 

e. Kaasata külaseltsi tegevusse projekte juhtima ja üritusi korraldama x 

inimest 

f. Oleme leidnud koosolekute korraldamiseks ruumid. 

g. Kogu küla siseliikluse parendamine koostöös vallaga, aktiivne suhtlus 

vallaga. 

h. Alustada sarjaga Muraste Maitsed 

i. PRIA projekti kirjutamine noorte vaba-ajaveetmisvõimaluste 

parandamiseks külas 

j.  Valla lehes peab ilmuma lugu vähemalt 1 kord kuus.  

k. Üldkoosolekul osalejate arv vähemalt 15 inimest 

l. Tervisekompleksi, kui keskuse arendamine 

m. Matkaraja arendamine  

n. Parendatud arengukava vastuvõtmine üldkoosolekul 

o. Loodud on üks naabrivalvesektor (Mairold) 

 

Meie külaseltsi välised tegevused 

1. Ümarlaua jätkusuutlik tegutsemine st on korraldatud igakuiselt üks ümarlaud. 

2. Kandipõhise arengu propageerimine, koostöö naaberküladega  

3.  Nelja valla kogu liikmestaatus, aktiivne osalemine vähemalt 80% koosolekutel 

4.  Koostöö teiste vabaühendustega ning omavalitsusega 

 

Otsustati: Aule vormistab dokumendipõhja eesmärkide korrektseks sõnastamiseks ja 

kinnitamiseks. Tähtaeg 19.veebruar, mille järel Marju ja Evelin aitavad koostada 

dokumendiprojekti.  
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4. Ülevaade toimunud Harku valla vabaühenduste Ümarlauast 

 

Ümarlaual oli 21 osalejat, Murastest 5 inimest. Liikmete arv näitab, et on tegemist olulise 

koostöövormiga.  Ellu on kutsutud hariduseküsimuste töörühm. 

Martina tutvustas vabaühenduste tunnustamisstatuuti, esitlus pälvis heakskiidu. 

2012 Kes juhatab ümarlauda, ainuke kes välja tuli kandidaadina 2012 oli Muraste, ning külaselts 

kinnitati taas ümarlaua tegevust juhtima. 

Ümarlaua koosolekute protokoll on kättesaadav aadressil www.muraste.ee ja www.harku.ee 

 

 

5. Vaba mikrofon  

 

5.1 Kaasamise temaatika kultuuri-ja spordisündmuste oluliseks osaks saab  uute liikmete 

külaseltsi kaasamine. 

 

Otsustati: 29.veebruari koosolekul käsitletakse ühte teemat st Kaasamine ning arutlule on kutsutud 

ka Ivi Proos. 

 

 

5.2 Kooli detailplaneeringu avalik arutelu 9.veebruaril vallas. Meie eesmärgid, mida peaksime 

rõhutama, et projekteerimisel arvestatakse. Soovime staadioniovaali 300m, et saaks jalgpallimänge 

korraldada. Pohla tee krundi ostmine. Ning tegevusväljakute avalik kasutamine.  

Osalevad koosolekul Aule, Kristjan, Marju, Hanno. 

 

5.3 Ruumiprobleem - lasteaed 
16.veebruaril toimub Erik Sandla poolt koosolek lasteaiajuhatajatega, kus käsitletakse ka ruumide  

rentimise temaatikat.   

 

Ervin Jürisoo ja Kaupo Rätsepaga kohtumine, järjekordselt tõdeti, et tuleb olukord lahendada ja 

selleks tuleb kolmel osapoolel kohtuda.  

 

Otsustati: Kiri ruumiprobleemide kohta saadetakse välja esmaspäeval kuupäev 13.veebruar, 

vastutab Evelin. 

 

5.4 Keldriruumid 

 

Kaire Taberland on leidnud meie külaseltsi inventari tarvis keldiruumid, tutvuvad tingimustega  

Ivar ja Marju 10.veebruaril.  

Ivar tegeleb ukseluku ja riiulite leidmisega.  

 

5.5 Pood 

Käivad läbirääkimised, et lähiaastatel võiks Mummi trahteri lähedal asuvale ärimaale rajada poe 

üks tunnustatud kauplustekett. Tõenäoliselt võiks pood uksed avada nt nelja aasta pärast. 

 

5.6 Naabrivalvesektor st üks küla ongi üks piirkond, optimaalne on 10-15 maja on üks 

piirkond. Liikmemaksu osa. Sees on nn kärg. Naabrivalvesektori märk oleks iga sissesõidu peal. 

Naabrivalve ja videovalve.  

Otsustati: Mairold uurib lahenduse võimalikust. 

 

 

Andrus Saliste 

koosoleku juhataja 

http://www.muraste.ee/

