Koosoleku protokoll nr: 190928
Koosoleku pealkiri:

MTÜ Türisalu Külaseltsi hooaja lõpu koondkoosolek

Koosoleku toimumiskuupäev: 28.09.19
Toimumisasukoht: Raioti residents
Kokku kutsus: Kaido Kreek
Kutsutud:

Osalesid:

Kaido Kreek

Kaido Kreek

Anne Nuude

Anne Nuude

Maarja Varkki

Maarja Varkki

Sten Ojaperv

Sten Ojaperv

Raiot Otti

Raiot Otti

Zoja Tint

Ene Bötker

Puudus(id):
Zoja Tint

Ene Bötker
Koosoleku juhataja: Kaido Kreek
Koosoleku protokollija: Kaido Kreek
Konfidentsiaalsusaste: Avalik
Kestvus (algus-lõpp):

10:00 - 12:15

Järgmine koosolek: 05.10.19

Päevakord
Jrk nr
Esitleja
1
Kaido Kreek

Teema

Planeeritud aeg

Läbi viidud üritused aastal '19

0:30

2

Kaido Kreek

Külaplats ja külakeskus - seonduvad küsimused

0:30

3

Kaido Kreek

Eelarve, raamatupidamine, aruandlus ja taotlused aastaks '20

0:30

4

Kaido Kreek

Vastutusvaldkonnad - jätan ise otsustada!"

0:15

5

Kaido Kreek

Üritused aastal '20

0:30
Planeeritud ajakulu kokku (h:min):

2:15

Diskussioon ja järeldused-tulemused
Jrk nr: 1
Teema: Läbi viidud üritused aastal '19
Esitleja: Kaido Kreek

Jüriöö matk - jäi ära
- Põhjus: korraldamise alustamisega jäädi väga hilja peale, paralleelselt korraldati ümbruskonnas pika
traditsiooniga üritusi
Kevadtalgud/Raketibaasi koristus - õnnestunud hästi (tagajärg tundub olevat hoopis meedia
kaudu teavitus "siin on prügila, tooge prügi juurde"...kahjuks
- prügifestifali järelüritu - kukkus läbi täielikult
- hinnanguline inimeste arv: 50-60
Jaanipäev - väga hästi õnnestunud üritus
- platsi paigutus peab olema uuesti läbi mõeldud! - sel korral oli rahvas hajusamalt, kui möödunud
korral
- ühislaud - varem vaja flaieritega see kuulutada "Võta kaas ühislauale"
- hinnanguline inimeste arv: ~170-200
Arutelu: HVAKN - õnnestus üle ootuste, need kelle eesmärgiks oli osalistena õnnestuv üritus, kiitsid,
kes torpedeerisid ja ei olnud eesmärgile suunatud, laitsid
- Kaido tegi ülevaate, mida arutati, mis olid tagamaad ning seletas uut, natuke muutuvat
kontseptsiooni
- aruandlusega ei ole veel vallas asjaajamised lõppenud - toimkonna juhid ning valla
kultuurivaldkonna esindaja lähevad aruannet "kaitsma" komisjoni ette
- kui tuleb protokoll, saadan kõikidele juh.liikmetele üle vaatamiseks, millest räägiti ning mida
otsustati tegevusnädala korraldamise toimkonna avakoosolekul
Sügislaat - õnnestus väga-väga hästi
- Uuel aastal paigutame müügiplatsi allapoole tuulevarju
- parkla suurde sissepääsu platsile
- hinnanguline inimeste arv: ~200
Uuel hooajal korraldatakse:
- Kevadtalgud: koristus ja külaplatsi lava ehitus
Tulemus: - Jaanipäev
- HVAKN
- Sügislaat
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- Tegevused & järgnevad sammud Vastutav isik

Rakendatav tegevus

Anne Nuude

Eraisiku ostumüügilepingu põhi otsida ja saata Kaidole

Kaido Kreek

Eraisiku ostumüügilepingu põhi täita ja edastada Stenile raketimehe
allkirjastamiseks

Sten Ojaperv

Viib allkirja vastu raha ja lepingu Raketimehle

Tähtaeg

Jrk nr: 2
Teema: Külaplats ja külakeskus - seonduvad küsimused
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu: Arutati väga põgusalt, peamiselt seoses uue lavaga
Tulemus:

Uue lava asukoht varem Külaplatsil toimunud koosoleku raames välja valitud; lava ehitus planeeritakse
talgute raames

Jrk nr: 3
Teema: Eelarve, raamatupidamine, aruandlus ja taotlused aastaks '20
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu: Aega napib ja esimeses küsimuses läks arutelu määratust pikemaks
Tulemus:

Kutsutakse kokku uus koosolek ilmselt nädala pärast L-l
Ene pakkus end raamatupidamislike asjade vastutajaks - otsust veel ei langetatud

Jrk nr: 4
Teema: Vastutusvaldkonnad - jätan ise otsustada!"
Esitleja: Kaido Kreek

Käsitleti väga põgusalt ning Kaido tõstis esile TsKs juhatuse puhul organiseerimatust, mis tingib selle,
et teha vajavatest asjadest jääb minimaalne kriitiline maht tegevusi kõrgeima vastutaja teha, mis
Arutelu:
omakorda põhjustab suures osas kõikide muude tähelepanu vajavate valdkondade arengu pidurdumise
tähelepanu ja panuse vähesuse tõttu.

Tulemus:

Ene pakkus välja, et tema võib võtta kanda raamatupidamise asjaajamise ja kommunikatsiooni
Kaido pakkus välja, et seda arutada üle järgmisel koosolekul, mis käsitleb sisulisemalt neid teemasid

Jrk nr: 5
Teema: Üritused aastal '20
Esitleja: Kaido Kreek

Arutelu: Arutati pt 1 kontekstis
Tulemus:

Teemaalgataja
Maarja Varkki

Korraldatakse pt 1 tulemuses kirjeldatud mahus. Lisaks pakuti välja, et Jüriöö matk võiks siiski toimuda
- hääletust ei toimunud, ent kõik kohal olnud ei nõustunud selle toimumise vajalikkusega

- Lisamärkused ja -kommentaarid Laadal oli kevadel TsKs liikmeks astunud isik ära märkinud, et MTÜ
Türisalu Külaselts üldkoosolekul lubati kõikidele liikmetele laiali saata
infokiri ja liikmete teavitus teha meilitsi aktiivsemaks - seda pole tehtud.
TsKs liige uuris põhjuseid
Kaido teatas, et on selle märkusega juhatuse ja ennekõike juhatuse
esimehe suunas igal juhul nõus ja näeb endal vastutust.
Lisaks täiendas vastusega, et juhatuse liikmete arv otsustati põhikirjaliselt
suurendada, kaasati uued juhatuse liikmed, mille eesmärk oli juhatuse töö
parem kandepind ning üksikute juhatuse liikmete koormuse vähendamine.
Kaido seisukoht oli, et mitte kõik juhatuse endised ja uued liikmed pole
olnud aktiivsed tööd hõlbustavate ideede genereerimises ega lahenduste
otsimises ja välja pakkumises, vaid peamiselt ootavad n-ö käsku
tegutsemiseks. Kaido seisukoht oli, et sellisel käitumisel on täiesti õige
koht Külaseltsis, kuid lihtliikmena. Juhatus peab olema isemõtlev, eest
vedav, ideid genereeriv ja suunav, kaasates vajadusel tegevuste
rakenduslikuks pooleks ka lihtliikmete nõu ja jõudu, mitte ise istuma ootel.
Täiendavalt märkis Kaido ära, et hooaja alguses kaasatud juhatuse liige
Zoja pole erinevatel põhjustel suuremal osal hooajal toimunud
koosolekutel kohal olnud ning tema panus pole olnud oluliselt suurem, kui
temalt soovitud abi enne juhatuse liikmeks saamist, kui temalt paluti
tõlkeid kakskeelste reklaamide jaoks. Lisaks tõstis Kaido esile, et
juhatusse kaasatud ja selle liikmeks hääletatud Raiot, on olnud oma
lubaduste kõrgusel, ning täitnud oma juhatuse liikmeks valimise eelselt
antud briifi käigus võimalikke ülesandeid ning võtnud initsiatiivi neid
valdkondi korraldada.
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