
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 

Toimumise koht: buss Rohuküla sadam suunaga Jüri alevik 

Toimumise aeg: 01.09.2019 kell 14:40-15:55 

Koosolekul osalesid: Aivar Aasamäe (RVAKS juhatuse esimees, Kurna küla), Sirli 

Tiik (Salu küla), Keiu Ruus-Lepp (Suursoo küla) ja Kai Lasn (Lagedi alevik) 

 

Päevakord: 

1. Küladepäev 2019. kokkuvõte 

2. Järgmise infotunni teemad 

3. Jõulu tänuüritus 

4. RVAKS meened 

5. Projektide kirjutamised 

6. Järgmise aasta väljasõit 

 

1. Küladepäev 2019. kokkuvõte 

Küladepäev toimus Rae valla ühe vanima, Limu küla, külaplatsil 18. augustil 2019.  

Küladepäeva korraldajateks olid Vaidasoo ja Seli külade vanemad ja aktiivsed 

eestvedajad. Kose näiteseltsi esitatud “Lullatoorium” mõjus välilaval pisut keerulisena 

ning nõudis suurt süvenemist. Meeldis, et mängud olid kõigile mõeldud- elevust 

tekitavad, meelelahutuslikud ja ei nõudnud tugevat sportlikku ettevalmistust: 

 
2020. aasta küladepäeva korraldaja on Karla küla. Karla küla on juba alustanud 

esimeste koosolekutega ja 2020. aastal on nad valmis korralduse enda peale võtma.  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Teadmiseks võetud. 

 

2. Järgmise infotunni teemad 

Järgmine RVAKS liikmetele toimuv infotund toimub 26.09.2019 kell 18:30 Rae 

Koolimajas. 

Infotunni teemad: 

2.1 Maapäev- Eesti Külade XIII Maapäev toimus 26. - 28. juulini Põlvamaal. 

Maapäeva juhtmõte oli  „Tugev küla =  tugev Eesti!“ – osales Peetri 

alevikuvanem Margus Laula.  



2.2 Soome  – 8. juunil 2019 toimus Kodukant Harjumaa poolt korraldatud 

kogemusreis Soome, Uusimaale – osales Kadaka külavanem Marju Lutt 

2.3 Külavanema minut  

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Maapäeval ja Soomes käinud annavad RVAKS 

liikmetele ülevaate mida nähti, kuulati ja kogeti. Ning kas meil on sealt ka midagi 

õppida. Vajalik Margusega ja Marjuga eelnevalt esitlus kokku leppida. 

 

3. Jõulu tänuüritus 

Arutletakse selle üle, kus võiks toimuda RVAKS liikmete 2019. aasta jõulu tänuüritus. 

Pakutakse välja Üksik Rüütel. Kas üritust võiks juhtida keegi väljastpoolt nn 

sisseostetud õhtujuht? Kas liikmed sooviksid vaadata näidendit? Kas ja milline võiks 

olla kingitus? 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kõik mõtlevad kaasa ja pakuvad järgmiseks 

korraks oma mõtteid antud teemal. 

 

4. RVAKS meened 

2018. aastal said RVAKS liikmed sünnipäeva puhul infotunnis väikese meene. 2019. 

aastal ei ole kingitusi jagatud. 2020. aastal, kuna on lisandunud palju uusi 

külavanemaid, võiks sünnipäevade meelespidamine uuesti olla kingitustega 

tähistatud. Pakutakse välja erinevaid tooteid: magnetkaartide tasku, joogipudel, 

riidest kandekott vms. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Sarnaselt eelmise punktiga, kõik mõtlevad kaasa 

ja pakuvad järgmiseks korraks oma mõtteid antud teemal. 

 

5. Projektide kirjutamised 

Kas RVAKS võiks korraldada liikmetele projekti kirjutamise koolituse? Kas liikmed 

oleksid sellest huvitatud? Või oleks vajalikum hoopis raamatupidamise koolitus?  

Küsimustiku „Mida külavanem tahab“ tulemustest ei tulnud koolituse soovide osas 

selget vastust.  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Küsida järgmisel infotunnil liikmetelt, millist 

koolitust soovitakse. 

 

6. Järgmise aasta väljasõit 

Kuna käesoleva aasta RVAKS liikmete (sh toetajad) väljasõit Vormsile osutus väga 

meeleolukaks ja osalejaid oli rohkelt, siis võiks järgmise aasta väljasõidu korraldada 

samuti saarele nt Kihnu. 

 Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt. 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


