
 

RVAKS erakorralise infotunni protokoll juuli 2022 nr. 4-22 

Toimumise koht: Kurna mõisapark, Kurna küla 

Toimumise aeg: 28.07.2022 kell 18:35 – 20:30 

Koosolekul osales 15 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja selgitab erakorralise 

koosoleku kokku kutsumise põhjuseid. Mai kuu infotunnis sai kokkulepitud, et juunis ja 

juulis infotunde ei toimu, kuna kõik aleviku- ja külavanemad on suuresti oma kantides 

ürituste korraldamistega hõivatud. Erakorralise kokkusaamise põhjuseks on läheneva 

küladepäeva päevakava läbi rääkimine ja küladepäeva asendiplaani tutvustus.   

 

Päevakord: 

1. Küladepäev 

2. Küladepäeva eelvõistlused 

3. Ringkäik pargis 

 

 

1. Küladepäev 

Aivar Aasamäe annab teada, et 2022. küladepäev toimub Kurna külas 06. augustil 

algusega kell 14.00.  

KAVA 

14.00 – kogunemine, külade telkide paigutamine 

14.44 – RVAKSi liikmete pildile jäädvustamine 

15.00 – küladepäeva pidulik avamine, esineb tantsuansambel “SÕPRUS” 

15.00 – 19.00 osavõtt PÄÄSTE ja KAITSE tegevusest 

15.30 – 17.00 pakume KÜLASUPPI, valmistab Naiskodukaitse 

14.00 – 20.00 batuut ja näomaalingud 

15.30 – 16.00 soojendus võistlusmängudeks 

16.00 – 19.00 külade ja alevike VÕISTLUS, korraldab Murumängud 

19.00 – kontsert – laualme koos ansambeliga HOROSKOOP 

20.00 – autasustamine, peaauhind IKEAlt 

20.30 – kontsert – laulame veel koos ansambeliga HOROSKOOP 

 

Alustatakse kell 15:00 kontserdiga, ning esimene üllatus on külavanematelt. 

Ettekandmisele tuleb kaks laulu „Sillerdav suvi“ ja „Küla on, küla jääb“. Viimasele laulule 

on uued sõnad kirjutanud Kaia Pilvik. Laulmist toetab Martin Trudnikov. 

 

Võetakse mõõtu murumängudes. Selgitatakse välja kõige osavam, väledam ja nutikam 

küla või alevik, et teatepulk anda edasi järgmisele korraldajale.  

Küladepäeval on mõisapark jagatud erinevateks aladeks, kus tegevust jätkub kõigile. 

Lastealal - hiiglaslik batuut ja kõige väiksematega lustib Rae Noortekeskus. 

Šokolaadialleest saab toidutänav. Kindlasti pakutakse tasuta suppi. Peamiseks teemaks 



sellel aastal on pääste ja kaitse. Näitame, õpime ja saame targemaks, kuidas ootamatutes 

olukordades otsustada ja toime tulla nii maal, kui vees. Võistlejatelt oodatakse 

valmisolekut ka Sup lauaga tiigis toimetada. 

Õhtul toimub ühislaulmine koos ansambliga Horoskoop Martin Trudnikovi juhtimisel. 

Kaasa laulavad Gerli Padar, Marek Sadam ja Voldemar Kuslap. Laulusõnad trükitakse. 

Parimad saavad premeeritud ja kõik tänatud! 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik ühehäälselt): Aleviku- ja külavanemad reklaamivad sündmust ja 

kutsuvad oma külade eest võistlema. Plakatid stendidele! 

Vanemad ise tulevad küladepäevale oma külalippude lehvides, ametirahad kaelas. Üllatus 

esinemiseks võtta kaasa kübarad! 

Telkide (sh toolid-lauad) paigutamiseks tulla kohale varem.  

Oodatakse kõikide külade ja alevike aktiivset osalemist, seekord tuleb võistlustulle “must 

hobune”, kes ihkab võitu sama palju, kui kõik meie. Panna valmis vähemalt 4-liikmelised 

võistkonnad. 

 

2. Küladepäeva eelvõistlused 

Hasan Steinberg on ette valmistanud küladepäeva eelvõistluse. Võistlustulle astub 14 

küla. Toimub discolfi korvi ketaste viskamine erinevatest kaugustest. On lõbus ja 

meeleolukas võistlus. 

Kõikidele osalejatele antakse kingitus – 10 rullmassaaži kupongi, mis on oma külades 

jagamiseks, et võistlejaid küladepäevale kutsuda. 

Otsustatakse (kõik ühehäälselt): Tulemusi võistluse läbiviija ei avalikusta, need lähevad 

kirja küladepäeva arvestusse. 

 

3. Ringkäik pargis 

Aivar Aasamäe räägib pargi ajalugu ning koos tehakse ringkäik pargis. Tutvustatakse 

küladepäeval parklaks mõeldud platsi ja 2018. aastal parki istutatud külavanemate puud. 

Külavanemate puu juures toimub küladepäeval ka ühispildi tegemine. 

Otsustatakse (kõik ühehäälselt): Võetud teadmiseks. 

 

 

 

Kohtumiseni küladepäeval Kurna mõisapargis, 06.08.2022 kell 14.00 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  


