Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 5/2009
Toimumise aeg: 16.06.2009, kell 18.00 – 19.15
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Agu Raadik, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann
Puudusid: Iris Haiba, Maire Põhjala, Tiit Linnamägi, Üllar Aruksaar, Heino Resik
Päevakord:
1. Spordipäev
2. Suvised üritused – kokkusaamine Kehtnalastega
punkt 1

Spordipäev
Agu: meie küla pakub spordipäevaks välja 22 augusti, algusega kl 12.00 Haimre pargis. Proovisime
kuupäeva klappima panna, sest kuu alguses on „Märjamaa päevad“, siis „Varbola Puupäevad“
ning enne kuu lõppu, kui kõigil kooli algusega või sügistöödega kiire, nii jäigi see kuupäev
sõelale. Registreeruda tuleb 15-ndaks augustiks – siis saab parema ülevaate ja täpsemalt üritust
korraldada.
Elle: ega midagi pole teha – kes saavad tulla need tulevad.
Agu: kuidas see eelmisel aastal oligi, millised olid võistkonnad?
Elle: olid 2 mees- ja 2 naisvõistlejat.
Agu: kuid meie korraldajatel tuli veel üks küsimus – kuidas lahendada karika saamine. Kas teha
randkarikas või anda igal aastal igale võitjale?
Elle: mina arvan, et rändkarikas pole hea, sest kui külades koosolekud toimuvad siis igaüks ei pruugigi
näha, et nende küla on võitnud mingil aastal. Parem, kui ikka jääb külale mälestus oma võidust
nende nn kontorisse. Saavad ka noored ja uued küla sädeinimesed seda näha.
Agu: jah, jäägu siis nii. Kuid kuulutused peaksid 2x kohalikku lehte panema.
Peeter: seda saab Lii korraldada, jõuab veel enne jaanipüha 1x kuulutada ja teist korda kohe siis, kui
ajaleht puhkuselt tuleb – augusti algul.
Otsustati: Lii võtab enda peale kuulutamise ajalehes.
punkt 2

kokkusaamine Kehtnalastega
Peeter: kuna 10-11 juuli on kehtanalaste poolt pakutud kuupäevad, mil nad meid endile külla ootavad,
siis tuleb nüüd enne suurt püha (jaanipäeva) välja selgitada, kas meist on ikka niipalju minejaid,
et tasub minna.
Lii: hetkeseisuga on endast märku andnud 7 inimest.
Elle või Peeter (???): Heino soovis ka tulla.
Peeter: praegu on siis 8 inimest, seega läheme külla. Meie grupis võiks olla - nii 15 inimest.
Kokkusaamine toimub 10 juuli õhtul Paluküla mäel kell 18.00. Majutuskohaks pakub Kaja
Mõtsnik Eidapere külaliste maja – pidavat kena ja vaatamisväärne koht olema. Täpsustama
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peab inimeste arvu, kuna sellest sõltub meie eelarvest väljaminek. Terve maja kinnipanek on
2000.- krooni, pluss siis 100.- krooni voodikoht. Söök läheb eraldi, seda vast ei telli, võtame
parem ise kaasa. Sest eelarves on kogemuste vahetamisele Kehtnalastega meil ette nähtud
4000.- krooni.
Otsustati: Lii suhtleb Kajaga Mõtsnikuga Kehtnast, täpsustab tegevuskava jne. Saadab meilid asjade
selgumisel laiali.
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