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Koosoleku juhataja: Agu Raadik
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Päevakord:
1. Tänupäev
2. Arengukava koostamine
1. Tänupäev.
Tänupäeav toimub 29.03. 2008 Sipas
Ettepanek on teha slaidikava külaliikumise kohta. Aruksaar Üllar lubas tehnika tuua.
Peeter Paunmaa Sipa kohta pildid. Tuleb ka teisi aktiviseerida. Kutsuda Kaja Mõtsnik,
Pille Matt Ingliste külast, Kalle Toomet Kehtna vallast, Vigala vallast uurida, kes nende
külade ümarlaua juhtfiguur on, ka vallavanem Priit, Üdrumaa esindaja, maavanemale
annab märku Iris. Anne Kalf külade liidust ja Vahur Tarkmees.
Olev Kenk tuleb kutsuda, öelda, et meie puhul on tegu Eesti mastaabis ainulaadse
küladeühendusega.
Agu ootab ettepanekuid, keda meie aukirjaga tänada.
Rahaline kate on kõikideks tegevusteks olemas, KOPi toetus ja valla raha. Taidlejad on
valmis esinema jne. Algusaeg 12.00. Tea Rahuoja tuleb toitlustama.
Tunnustatavad esitada 14.03. Liile. Märjamaa Nädalalehte üleskutse hiljemalt 3.03.
Reedale.
Aare Hindremäe Kehtnast võiks kutsuda, sest siis äkki filmib meie üritust ja teeb pilte.
Kutse kahele, peale märkida kuupäev, millal ära öelda tuleb.
2. Arengukava
Arengukava koostada enese määratlemiseks, eesmärkide täpsustamiseks
Iris: Koosolekud avalikuks, kõik külavanemad võivad tulla koosolekule, kuid hääletada ei
saa. On kontroll piirkonna esindaja üle või toetuskond.
Mikk: Taastada liikmeskond, kõik valitud külavanemad on potensiaalsed liikmed,
üldkoosolekul võimalus liikmeks astuda.
Iris: Esimene päevakorrapunkt taotluste läbi vaatamine, uued liikmed saavad samal
koosolekul hääletada.

Peeter: Külavanematega taas ei arvestata, ei informeerita toimunud töödest, vallaga vaja
koostööd parandada. Vajalik taas vallaesindajaid esinema kutsuda
Agu: Vallavanem tuleks ette kutsuda, samas tasuks ise eelnevalt läbi mõelda, mis meie
valupunktid on.
Jürgen: Vallalehele vaheleht, kus külad või piirkonnad endast kirjutavad.
Kaks funktsiooni siin käimisel – sotsiaalne (tänupäev) ja informatsioon. Midagi tuleb
eelistada, kas sotsiaalset või informatsiooni edastamise funktsioon.
Iris: Analüüsida, mis külaelanikud vajavad, samas ka vaadata, mis meie siin oskame teha,
juhatuse liikmetele määrata tegevused või vastutusvaldkond.
Otsustati:
3. Info


Liiklusmärgid (kohanimemärgid) riigiteedele. Jätkuprojekt. Agu teavitas,
et eelarvesse on nähtud ette 125000.- Iris tõi välja, et 50 000.- eest on
märke ostetud, kuid paigaldamine läks kallimaks kui arvati ning eelarve
kinnitamata.
 Üldkoosolek 10.04. Peab eelnevalt tegema koosolekuid piirkonnas, tuleks
läbi mõelda juhatuse liikmete arv. Eelnevalt valida piirkonnast esindaja,
jälgida vanade valdade põhimõtet või vallas välja kujunenud piirkondi.
Järgmine koosolek toimub 13.03. (Tänupäev, üldkoosolek, aruanded) Iris räägib Aunega.
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