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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  


Muraste, 18. september 2013. a  (kl 18.30 - 22.00)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Aule Kikas, Tarmo Ola, Andrus Saliste, Evelin Tiirik, Marju Tulva, Katre Kuusik, Anti Aaremaa ning külalisena Kristjan Veelmaa
Puudusid:
juhatuse liikmed Katrin Krause, Martina Mamontov, Kari Maripuu



Päevakord: 

Muraste kool ning meie ootused ja võimalused selle rajamisel. 
Uute liikmete seltsi vastuvõtmine. 
	Ülevaade külaseltsi korraldatud ja lähiajal saabuvatest sündmustest. 
	2014.a tegevuskava koostamine ja taotluste esitamine. 
Kohapeal algatatud küsimused.

Muraste kool ning meie ootused ja võimalused selle rajamisel.
Muraste kooli kui kogukonnakeskuse rajamise vajadus on olnud teemaks juba aastaid. Kooli ootavad ühelt poolt lapsed ja nende vanemad, teisalt on aga valla suurimas külas suur vajadus kogukonnale mõeldud ruumide järgi. Külaseltsi esindus on vahelduva eduga olnud kaasatud planeerimisprotsessi, paraku ei ole koosolekute kohta vormistatud protokolle, mis teeb keeruliseks jätkusuutliku koostöö. Külaseltsi kodulehele on üles pandud ametlikud kirjavahetused ja Muraste külaseltsi poolt tehtud ettepanekud Harku vallale. 
Külaseltsile on laekunud mitmeid ettepanekuid  ka külaelanikelt kooli sisu ja vormi kohta (lisatud protokollile). Toimunud arutelus vaadati läbi kõik tehtud ettepanekud ja esitatud arvamused. Harku vallale  esitatakse järgmised ettepanekud:
Meie jaoks on oluline, et antud ala ja ehitus planeeritakse kohe mitte ainult ühe funktsiooniga objektiks, vaid Muraste küla keskseks ja mõistlikult planeeritud kohaks nii, et nii õuestegevuse ala kui ka hoone peaks olema kasutuses maksimaalselt.
Alustades välimisest keskkonnast loeme oluliseks, et lahenduse saaks kohe esimeses järgus välistaadion, õuesõppe alad - s.h aiandust võimaldav ala, loodusõppe ala, mida hea meelega aitaks sisustada ka Muraste külaselts läbi erinevate fondide.
Kindlasti tuleks alale planeerida täna ka noorteväljak, mille reaalse ehituse saab planeerida tulevikus samuti koostöös Muraste külaseltsiga. Tänases hetkes peaks aga lahendama juurdepääsu, asukoha ja ala suuruse.
Vältimaks suurte masinate poolt tekitatud mürarikast üllatusmomenti, loeme oluliseks ennetavalt teavitada  ehitusplaanidest lähipiirkonna elanikke, tutvustades neile tööde järjekorda
Loeme oluliseks ka looduskeskkonna maksimaalse võimaliku säilitamise! Siiski ehitusele jalgu jäävad ja hävitamisele kuuluvad kadakad soovitame kokku korjata, laasida ning lastele tööõpetustundide jaoks talletada. Samuti saaks neid kasutada siseinterjööris omanäolisuse andmiseks (kooli logo, nö esindussein) – ka siin oleme valmis panustama Muraste külaseltsiga. Vastav koostöö on aga ehitajaga eelnevalt vaja kokku leppida. 
Hoone välisilme ehk fassaadiviimistluse juures võiks materjalivaliku osas olla eelistatud klaas, paekivi ja puit. Puit pigem kas naturaalset tooni kaitsekihiga kaetud või vanutatud, hallina. Spordihoone seinad, mis tõenäoliselt valmistatakse sandwich-tüüpi materjalist, saab katta mustriga, milleks on erinevad võimalused.
Oleme Muraste külaseltsi juhatusega läbi arutanud kaks erinevat varianti, kuidas kooli ning kogukonna- ja kandikeskuse tegevust ühildada ning Harku valla suurima küla elanikele pakkuda parimat teenust vaba aja sisustamisel. Lisaks toome  välja viimasel kohtumisel kõlama jäänud mõtted elukestvat õpet pakkuvast kogukonnakeskusest (kool, külakeskus, noortekeskus, spordikeskus). 
Spordisaal
Kogukonna sportlikku eluviisi arvesse võttes peame ülioluliseks täismõõtmetes spordisaali rajamist. Käesolevas projektis on Muraste kooli juurde ehitatav spordisaal oma välismõõtmetelt väiksem, kui nt Harku-Järve kooli spordisaal, mille sisemõõtmed on 24x17m; Vääna-Jõesuu kooli spordisaali suurus on 14mx29m ja tegemist on kooliga, mis on mõeldud ühele klassikomplektile; Vääna palliplatsi  suurus on  10x20m. 
Piirivalvekooli spordisaal on küll atraktiivne ja suurepärane sportimiskeskus, kuid Muraste kandi rahvaarvu silmas pidades ei suuda antud saal meie piirkonda teenindada ning juurdepääs on raskendatud. 
Eeltoodule tuginedes teeme ettepaneku leida siiski lahendus, et täismõõtmetes spordisaali rajamine osutuks võimalikuks.
Ala planeering
Soovime aktiivselt kaasa rääkida ala planeeringu elluviimisel, mis puudutab staadioni, noorteväljaku, loodusraja ja kelgumäe rajamist.
Aatrium – aula
Juhime tähelepanu aatriumi projekteerimisel selle funktsionaalsusele: planeerida  kaabeldus tagamaks valgustus ja heli, ka kino näitamise võimalus, lava, lavakardin, lavataguste akende kardinatega varustamine + klaaside turvapiirded, lavalt lahkumise ja pealetulemise lahendamine (vasaku tiiva esimesse klassiruumi). 
Raamatukogu 
Tuleb anda laiem mõõde, et ka kogukonnal tekib võimalus raamatuid laenutada. Samuti tagada juurdepääs koolivälisel ajal.
Söögiala
Luua võimalus söögiala ajutiseks ümberkohandamiseks kohvikuna. 
Huvitegevus
Külaselts soovib fondide toel taotleda huvitegevuse  korraldamiseks savi- ja klaasiahju, mille paigaldus ja elektritarbimise kohta edastame informatsiooni täiendavalt. Vastavad seadmed asuksid kogukonnakeskuse ruumides.
Kooliaed
Õuesõppele lisaväärtuse andmiseks on mõislik rajada  ka kooliaed. 
Lift ja kaldteed
Soovitame lifti mõistlikuks kasutamiseks kaardi- või võtmesüsteemi. Hoone igasse ruumi peab pääsema ka erivajadusega inimene.
Galeriid
Tagada võimalus maali- ja fotokunsti eksponeerimiseks, vajalik valgustus- ja kinnitussüsteemid.
Sisekujundus
Soovitame kasutada meie küla loodusküllast emotsiooni – paekivi, kadakapuidust elemente, servamata lauda.
Kogukonnakeskuse ja noortekeskuse ruumid
Külakeskuse ruumis on vajalik sisustada kööginurk (vesi, kanal, vent).  Nõupidamisteruumi, panipaiga ja WC asukoha osas anname teada oma soovidest lähiajal.
Noortekeskusele tuleb planeerida katuseaken loodusliku valguse  tagamiseks. Ruumiplaneeringu osas (juhendaja ruum, suuremate ja väiksemate laste tegevusalade ruumijaotus) teeme ettepaneku lähiajal.
Direktori konkurss
Teeme ettepaneku kuulutada välja direktori konkurss juba lähiajal, et loodav kool ning koostöö kõigi osapoolte vahel saaks olema ladus ning kogukonnakeskne

Otsustati: 
	Osaleda kohtumisel Harku vallavalitsusega reedel, 20. septembril.

Külaseltsi lähevad esindama Katrin, Evelin ja Kristjan.
	Esitada külaseltsi juhatuses kokkulepitud seisukohad/ märksõnad/ ettepanekud kooli-kogukonnakeskuse projekteerimiseks. 


Uute liikmete seltsi vastuvõtmine. 
Avalduse külaseltsiga liitumiseks on esitanud Mari Pukk ja Lina Taal.

Otsustati: Mari Pukk ja Liina Taal võtta vastu seltsi liikmeks. Andrus tutvustab uutele liikmetele kodukorda.


Ülevaade külaseltsi korraldatud ja lähiajal saabuvatest sündmustest. 
Marju ja Aule tegid kokkuvõtte toimunud sündmust:
Liikumisklubi (16.09) - osalejaid oli 14;
Muinasjutuhommik (07.09) ´- osalejaid hinnanguliselt 100;
Käsitöötuba (10.09)  - osalejaid 16.
Järgmised ettevõtmised:
Seeneretk (22.09), korraldab Katre;
Kogupere Mölkky-turniir (21.09), korraldus Marju, Anti.

Otsustati: informatsioon teadmiseks võtta

2014.a tegevuskava koostamine ja taotluste esitamine. 
2014. a tegevuskava koostamisel ja vallalt tegevustoetuse taotluste  esitamisel võtame aluseks tradistioonilised ettevõtmised, samuti jälgime küla arengukava. Hinnata tuleb reaalset võimekust sündmuste ettevalmistamisel

Otsustati: 2014. a tegevuskava koostamise töökoosolek toimub 25. septembril  algusega kell 18.30 Aule juures. Kes osaleda ei saa, esitab oma ettepanekud hiljemalt koosoleku alguseks elektrooniliselt.

Kohapeal algatatud küsimused.
Katre, Marju ja Aule andsid ülevaate MTÜ Nelja Valla Kogu korraldatud õppereisist Viljandimaale. Reisil saadi põhjalik ülevaade sealse Leader-tegevuspiirkonna ehk MTÜ Mulgimaa Arenduskoja tegevusest. Külastati Halliste, Abja, Karksi ja Paistu valda ning tutvuti sealsete Leader-meetmetest toetust saanud objektidega. Erilist emotsiooni ja innustavat eeskuju pakkus Paistu vald oma fantastilise vallavanema Ene Saarega.
Otsustati: nakatuda saadud ideedest ja nakatada ka teisi.
	Vääna Külakoda ootab Muraste külaselsti esindust oma 10-aasta sünnipäeva tähistamisele 4. oktoobril algusega kell 19. 

Otsustati: osaleda Vääna Külakoja sünnipäeval; osalemisest anda teada Aulele hiljemalt 2.oktoobril. 



Andrus Saliste
koosoleku juhataja

