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1. MTÜ Sooküla tutvustus
2. MTÜ Sooküla külaplatsi projekti tutvustus
3. Jooksvad küsimused
1. Mittetulundusühingu Sooküla tutvustus
Ü.Peets tutvustas asutamise vajadust ja eesmärke. Asutati mittetulundudühing 2007.aasta
detsembris.Hetkel on MTÜ 6-liikmeline.
Juurdesoovijad peavad esitama avalduse.
Liikmemaks on hetkel 100 kr aastas ja sisseastumismaks on ühekordne, ka 100 kr.
2. MTÜ Sooküla külaplatsi projekti tutvustus
M.Peets- Põlvamaa Partnerluskogu kuulutas aasta viimastel kuudel välja projektikonkursi, millele MTÜ Sooküla esitas oma projekti “Multifunktsionaalne külaplats”.
Kuna projekt sai täisrahastuse, andis see tugeva hoo ja soovi teha juba julgemaid plaane.
Piirkonnas, kus MTÜ Sooküla juhatuse liikmed elavad, on püsirohumaa, mis on
aktiivsest kasutusest väljas. Senini on kogunetud aastas korra, et pidada ühine jaanituli.
Igal aastal on olnud mure ilmaolude pärast ja seepärast otsutasime ehitada korralik
varjualune, kus saab vara-kevadest hilis-sügiseni koos üritusi teha ja ka teistele pakkuda
võimalust ürituste korraldamiseks. Planeeritud on sinna sisse grillahi, suitsuahi ja pliit.
Et praegusel ajal ei saa alustada koheselt tegvust , nii kui mõte tuleb pidime alustama
paberite muretsemisest. Esialgu pidime tegama geoaluse kogu platsile, et saaks teha
ehitusprojekti varjualusele ja taotleda projekteerimistingimusi vallast.
Sellepärast oleme ka hetkel siin. MTÜ Sooküla üldkoosolekule, 09.01.2008, olid
kutsutud kõik ümberakudsed elanikud ja koos arutasime külaplatsile uue hingamise
andmist.
Tänaseks päevaks on valmis mõõtmistööd ja ehitusprojekt ootab vallast projekteerimistingimusi. Käesoleval aastal ehitusega veel ei alusta. Hakkame koguma materjale uue
projekti esitamiseks.
Sellel aastal tahaksime aga külaplatsi korrastmisega ikkagi alustada. Peagi teema ära
tasandustööd. Otsustasime, et kuna meil on plaanil kõik objektid asetuse järgi
kooskõlastatud, saame mõned neist siiski valmis teha. Lipuväljaku rajamine koos valla
abiga oleks meie külaplatsile väga tähtis.
Kas külarahvas on nõus MTÜ Sooküla poolt tehtavate töödega ja avalikuks kasutuseks
mõeldud platsi rajamisega.
Kas on vastuväiteid? Võtame siis vastu otsuse.
Otsus: Lubada MTÜ-l Sooküla rajada kõigile avalikuks kasutuseks külaplats
vastavalt asendiplaanile.

Ettepanek: Kas esitame taotluse Põlva Vallavalitsusele arengutoetuste fondist
lipuväljaku rajamiseks.
Otsustati : Esitada taotlus 15.aprilliks 2008 Põlva Vallavalitsusele.
Plaanis on veel teha suplusrand ja võrkpalliplats. Läbirääkimised ettevõtjatega on hetkel
veel pooleli.
3. Jooksvad küsimused
Ettepanek: Arutada arengukava ettepanekuid ja teede märgistamist.
Tõnu Lõbu: meie küla elanikel on mitmed tähtsad teemad vaja ühiselt läbi arutada.
Küsimusi oli palju ja kokkuvõttes arutlesid Rosma küla elanikud järgmiste teemade üle:
- Päkamägi ja ideed selle kordategemiseks
- teed, tänavad, nimed ja märgid(piirangud)
- Rosma krossiraja tulevik
- 23.aprilli koristuspäeva korraldamine
- 3.mai "Eesti puhtaks" kampaanias osalemine
- külas ettevõtluse arendamisest, miinused ja plussid.
Külarahvale jagati laiali küsitluslehed, et teada saada inimeste mõtted, arvamused ja ettepanekud Rosma külas elamise ja tulevikuvõimaluste kohta.
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