
 

Vääna Jõesuu Külaselts Tel +372 56166867 Registrikood 80287702 
Vääna Jõesuu küla, Harku vald                                                                                                                E-post: info@vjkulaselts.ee 

Harjumaa, 76909 

 

 

 

Vääna-Jõesuu Külaseltsi 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  17.01.19 

 

 

Koosolek toimus 17.01.2019.  

 

Ühingu ärinimi:  Vääna-Jõesuu Külaselts MTÜ  

Ühingu registrikood: 80287702 

Ühingu asukoht:  Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu, Harku vald, 76909 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: 

 

1. Kristina Nurmetalu 

2. Janela Lääne 

3. Erik Laats 

4. Kristjan Sander 

5. Ain Lillepalu 

6. Suzanne Kulbach 

 

 

Vastavalt Ühingu põhikirja punktile 6.5 on Ühingu juhatuse koosolek otsustusvõimeline.  

 

Koosoleku juhatajaks valiti Kristina Nurmetalu ja protokollijaks Suzanne Kulbach. 

 

 

PÄEVAKORD: 

  

1. Koduleht, uudiskiri 

2. Kristina tööleping 

3. Arengukava, tegevuskava, äriplaan 

4. Külaplats 

5. Harku valla „Avatud külade nädal 2019“ 

 

 

 

ARUTATI: 

 

 

1. Koduleht, uudiskiri 

 

Kodulehel peab olema operatiivne info ning edasipidi vastutab uuenduste eest Suzanne. Seltsi liikmetelehakkame 

saatma edaspidi kord kvartalis meili peale uudiskirja, mis on seltsis vahepeal toimunud ning, et varakult teada anda 

tulevastest sündmustest. Kui juhuslikult peaksid osad meilid tagasi tulema, siis Erik suhtleb seltsi liikmetega üle, et 

andmeid uuendada.  

 

 

OTSUSTATI: 

 

Informatsioon võetud teadmiseks. 

 

 

2. Kristina tööleping 

 

V-J Külaselts sõlmib käsunduslepingu Kristinaga brutopalgaga 750 eurot kuus peale valla eelarve kinnitamist 

tagasiulatuvalt alates 01.01.2019. 
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OTSUSTATI: 

 

Poolt 6, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

 

3. Arengukava 

 

Üldkoosolelul (03.06.18) said osalenud anda tagasisidet, mis on meie kandis positiivset ja negatiivset. Nende 

arvamustega on arvestatud ning mõtted kaasatakse arengukavasse. Vanas arengukavas olevad punktid on suures osas 

täidetud ning hetkel käib selle arengukava läbi töötamine.Välja võetakse punktid, millega on juba tegeletud ning 

täiendatakse uute eesmärkidega. Lisaks arengukavale tegeletakse ka tegevuskava ning äriplaaniga (matkateenuse 

väljaarendamine omatulu teenimiseks). Moodustatud on töörühm, mis koosneb seltsi juhatuse liikmetest ja 

välisekspertidest. Järgmine kokkusaamine toimub veebruaris. Sellest järgmisel kokkusaamisel toimub avalikkuse 

kaasamine. 

 

 

OTSUSTATI: 

 

Informatsioon võetud teadmiseks. 

 

4. Külaplats 

 

Hetkel käivad läbirääkimised vallaga maakasutuse osas. Plaan on tasandada Vääna-Jõesuu kooli taga olevas 

metsatukas oleva platsi maad ning paigaldada sinna lipumast. 20. juulil peaks toimuma külaplatsi avamine EV100 

ning Avatud külade nädala raames. 

 

 

OTSUSTATI: 

 

Informatsioon võetud teadmiseks. 

 

 

5. Harku valla „Avatud külade nädal 2019“ 

 

Kaasatud on 17 seltsingut - rannakülad (Türisalu, Vääna-Jõesuu, Suurupi, Meriküla, Harku-Järve) ja mõisakülad 

(Vääna, Kumna, Muraste, Harku). Kõik tegevused ja sündmused on jaotatud terve nädala peale ära ning korraldatud 

nii, et ükski sündmus antud külades kellaajaliselt ja kuupäevaliselt ei kattuks. Vääna-Jõesuus toimub ühel päeval 

kontsert koos EV100 raames külaplatsi avamisega ning teisel päeval meresjooks ja traditsiooniline külapäev. Järgmine 

arutelu toimub veebruaris. Märtsiks peab olema täpne kava valmis.  

 

 

OTSUSTATI: 

 

Informatsioon võetud teadmiseks. 

 

 

 

ALLKIRJAD 

 

 

 

___________________     __________________ 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

Kristina Nurmetalu     Suzanne Kulbach 

 


