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Päevakord
Jrk nr

Esitleja

Teema

Planeeritud aeg

1

Kaido Kreek

Türisalu raketibaasi koristusaktsioon "Teeme Ära kevadtalgute raames ja
selle tegevuse ühendamine korisutuspidustustega

1:15

2

Don Simon Tompel

Türisalu Külaplatsi arendustegevuse töökava ja tegevused 2019

0:45

3

Kaido Kreek

ÜVK areng ja uus teadaolev info

0:15

4
5
Planeeritud ajakulu kokku (h:min):

2:15

Diskussioon ja järeldused-tulemused
Jrk nr: 1
Teema:

Türisalu raketibaasi koristusaktsioon "Teeme Ära kevadtalgute raames ja
selle tegevuse ühendamine korisutuspidustustega

Esitleja: Kaido Kreek

Kaupo algatatud teema. Kaitseministeerium, kesskoonnamin, päästjad, maa-amet, kaitsevägi, kaitseliit kõigiga arutatud. Prügi äravedu peab rahastama maaomanik.
Maa-amet tundis viimatiise huvi rahastada koristust, pidi ise Kaupoga ühendust võtma. Kohati ohtlik
territooriumil, peab pääastjad kaasama.
Kortsna lõhkamine? Kaitsevägi ja Kaitseliit veeretavad otsust.
Suvel ei saa teha kui linnukesed pesitsevad.
Osaliselt juba kukuvad ehitised kokku, suve jooksul.
Don Simoni ettepanek teha prügifestival :)
Töötuba prügiastide sildistamiseks nt ja sportlikud mängud a la prügimaraton. Prügijooks ja korje
korraga pakub välja Kaido.
Riigimaa pealt prügi kokku ja eramaale kokku, et advokadid midagi ette võtaks.
Harku valla prügisportlased - prügisopsud konteineritesse. Riho Saksus, kes toob maale ja on ekspert
äkki teeb kaastööd. EKRE sesotus.
Kolm suuremat konteinerit ja kolm väiksemat eraldada mängudeks - saab!
Prügi fashion show kokkutoodud riideprahist - Don Simon.
Külade lõikes võistlus, kuid Harku vallas nii killustunud kõik.
Paele tähelepan ujuhtimist on punaseid linte ohtlike hoonete ümber pandud.
Arutelu:
Liigirikkus raketibaasi flooras - keskkonnamin kaaasata? - Maarja, sest Heleene Uppini aktsiooni
liigirikkuse kaitsel.
Ürituse mastaap? Kas loota ainult kohalikele? Kutsuda kaugemalt ka?
Korralusaeg - kas mai algus või peale kooli lõppu?
Nädalapäevad, millal korraldada - nädala sees või lõpus?
Laupäeval ja pühapäevl. aga siis rahvas enne kahte kohale ei tule.
Ei pea pikk üritus olema.
Don Simon tahab sketsi ka teha antud teemal (prügi)
Enne "Teeme ära" ja siis festivali üritused - toitlustuse küsimus.
Oma aiataguse koristamine on alati kõige primaarsem, aga sel aastal koristada Raketibaas.
Paar tundi koristust alguses.
Alade kaupa, kergem sodi vs ohtlik sodi.
Maa-ameti kontakt on olnud haldusosakond.
Kui asi areneb, siis saab juab rääkida, et on olemas konkreetsed partnerid Türisalu külaseltsi näol.
Koristame huvitatud ospoolte maid.
Rahasaamsieks korraldada osalustasuga üritusi hiljem kunagi.
Filmihuvi ja filmiklubi on ka Don Simonil.
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Teeme ära päeva raames mai algul üritus teha.
Järeltegevusena tähelepanu juhtimine ohtlikele endistele militaarobjektidele.
Tulemus:
Korraldmsumeeskond on Don Simon ja TsKs MTÜ.
Maaa-ametilt konteinerid, supikene talguteks, aga äkki saab vallalt ka toetust?

Tegevused & järgnevad sammud:
Vastutav isik

Rakendatav tegevus

Don Simon Tompel

Tähtaeg

Projekti kirjutamine

Jrk nr: 2
Teema: Türisalu Külaplatsi arendustegevuse töökava ja tegevused 2019
Esitleja: Don Simon Tompel

Türisalu külaseltsi maja - vabaõhulava.
Tallinnas, Tööstuse 13 asub Heldeke - baar, lava ja seltsi-saun, eeskujuks võtta selliine koduesm
keskkond.
Kunstnikud korraldavad asju seal, ei ole tingimata rahaline eesmärk.
Harku valda mõnus keeskus, kuhu koguneda, et tekiks selline koht nt Türisallu.
Don Simon unistab basseini ja saunaga kohast - Maarja pakkus Türisalu puhkebaasi selleks.
Muraste SKA hoonetesee pakkus ka Don Simon arengukavad ja projektid, mis võeti vastu, kuid arvati
tema välja sealt tegevustest.
Rahastusallikad, kus sai hooneid ja investeeringuid, hetkel enam ei ole.
Palju külaaelanikud ise on nõus finantseerima - milliseid teenuseid nad hakkavad saama sealt, mida me
pakume,
kuutasuline toetamine pikema aja jooksul.
Äri Harku vallas on koondunud Tabasallu, kuid äriteegvust võiks ka arendada mujal.
Üritusi ka korraldada majaehituse toetuseks.
Arutelu:
MTÜ, mis haldab Harjumaa prügivedu, keegi mees on juhatuses seal.
Ta tahaks prügiveo osas koostööd, prügikeskus ja turismikeskus Raketibaasi.
Käpp peale raketibaasile, teadmata, kes on maa omanik :S
Ehitusprahti taasrakendada kelgumäeks või pinnavormideks.
Majutusprbeemid ja puhkebaasis ei tohi juua-suitsetada hetkel.
Jaanus müüb Vääna rannas õlut.
Anne - kuidas iga ürituse pealt natuke teenida?
Venekeelne suvitaja tahab ka ühtsena tunda ennast.
Kohapeal on suur osa inimesi, kes elab aastaringselt.
Kuidas olla kaval, et väljapoole pakkuda tooteid-teenuseid.
Heinart Puhkim teeb matkasid siin kandis, kuidas siduda seda meie tegevustega.
Külamaja ka nii, et igal õhtul oleks maja rahavst täis.
Sotsiaalse ettevõtluse mudelid?
Harku vald on Eesti üks ägedamaid kohti Don Simoni arvates, nagu Taevaskodagi vms.
Majatehase moodulit kasutada?
Standard külakeskuse lahendus?
MEIL ON 4 AASTAT AEGA MAJA RAJAMISEKS.
Meil on tarvis analüüsida reaalseid rahastusvõimalusi.
Äritegevuseks lubada kellelegi, et raahastust saada.
Tulemus: Nelja valla kogu soovitas kas renoveerida või majaosa ehitada.
Maarja - kaaluda etapilisust.
Kaido - kogu vundament ära teha esialgu, rajada saal ja sanruumid.
Maja küttesüsteemid peaksid ka töötama kohe alguses.
Renditulu katab kulud, lisaks veel Keila valda kaasata?
Ürituste korraldamine, majutus.

Tegevused & järgnevad sammud:
Vastutav isik

Rakendatav tegevus

Anne Nuude

Selgitda puuduvate teenuste nimekiri Türisalu külas ja
milleks on meil ruume vaja hoones. Võimalikud rendiruumid.

Tähtaeg
01.12.2018

Jrk nr: 3
Teema: ÜVK areng ja uus teadaolev info
Esitleja: Kaido Kreek

Raimo pidi aktuaalseks võtma, nõudma välja lubadusest kinni pidamise.

Arutelu: KIK laiutab käsi, ootavad.
Pidavat olema vallas prioriteetne.

Tulemus:
Tegevused & järgnevad sammud:
Vastutav isik
Kaido Kreek
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Rakendatav tegevus
Joiab osapooltel endiselt silma-kõrva peal, et info oleks aktuaalne
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Tähtaeg
08.12.2018
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Jrk nr: 4
Teema:
Esitleja:

Arutelu:
Tulemus:
Tegevused & järgnevad sammud:
Vastutav isik

Rakendatav tegevus

Tähtaeg

Rakendatav tegevus

Tähtaeg

Jrk nr: 5
Teema:
Esitleja:

Arutelu:
Tulemus:
Tegevused & järgnevad sammud:
Vastutav isik

Lisamärkused-kommentaarid: Tänavavalgustus. 5 posti Otitooma teele, Liivi tahab valgust, Don Simon soovitab valgusteid, mis
liikumsianduriga käivituvad. Aga LED-valgustus ei valgusta nii laia kaarega kui pirnid.
EKRE-mees Jaanus Härms.
Valime külavanema, et Harku valda rohkem mõjutada?
Don Simon tahab panga otsa all Vääna pool üritust korraldada, rannatantsud.
Anne ettepanek ühildada Rannapäevadega.
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