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Vääna-Jõesuu Külaseltsi JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 27.06.19  

 

Koosolek toimus 27.06.2019 Vääna-Jõesuu rannas. 

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. Ain Lillepalu  

4. Suzanne Meliste 

5. Indrek Tammoja  

6. Anu Reinsalu  

 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Kristina Nurmetalu ja protokollijaks Anu Reinsalu 

 

PÄEVAKORD:  

1) Uue juhatuse esimehe/naise valimine  

2) Uute liikmete vastuvõtt  

3) Tulevased üritused  

4) Ülesannete jagamised 

5) Jooksvad teemad 

 

1. Arutati külaseltsi juhatuse esimehe valimist. Otsustati lükata edasi, kuna Andrei Gudim ei 

saanud koosolekul osaleda.  

2. Arutati uute liikmete vastuvõtmist. Otsustati külaseltsi liikmeteks vastu võtta Alice Sepp ja 

Raavo Kangur. Uutele liikmetele saadetakse sellekohased kirjalikud kinnitused. 

3. Arutati tulevasi üritusi ja vabatahtlike vajadust nende korraldamiseks.  

Otsustati: 

a. Külaplatsile kiige paigaldus toimub 7.juulil. Kiige transport peab toimuma enne 

seda. Enne on ka vaja ehitusluba. Sellekohane eelprojekt on tehtud ja lõiv makstud. 

b. Külaplatsi korrastamise talgud toimuvad 9.juulil, sellekohane kiri üleskutsega 

osaleda läheb Aini poolt külaseltsi liikmetele välja.  Vaja on tuua lõkkeplatsi jaoks 

kive ja neid laduda, lõigata oksi, kaevata auk lipumasti jaoks ning see seguga täita, 

ehitada euroalustest lava jpm. Samuti on vaja kinnitada plaat märkega, et toimub 

EV 100 raames. Vaja on tagada kontserdipäeval ansambli helitehnika vooluga 

varustatus (rentida vajadusel jämedam kaabel). Talgutel kaasalööjad saavad tasuta 
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osaleda 20.juulil sündmusel, kus külaplats ametlikult avatakse ja esineb ansambel 

Naised Köögis. 

c. Külaplatsi avamise päeval on tarvis vabatahtlikke valvama perimeetrit ning 

kontrollima ning müüma pileteid kontserdile. Vaja on ka leida toitlustajad. 

d. Vääna-Jõesuu külapäeval 21.juulil on vaja vabatahtlikke meresjooksu 

korraldamiseks, noortekohviku telgi ülespanekuks ning sündmuse muusikaga 

varustamiseks. 

4. Arutati ülesannete jagamist. Otsustati, et külaplatsiga seonduvaid tegevusi koordineerib 

Ain, vajadusel kaasates liikmeskonda; arengukava protsessi juhib Anu, kaasates teisi 

külaseltsi juhatuse liikmeid; juulikuu sündmuste korraldamist juhib Kristina kaasates 

külaseltsi liikmeid ja juhatust.  

5. Muud teemad. Arutati: 

a. Külaseltsil on nüüd olemas tegevuste omavastustuse kindlustus, mis maksab 150€ 

aastas. Kindlustuse mõte on erinevate rajatistega seotud riskide maandamine. 

b. KYSKI arenguhüppe taotlusvoor septembris, võimalusel peab taotlema toetust 

külamaja jaoks. Enne vaja lugeda, kas on võimalik, arvestades, et omandiõigus ei 

kuulu külaseltsile. 

c. Vaja on suurendada liikmeskonda. See peaks olema külaseltsi prioriteet, kuna 

vastasel korral ei jõua meie kandi ettepanekud volikogusse. Otsustati panna 

vallalehte kuulutus ning pakkuda külaseltsi liikmetele soodustusi erinevate 

külaseltsi ja külaseltsiga seotud inimeste pakutavate teenuste pealt, nt SUP laua 

rent jms. 

Otsustati, et järgmine koosolek toimub 11.juuli algusega kell 18.30 

 


