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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  


Muraste, 23. oktoober 2013. a  (kl 19 - 24.00)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Aule Kikas, Martina Mamontov, Tarmo Ola, Andrus Saliste, Evelin Tiirik, Marju Tulva, Katre Kuusik, Anti Aaremaa;
külalistena Martin Lahek (p.2), Val Rajasaar (p.2) ja Katrin Saliste (p.3)
Puudusid:
juhatuse liikmed Katrin Krause, Kari Maripuu




Päevakord: 

Uute liikmete vastuvõtmine 
Andrus tutvustas  külaseltsiga liitumise avaldusi (3). 
Otsustati:  võtta vastu külaseltsi liikmeteks Merike Rästas, Anu Hämalane ja Mare Olde.

Naabrivalve organiseerimisest
Viimasel ajal on Murastes sagenenud elamutesse sissemurdmised ja vargused, mis on omakorda tõstnud päevakorda turvalisuse teema.         
Külalistena koosolekul osalenud Martin Lahek ja Val Rajasaar andsid  põhjaliku ülevaate naabrivalve liikumisest. Tegevust korraldava MTÜ Eesti Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Marek Lahek andis nõusoleku osaleda Murastes naabrivalve organiseerimisel, mis aitaks tagada igaühe kodu ja naabruskonna turvalisust.
Esimese tegevusena kutsutakse kokku küla piirkondade esindajad, et rääkida läbi kogukonna turvalisuse põhimõtted ning anda ülevaade koostöövõimalustest kohalike omavalitsuse, politsei ning teiste asutustega. Rohkem saab infot veebilehelt www.naabrivalve.ee. 

Otsustati: tunnustada Martin Laheki algatust ning kutsuda kokku ümarlaud naabrivalve organiseerimiseks Murastes. Esimene kokkusaamine toimub 27. novembril. Külaseltsi juhatusest osalevad kokkusaamisel Andrus Saliste ja Aule Kikas.

Kogukonnakeskuse ja noortekeskuse haldamine 
Katrin Saliste Tabasalu Noortekeskusest tegi väga huvitava ettekande noorsootöö erinevatest tahkudest. Ühe osana tutvustas ta noorsootööd seaduse vaatenurgast. Ta rõhutas, et noorsootöö ei ole lihtsalt ruumi või koha olemasolu vaba aja veetmiseks, vaid see on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Katrin selgitas noorsöötöö korraldamise põhimõtteid: noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;  noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; noorsootöö toetab noorte omaalgatust; noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
Teisena rääkis Katrin noortetoa või vabaajakeskuse võimalustest ning andis häid näpunäiteid ja soovitusi Muraste külaseltsile võimalikuks tööks noortega rajatavas kogukonnakeskses.  
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning kasutada saadud teadmisi Muraste kooli juurde loodava  kogukonnakeskuse tegevustega sisustamisel.

Sügisesed sündmused  
Tulekul on ümber Muraste matk ehk Muraste Muraton  (26.okt). Korraldusmeeskond:  matka vedaja ja Vali püstkoda – Katre Kuusik, saunabuss – Marju Tulva, toitlustus – Aule Kikas, viktoriin ja Murameedik Anneli Habicht, Muraste Mutt – Kaire Taberland.. 
Detsembri alguses (1.dets) on jõuluretk, mille korraldamisega tegeleb Evelin – muidugi kaasates abiväge. 
Otsustati: hoida Muraste lippu kõrgel ja teha ettevõtmistest, nagu ikka, nauditavad sündmused. 

Vallapoolne kogukonnategevuste kaasrahastamine 
Andrus Saliste andis ülevaate 22. oktoobril toimunud kogukonna arengule suunatud projektipõhioste tegevuse kaasfinantseerimise komisjoni tööst. Andrus osaleb komisjoni töös Harku valla vabaühenduste ümarlaua esindajana.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Arenguhüppe sooritamine KÜSKi  abil
KÜSK on kuulutanud välja taotlusvooru, mille raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt. Toetust saab küsida kuni 10 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest), projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2014 – 31. märts 2015.

Otsustati: osaleda aktiivselt projekti ettevalmistamisel ning esitada projekt külaseltsi arenguhüppe sooritamiseks konkursile;  projektijuhiks on Aule Kikas. 

Sügistalgute kokkuvõte

Kokku oli 3 talgukohta: mõisapargis lehtede riisumine (Evelin Tiirik),  mõisa lähedal asuvate  tiikide puhastamine (Val Rajasaar) ja Pankranniku mänguväljaku piirdeaia värvimine (Katrin Krause). Kokku oli talgulisi ca 30. Talguslisi kostitati, nagu traditsiooniks on saanud, sooja supiga. 
Kohapeal algatatud küsimused 
Koosolek lõppes ebaharilikult ehk piduliku õhtusöögiga, mille käigus tunnustati valimistel osalenuid ja Harku valla volikogusse valituid. Oleme rõõmsad, et Muraste külaseltsi juhatusest osutusid valituks suisa kaks kandideerinut: Martina Mamontov ja Katrin Krause. 



Andrus Saliste
koosoleku juhataja

