MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Protokoll nr :
3/2010
Toimumise aeg:
04.03.2010, kell 18.05 – 19.10
Toimumise koht:
Tehnika tn 11, ruum nr. 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Agu Raadik, Elle Vesinurm, Heino Resik, Iris Haiba, Maire Põhjala,
Mikk Vaarmann
Puudusid:
Lii Lember, Tiit Linnamägi, Üllar Aruksaar
PÄEVAKORD:
1. Sissejuhatus
2. Tänupäeva korraldamine
3. Muud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Sissejuhatus
Peeter Paunmaa tutvustas vallapoolset tugiisikut Kirsti Mau’d.
Peeter: Hakkasime eile koos Kirstiga tänupäeva kutseid tegema. Sissejuhatuseks veel niipalju,
et käisin Velisemõisa külas Velise kultuurimajas sõbrapäeva peol. Seal anti Märjamaa
valla Külavanemate Ühendusele Velise Kultuuri ja Hariduse seltsi poolt tänukiri abi
ja toetuse eest seltsi tegevuse arendamisel ja külaliikumise edendamisel. Haridusselts
pidas oma 5 aastapäeva.
Päevakorrapunkt 2
Tänupäeva korraldamine
Peeter: Tänupäeva tähistame see aasta Teenuse mõisas 20. märtsil. Esinejateks on Vigala ja
Teenuse küla lapsed, mis on kokkulepitud Helle Rehepapil. Heino Resik on kokku
leppinud vastuvõtulaua korralduse Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga.
Heino: Vigala koolile oleks vaja teada anda peost osavõtjate arv ja summa.
Peeter: Eelarves omaosaluse real on etteantud summa, mis on arvestatud toitlustamiseks.
Samas me ei saa öelda Vigala koolile summa ette ja lasta neil selle raha eest
vastuvõtulaud teha. Peaksime läbi mõtlema, mida me sooviksime lauale. Omaosaluse
summast me üle minna ei tohiks.
Marje: Kas omaosaluse sees ei võiks olla ka tänukirjad, lilled jms?
Peeter: Tänukirjad ja lilled on projektirahade eest.
Heino: Vigala koolile peaks siiski teada andma, mida me vastuvõtulauale soovime.
Toimus arutelu.
Peamisteks mõteteks - suupisted ( tikuleivad, korvikesed), singirullid, kringel, puuviljad,
magusad küpsised, kohvi, tee.
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Peeter: Kutsetele panime osavõtust teatamise kuupäeva hiljemalt 15. märtsi, selleks päevaks
peaksime teada saama inimeste arvu. Üle tuleks vaadata sädeinimeste nimekiri ja
vajadusel seal korrektiive teha. Samas mõelda ka sellele, kas on uusi sädelejaid.
Sädeinimeste nimekiri saadeti kontrollimisele.
Agu: Kutsuksin väga hea meelega peole ka MTÜ Alt Merjama liikmed, kuna nad tegutsevad
väga aktiivselt.
Peeter: Samuti loodi Valgu Külaselts.
Agu: See aasta on meil on esimene aasta, kus pole vastu võtta ühtegi külavanemat.
Peeter: Kutsed saavad homse päevaga posti, uusi külavanemaid meil ei ole kellele tunnistusi
anda. Praegu on tänatavaid 14 ja mõned lisanduvad veel nimekirja. Meil on inimesi,
keda tänatakse mitmelt poolt. Helistasin ka Kertule, ta teeb meile tänukirjad valmis.
Need lähevad raami sisse, nii nagu tavaliselt ja see on ka eelarves kajastatud.
Toimus arutelu, kuidas tänukirja vormistatakse.
Agu: Tänukirja saajate nimikiri tuleb saata ka Märjamaa Nädalalehte
Peeter: Lehetoimetajaga on räägitud ja ta paneb nimekirja koos tekstiga lehte.
Iris: Kas ajalehetoimetajale on ka kutse tehtud?
Peeter: Ajalehe toimetajale ja Vallavalitsusele tuleb ka kindlasti kutse saata
Agu: Tegelikult peaksime kutsed saatma nii Vallavalitusele kui ka Volikogule.
Peeter: Kes võtab lillede tellimise, ostmise ja kohale toomise enda peal?
Ago: Olen nõus ära tooma, kuid mida ja kui palju? Peame selle põhjalikult läbi mõtlema,
sest eelmisel aastal me läksime sellega alt.
Elle: Kui palju oleks lilli vaja?
Iris: Arvestada tuleks nii, et saaksime ka ringide ja rühma juhendajatele lilled anda ja
lastele kommi.
Peeter: Lillede arvu me ütleme sulle
Agu: Pange siis igaks juhuks + 5 lille juurde, et puudu ei tuleks
Maire: Võtaks kobarnelgid
Maire: Kas šampust pakutakse ka?
Iris: Võiks pakkuda alkoholivaba, et oleks väike pidulik hetk klaasi kõlistades.
Toimus arutelu.
Peeter: Üks asi on siiski veel tegemata- slaidiprogramm. Mulle lubati tuua spordipäevapildid.
Agu: Meie omadel ei ole vist midagi, kuigi Ellikarilt peaks uurima ta oli ka seal.
Peeter: Panen ka enda pilte juurde ja palun Aedal slaidiprogramm teha. Siis jääb ka meile
endale iga aastatest üritustest jälg maha. Sellel on omaette väärtus.
Iris: Kui lapsed on esinemas, siis peaks neile kommi ostma
Elle: Kui palju lapsi on, siis teaks kui palju komme oleks vaja? Lastearv tuleb kindlaks teha.
Peeter: Uurin Helle Rehepapilt natukene tasuta
Iris:

Mis kellast pidu hakkab, mis kellast peaks küla ühenduse liikmed kohal olema?
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Peeter: Pidu hakkab kell 12.00 ja Teenusel on nii tublid inimesed, et vast ei pea sinna teised
väga vara kohale minema. Kui tekib vajadus abile annan teada. Nendega tuleks ainult
eelnevalt läbi rääkida päevakava.
Maire: Kuhu ma tulema pean? Ma ei ole kunagi seal käinud.
Toimus kohale jõudmise õpetus, selgus et paljud pole seal varem käinud
Kirsti: Kas on oht, et äkki ei oska ka kutse saajad sinna kohale tulla, äkki oleks vaja kaart
juurde teha.
Agu: Anname neile telefoninumbri ja siis saame vajadusel õpetada kuidas tulla.
Iris: Kirsti võiks kodulehele kaardi valmis teha ja selle sinna siis üles panna. Samuti tuleks
kodulehte korrastada. Mina väljas poolt vallamaja administraatorina seda teha ei
suuda, sest vallamaja võrk on väga aeglane. Praegu on kodukal üleval väga palju vanu
andmeid.
Peeter: Kodulehte tuleks korrastada
Heino: Külavanemate andmed on kodulehel napid
Iris: Kontaktandmeid ei saa me ilma külavanema nõusolekuta ülesse panna. Peaksime
kõigilt personaalselt küsima nõuolekut kontaktide välja panemiseks.
Otsustati :













Heino küsib Vigala koolilt hinnapakkumise suupistelauale
Saata kutsed ka MTÜ Alt Merjama’le ja MTÜ Valgu Külaseltsi’ele
Saata kutse Märjamaa Nädalalehe toimetajale
Saata eraldi kutsed Vallavalitsusele ja Vallavolikogule.
Agu tellib, ostab ja toob lilled
Heino uurib, kas Vigala toob šampused
Lauale panna alkoholivaba ja alkoholiga šampust.
Agu küsib Ellikarilt spordipäeva pilte slaidiprogrammi jaoks
Paluda Aeda abi slaidprogrammi koostamisel
Elle teeb lastele kommipakid
Peeter uurib esinejate laste arvu
Kodulehte tuleb korrastada

Päevakorrapunkt 3
Muud küsimused, uudised
Peeter: Infoks veel, et suvised mütsid on meil käes. Ja jäävad Hobulaiu jaoks, tänupäeval me
neid ei jagada.
Agu: Meie eelarve tõmmati 81 000.- peale, tegin uue eelarve taotluse, et saaksime 94 000.peale tagasi. Kuidas õnnestub seda ei oska öelda, sest see on menetluses. Veel ei ole
midagi otsustatud.
Toimus arutelu
Peeter: Kas peaks hakkama mõtlema ka üldkoosoleku peale, et millal seda teha ja kuidas seda
Teha. Kas teha seda Märjamaal või mujal ja kuidas seda korraldada. Märjamaal
saaksime volikogu saali kasutada. Andke märku kui teil on mingi mõte.
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Otsustati:
 Üldkoosoleku teemat kodus mõtiskleda

Kirsti jagas kohalolijatele tänupäeva kutsed.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõpenuks.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija

05.03.2010
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