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Vääna-Jõesuu Külaseltsi JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 09.09.2020  

 

Koosolek toimus 09.09.2020Vääna-Jõesuu külakeskuses. 

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. Andrei Gudim 

7. Anu Reinsalu 

 

 

Koosolekut juhatas Ain Lillepalu ja protokollijaks Anu Reinsalu 

 

PÄEVAKORD:  

1) Kiiret lahendust vajavad küsimused (stend, ukse kõrval olev silt jm) 

2) Uute liikmete vastuvõtt  

3) Tulevased üritused  

4) Projektid (käimasolevad ja järgmised) 

5) Kaasav eelarve 

6) Koduleht ja kommunikatsioon 

 

1. Arutati stendi korrashoidu. Otsustati, et sinna läheb trennide, KS hinnakirja, rahvatantsu 

info ning see tuleb almineerida. Kui elanikud või muud korraldajad panevad sinna ise 

ürituste infot, siis see võib jääda, kuid see pole ostu-müügi kuulutuste koht. 

Arutati Külakeskuse ukse juures oleva infosildi vajalikkust ja sisu. Otsustati, et paneme 

sinna Külaseltsi perenaise Kristina kontaktid. 

2. Arutati uute liikmete vastuvõtmist. Otsustati külaseltsi liikmeteks vastu võtta Kaivo 

Tigane ja Tarmo Richard Klamp. Uutele liikmetele saadetakse sellekohased kirjalikud 

kinnitused (Ain). Lisaks on soovinud seltsist välja astuda Elis Liivaru ja Merike Hirvoja. 

3. Arutati tulevasi üritusi.  

Otsustati: 

a. Hingedepäev ja jõululaat jäävad tõenäoliselt COVID-19 ohu tõttu traditsioonilisel 

viisil ära –pole vastutustundlik korraldada. Suzanne igaks juhuks tegeleb ikkagi 
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jõululaada ettevalmistamisega juhuks kui see saab toimuda. On võimalik, et 

hingedepäeval teeme FB Live kontserdi. 

b. Järgmise aasta külapäeva täpne kuupäev  selgub 14.okt. Kristina korraldab samal 

ajal Maapäeva. Vaja oleks leida tema asemele keegi, kes aitaks seltsi poolt avatud 

külade nädalat ning sh Vääna-Jõesuu Külapäeva korraldada. Külapäeva 

korraldajaid on vaja 2: 1 rannas ja teine külaplatsil. 14.oktoobriks on vaja kirjutada 

ka rahataotlus, ehk peab olema teada, mida seal juba teeme. 

4. Arutati käimasolevate ja tulevaste projektide üle. Otsustati, et hetkel pooleliolevad 

projektid (noortebänd, seiklusring, talisuplejate tünnisaun ja saalihoki) tuleb lõpuni viia 

(Indrek, Kristina, Ain), lõppenud projektide aruandlused tuleb teha ning 1.oktoobriks tuleb 

KOPist kirjutada nii pehmesse kui kõvasse meetmesse projekt (Külamaja - Ain, Juahtuse 

koolitus - Anu). Õhus on KOPi taotlus (3500€) külaplatsi valve korraldamiseks. Valla 

käest soovime toetust eakatele tuleval aastal millegi korraldamiseks. 

5. Kaasav eelarve. Arutati, et Suurupi tegi ettepanek teha rannikuäärne matkarada Suurupist 

– Vääna-Jõesuusse korda. Teeme 2 küla ühisprojekti. 

6. Koduleht ja kommunikatsioon 

a. Üleskutse seoses hispaania teetigudega külaelanikele kasutada rakendust – Andrei 

b. Kodulehte püüame hoida kaasaegsemana, hetkel jääb puudu järjepidevusest ja 

oskustest (info kodulehel juskui sisestatud aga ei ole lugejale nähtav). 

c. Taastame 1x kuus meili teel antava ülevaate seltsi tegemistest ja olulisematest 

sündmustest/arengutest piirkonnas seltsi liikmetele – Suzanne ja Anu 

 

 


