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Päevakorrapunkt 1
Tänupäev

Peeter Paunmaa tegi lühiülevaate tänupäeva korraldamisest ja kroonika koostamisest.
Probleemiks on kroonika koostamine, kuna peamiselt on olemas tegevustest ainult pildid.
Soov oleks saada rohkem materjale kroonika jaoks. Eriti kriitilises seisus on spordipäevad.
Spordipäevadest ootaks infot osalejate ja võitjate kohta. Samuti võiks juures olla ka võistluste
nimekiri.
Otsustati: sõnavõtu teeb Peeter ja kaassõnavõtjaks Agu, Eha kanda jääb etteastete
organiseerimine, Urmas loeb ette tänatavate nimed koos lühikirjeldusega. Elle annab
tänatavatele lilled. Lilled anda veel esinejatele lilled, lastele teeb Elle kommid. Toitlustuse
eest vastutab Kersti Kristal.
Ettepanek: Külavanemate Ühendus võiks teha külavanem tänukirja, kui külavanem lahkub
omal soovil ametist.
Päevakorrapunkt 2
Tänatavate nimekiri

Peeter Paunmaa luges ette tänatavateks esitatud kandidaadid koos lühitutvustusega.
Kokku esitati 43 kandidaati.
Ettepanek: Tänukirja andmisel arvestada, kas kandidaat on juba külaliikumise edendamise
eest tänukirja saanud, millal ja mille eest kandidaadile tänukiri anti. Vahe võiks olla vähemalt
3 aastat juhul kui ei ole teinud midagi erilist mille eest teda peaks tänama.
Otsustati: rahuldada 42 kandidaati ja 1 kandidaat mitte rahuldada, kuna on saanud täpselt
sama asja eest juba mõned aastat tagasi tänukirja.
Päevakorrapunkt 3
Spordipäev
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Sellel aastal on spordipäeva läbiviijateks Paisumaa küla inimesed. Paisumaa küla esindajale
teatada, et vajadusel võib küsida abi spordipäeva läbiviimisel ja projekti kirjutamisel Jürgeni
Kusminilt. Abi võib küsida ka Mervi Vaarmanilt ja vajadusel saaks üritust korraldada Valgus.
Arvestada tuleks sellega, et spordipäevaks tuleb soetada karikad, medalid,
tänukirjad/diplomid. Samuti tuleks mõelda supi pakkumisele.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
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