
 

Kirimäe Külaselts MTÜ 

Üldkoosolek 23.01.10 

Aeg 13.00-15.30 

Üldkoosoleku juhataja: Taivo Kaus 

Protokollija: Kai Krabo 

Üldkoosolekul osalejad: nimekiri lisatud protokollile. Kohalolu kontroll: 27 häält (sh 3 
volitust, 2 uut avaldust). 

 

Päevakava kinnitatud järgmisena: 

1. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused, uute liikmete valimine 

2. Arengukava muutmine 

3. Revisjonikomisjon valimine 

LISATUD 4. 2009 majandusaasta aruande kinnitamine. 

LISATUD 5. Põhikirja muutmise algatamine (revisjon, Lääne Elu) 

6. Muud teemad: informatsioon naabrivalve piirkonna moodustamisest, külavanema 
statuudist. 

 

Päevakord ja otsused: 

1. Juhatuste liikmete tagasiastumised ja uute valim ine. 

Väino Ilumäe, Avo Ruutsoo, Kaido Lillemägi väljaastumine.  

Ettepanek 1 –  2 juhatuse liiget on põhikirjaga kooskõlas. 

Ettepanek 2 – kogu juhatus uuesti valida. 

Ettepanek 3 – valida uus juhatus järgmisel üldkoosolekul, siis on aega ette 
valmistada. 2 inimest juhatuses on halb. 

Ettepanek 4 – valimised teha kohe, kuna eeltöö on tehtud, 5-liikmeline juhatus. 
Nihka küla esindaja Heiki Tõnning valida juhatusse. 

Küsimus – miks astutakse tagasi? Äkki 5-liikmeline on liiga suur juhatus. Aktiivseid 
liikmeid ja toimetajaid võiks olla palju, aga kõik ei pea juhatusse kuuluma. 



Täiendus – valida Heiki + 2 olemasolevat jäävad juhatusse.  

Küsimus – Nihka esindaja peab kuuluma juhatusse kindlasti. Keda Nihka küla ise 
esitab kandidaadiks? 

Ettepanek 5 – juhatus oleks 5 liikmeline ja üheks uueks võiks olla Kalle Saar, Nihka 
küla esindaja ja muud ettepanekud. 

Ettepanek 6 – Heina Aili liikmeks. 

 

Hääletamine: 

Kas jätkame 5-liikmelise juhatusena? 

2 vastu. Otsus – juhatus jätkab 5-liikmelisena 

Kas valime täna (või kevadel)? 

7 vastu. Otsus - valime täna. 

Kuulame ära eelmiste juhatuste liikmete põhjendused: 

Avo – vanus, seni panustanud väga palju energiat – loodab parema tervisega 
aktiivsete noorte peale. 

Väino – oma mõtte olen teoks teinud, et külaselts toimub. Elan ise eemal, aga 
edaspidi ikkagi aitan kaasa. Oleme koostööd teinud, juhatuse vastu ei ütle midagi. 

Kaido – isiklikel põhjustel. Palju tegemisi, ei jõua tegeleda. 

Hääletamine: 

Kas valime uue juhatuse? 

Kõik poolt. 

Kandidaatide esitamine: 

Ettepanek 1 – Nihka kindlasti sisse, et Heiki oleks kindlasti sees. 

Ettepanek 2 – Heina Aili. 

Ettepanek 3 – Taivo Kaus. 

Ettepanek 4 – Kalle Saar – Leader hindamiskomisjoni liige, asjaga seotud, seega on 
keeruline. Toetaks heameelega kõrvalt ja ei kandideeriks. 

Ettepanek 5 - Andres Teder – võtab kandidatuuri tagasi, ajaliselt ei ole võimeline. 
Niipalju kui saab lööb kaasa. 



Ettepanek 6 – Veljo Ilumäe – Ei, võib-olla kunagi tulevikus, kui on rohkem aega. 
Tänab pakkumast.  

Ettepanek 7 – Aire - nõus 

Ettepanek 8 – Kai – Ei. 

Ettepanek 9 – Joonas – Kindlasti mitte. Laske paar aastat elada. 

Ettepanek 10 – Kai Ruutsoo – Nõus.  

Ettepanek 11 – Eve Teder – Nõus, kuigi aega on vähe. 

Ettepanek 12 – Kaja – Nõus. 

Ettepanek 13 – Nõus. 

 

Salajane hääletus: 

27-sedelit. 

26 häält Heiki Tõnning 

21 häält Kai Ruutsoo 

18 häält Aili Heina 

18 häält Eve Teder 

16 häält Aire Kiisk ja Taivo Kaus – kordushääletamine 

27 sedelit. 

Aire 16 häält 

Taivo 10 häält 

1 sedel kehtetu 

Uue juhatuse kinnitamine: Heiki Tõnning, Kai Ruutsoo, Aili Heina, Eve Teder, Aire 
Kiisk 

1 vastu. Juhatus ametisse kinnitatud. Juhatus valib ise endi seast juhatuse esimehe. 

 

2. Arengukava – Andres Teder tutvustab muudatusi 20 10 aasta 
tegevustega seoses. 

Kinnitatakse arengukava koos muudatustega. 



Täiendused - traditsioonilised üritused: 

-jaanuaris loeng. 

-veeb vastlapäev. 

-rohevahetus 

-külapäev juunis Jaanipäeval 

Tegevused: 

-elektrienergia liikumine 

-koolimaja silt 

-Nihka küla integreerimine 

- bussipaviljoni ehitus 

-esinemislava 

-nodituba 

-kevadine 1.mai talgupäev 

 

Hääletus: 

Kõik poolt. 

Otsus: Arengukava muudatused kinnitatud. 

Kommentaar Rein Einastolt: Paemurru pesemine/puhastamine võiks kevadel 
toimuda talgukorras. Soovib ise osaleda selles. 

 

3. Revisjonikomisjon 

Revisjon, komisjon, audiitor. 

Kommentaar 1 – Et uus juhatus teeks rahaasjad nähtavaks. 

Kommentaar 2 – Revisjon ei kontrolli ainult raha, vaid ka muid tegevusi. See võiks 
olemas olla. 

Kommentaar 3 – Võiks olla külarahva poolt esindaja, kes kontrolliks juhatust. 

 

Kas moodustame revisjonikomisjoni? 



10 vastu. 14 poolt.  

Kas revisjonikomisjoni võiksid moodustada Kaja Lillemets, Kai Krabo? 

Kõik poolt. 

Otsus: Revisjonikomisjoni kuuluvad Kaja Lillemets ja Kai Krabo. Ülesanne 
revideerida ka majandusaasta aruannet. 

 

4. Majandusaasta aruanne. 

Tegevusaruandesse nodituba, rohevahetus jm üritused. 

Kommentaar 1 – Liikmemaksu korjamise probleem – üldkoosolekul võiks see 
võimalus alati olemas olla. Liikmemaksudega tuleb tööd teha. 

Hääletusel tegevusaruandeta. Taivo Kaus tutvustab majandusaruannet ja palub 
kinnitada 2009 aasta majandusaruanne ning bilanss summas 46 680 krooni. 

 

Hääletus: 

Kõik poolt.  

Otsus: Majandusaruanne kinnitatud. 

 

5. Põhikirja muutmine. 

Ettepanek 1 – Üldkoosoleku toimumise teade võiks Lääne Elust välja jääda. 
Asendada valla infolehega. 

Ettepanek 2 – Revisjon ja Lääne Elu fikseerimine põhikirjas hiljem. 

Ettepanek 3 – Üldkoosolekust tuleks 2 nädalat enne kirjalikult teatada liikmetele. 

Otsus: Jääb nii nagu on. Ei muuda. Muudatused viime sisse kunagi hiljem, kui on 
rohkem punkte, mida muuta. 

 

6. Muud 

Naabrivalve – 10 kr majapidamine +10 kr sisseastumine. Sektori vanema valimine. 

Külavanema statuut – 13.veebruar õpituba/infopäev Läänemaal. 2-3 inimest Nihkast 
- Kirimäelt võiks minna sinna. Ja kui statuut vallas kinnitatud, siis informeeritud 
inimesed saavad ka kandideerida. 



Järgmine üritus – Vastlapäev 

 

 

Protokollija       Koosoleku juhataja 

 

Kai Krabo       Taivo Kaus 

 

 


