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OSALESID

Osales 18 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Võõrustajad- Ave Oit, Aigi Vahing, Toivo Aalja, Veiko Potisepp

PÄEVAKORD :
1. Tutvumine Lilleoru keskuse tegevusega.
2. Soomesõitjate nimekirja koostamine.
3. Informatsioon finantstehingutest.
4. RVAKSi dokumentide arutelu (raamatupidamise eeskirjad, liikmemaksude tasumise kord,
projektide omaosaluse taotlemine ja rahastamine, külarahade väljamaksmise kord, põhikiri).
5. Arutelu "Rae koolimaja - RVAKS"
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
ARUTLUS
Tutvumine Lilleoru Keskusega
Kõiki kohaletulnuid tervitab Lilleoru keskuse rahvas Suure maja ees muruplatsil, kus peale
tervitussõnu antakse lühiülevaade Lilleorus läbi 20 aasta ja tuevikuplaanidest. Peale
lühiülevaadet järgneb tunniajane ringkäik territooriumil, kus tutvustatakse rajatisi ning
jalutuskäiguga läbi Elulille pargi jõuame tagasi Suurde majja, kus II korrusel ootab väga
maitsev ürditee ja kus Ave Oit tutvustab Avatud Keskuse projekti. Avatud Keskuse valmimisega
on Lilleoru keskuse rahvas näinud oma koha kohalikule elanikkonnale. Soov on, et Avatud
Keskusesest võiks kujuneda meeldiv kooskäimise koht, kus hea tegeleda hobide ja huvidega
ning veeta oma vaba aega. Üleskutse kõigile- kui on kusagil ehituseks kõlbulikke materjale
(lammutusmaterjale), siis võib neid pakkuda Avatud Keskuse ehitamiseks (
http://www.lilleoru.ee/et/avatud).
MTÜ Lilleoru juhatuse esinaine Ave Oit, kutsub kõiki külavanemaid uuesti Lilleorgu
19.07.2013 õhtul, mil toimub kohtumine Arizonast pärit indiaanlasega - Vaimse nimega Ba’ag
Da ehk Lendav Kotkas, kes räägib oma kogemusest töös kogukonnaga („Kogukondlikud
tseremooniad - mõistmine, ühtsus ja koostöö“)

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
ARUTLUS
JAAN URVET
Soome reis- 09.-11.08.2013 sihtkoht MASKU
Reisi edukaks toimimiseks on väga oluline kiiresti tulijate nimekiri koostada. Kõik tulijad
annavad oma tulekust teada 03.06.2013 ja ühtlasi otsida juurde veel konkreetseid inimesi
küladest, kes võiksid ja saaksid kaasa tulla Soome kogemustega tutvuma. Bussi peaks rahvast täis
saama, siis jääb jõusse reisi maksumus 50 eurot.
Esialgu on teada, et majutuskohti on mitu.
OTSUSTATI
VASTUTAV ISIK
TÄHTAEG
Otsustada reisil osalemine ja teavitada
juhatuse esimeest edasiste tegevuste
osalejad
03.06.2013
planeerimiseks
PÄEVAKORRAPUNKT NR3
ARUTLUS
JAAN URVET
Finantstehingud
Tänaseks on hakanud rahaasjad laabuma ja Taivoga on saanud põhjalikult rääkida. Suursoo
külaga seotud raha – väljamakseotsus on tehtud ainuisikuliselt ning selles suhtes otsustaja
tunnistatud oma viga. Alust on arvata, et rahaasjad saavad lähitulevikus korda.
PÄEVAKORRAPUNKT NR4
ARUTLUS

JAAN URVET

ARDI MITT

RVAKSi dokumentide arutelu
Infotunnis osalejad arutavad läbi kõik infotunni kutse manuses olnud dokumetide projektid,
tehakse täiendused, täpsustavad parandused.
Raamatupidamises dokumentide läbiarutamise käigus selgub, et vajadus on põhjalikult materjalid
läbi vaadata ja selles osas anti volitused MARJU LUTT-ile, kes vaatab nimetatud dokumendid
10.06.2013 läbi, mil edastab juhatusele põhjaliku paranduste ja täpsustuste ning täiendustega
materjalid.
RVAKS-i põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks kutsuti täna kokku järjekordne korraline
infotund, milles külavanemate osalemise aktiivsus jätab palju soovida. RVAKS tuleb välja
töötada töögrupi poolt eetikakoodeks, kus oleks kajastatud seltsi liikmeskonna tegutsemise
tõekspidamised ja käitumisprintsiibid.
Arengukavaga tõsisem töö on planeeritud juunikuusse, resultatiivsemate ja konstruktiivsemate
lahendite väljatöötamise tagab vastav töögrupp.

OTSUSTATI
Seltsiliikmed ja volitatud isikud töötavad läbi
dokementide projektmaterjalid, esitavad
parandusettepanekud ja täpsustused
juhatusele, kes valmistab dokumendid ette
20.06.2013 toimuvaks üldkoguks.

VASTUTAV ISIK

TÄHTAEG
10.06.2013

PÄEVAKORRAPUNKT NR5
ARUTLUS
PRIIT PÕLDMÄE
Arutelu "Rae koolimaja – RVAKS"
Rae koolimajaga seotud projektidest, mis said tehtud RVAKS-i nimel ja Rae koolimja nn
hetkeseisust annab ülevaate Priit Põldmäe.
Projektide käivitamise ajal selgus, et RVAKS äriplaani teostamise käigus ilmnes, et RVAKS ei
suuda Rae koolimaja ära majandada ja selle tõsisasja käigus kadus edasine mõte ära. Vald jättis
hoone oma bilansi ja on kehtestanud ruumide rendi hinnakirja, mille alusel saab seda hoonet
kasutada. RVAKS rendilepingut ei sõlminud. Vaskjala küla aktiiv pannud maja käima ja ja
majas toimub ridamisi üritusi – õpitoad, filmiõhtud, kontserdid jne.
RVAKS-i KÜSK-i projekt on tänaseks lõppenud, aruanded on esitatud, esialgne tagasiside oli
positiivne. Hetkel on küsimus selles, et kas RVAKS on ise huvitatud äriplaaniliselt edasi
minema? Vallal korterite väljaostmise küsimus on tänaseni lahenduseta.
Arutelu käigus selgub, et koolimajaga seonduvas on hämaraid kohti – keegi „me“ jättis hoone
valla kätte ja selgus, et tegemist on Rae koda MTÜ-ga, mis moodustatud lihtsalt selleks, et
asjaajamist paremini toimetada ja üritusi vallaga kiiremini kooskõlastada. Midagi halba sellest
Priit Põldmäe ei näinud.
RVAKS-i tänane seis, kus puuduvad võimalused, vahendid ja edasine arenguprogramm, siis
peaks RVAKS taandama end Rae koolimaja tegevusest, sest üks selts sel juba askeldab. Oma
ürituste läbiviimist koolimajas see ei takista. KÜSK-i projektidega seoses ei ole RVAKS-il
mingeid kohustusi.
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