ROSMA KÜLA
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Rosma

06.04.2009

Järgmise koosoleku aeg: kokkuleppel
Algus: 18.00

Lõpp: 20.05

Juhatas: külavanem Tõnu Lõbu

Protokollis: Ülle Adamson

Koosolekust võttis osa: (lisatud allkirjastatud nimekiri)
Kutsutud: kõik külaelanikud
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Teede ja tänavate nimedest.
Külapäev 1. mail.
Koristustalgud Jüripäeval.
Jooksvad küsimused.

Esimene päevakorra punkt:
Sissejuhatus:
Külavanem Tõnu Lõbu kuulutas Rosma küla üldkoosoleku avatuks.
Tõnu: Programmile „Külavanemate rahataotluse voor“ tuleb taotlus esitada 15. aprilliks 2009.
Rosma küla poolt oleksid taotluse saamiseks esitatud järgmised objektid:
1. Teede ja tänavate viidad
2. Külapäev
Tõnu: Selgituseks juurde, et kuigi valla poolt tänavate ja teede siltide paigaldamise nõuded ei
ole ikka veel konkreetselt paigas ja võib olla oht, et miskit tuleb ringi teha, siis taotluse
rahastamiseks esitame ikkagi.
Küsiti arvamust:
- Keegi ei olnud vastu.
Indrek: Kas varem mitmel korral arutatud nn MÄGIKÜLA idee endiselt jõus?
- Vastuseks rahulolev sumin.
Indrek: Eelmisel koosolekul sai plaan joonistatud ja nimed kirja pandud, aga ootame jätkuvalt
ettepanekuid.
Tõnu: Valla poolt on nõue, et igaüks peab tegema avalduse, et on sellega nõus.
Koristuspäevaks avaldused trükkida, kuhu igaüks saab lisada vajalikud isikuandmed ning

allkirjastada selle.
- Kõik nõus sellega.
Tõnu: Vallast anti infot, et peale teede nimetamist ja majade nummerdamist kaovad ära
kinnistute nimed.
- See tekitas arusaamatust ja sellega ei tahetud kuidagi nõustuda.
Indrek: Vallale tehakse uued ja täpsemad päringud selle kohta, järelikult poolik info.
Jätkame nüüd tänaste teemadega.
Tõnu: Teiste külade kogemused, et tühje krunte perspektiivselt vahele jätta ei tohi.
Nummerdada tulevad järjest kõik krundid, numbrid jagab vald. Meie peame mõtlema välja,
kas nummerdame tagumised majad täisnumbritega või teeäärse maja numbrile lisame tähe.
- Kohe ei osatud selget vastust anda. Arvati, et sobib nii ja naa.
Paul: Veski teeks nimetada väikene teelõik Pauli ja Kaarli majade juures.
Indrek: Kas on veel ettepanekuid? Mis saab teise Veski teega?
- Helistati sealsele peremehele, ta pidi mõtlema ja andma teada, märksõnaks MÄE.
- Kanamäe tee kinnitati.
Tõnu: Teede nimed tulevad suht kiiresti ära otsustada, nagunii kõik ei tule kohale ja ei saa
kõikide arvamusi nagunii teada.
Indrek: Tutvuge eelmisel koosolekul tehtud joonisega, tundke huvi.
- Järgnes aktiivne arutelu, enamus eelmiste mõtetega hästi kursis ja nõus nendega.
- Küsiti vanu kohanimesid, ei mäletata.
Teine päevakorra punkt:
Tõnu: Kohe kui tekkis mõte, et korraldame Rosma küla päeva 1. mail, teatati, et Mõttetalgud
ka 1. mail. Kas ühildamae?
- Arvati, et kui kool leiab selleks võimaluse nii ruumide kui kojavanema osas, siis las olla.
Külli: Nemad saavad ruumid võimaldada, aga kojavanemat neil ei ole pakkuda. Kaire Mets
tegeleb veel otsingutega. Mõttetalgud korraldatakse avatud ruumi meetodil, alumises saalis
saaks mitmele grupile kohad tekitada. Ilma kojavanemata jääb selline üritus ära.
Indrek: Täpsustame siis Mõttetalgute toimumise teema hiljem üle.
Plaanime külapäeva korraldamiseks vallalt raha küsida. Vaja konkreetset plaani külapäevale.
Kas siseruume vajame?
- Oldi ühisel mõttel, et üldiselt ei vaja siseruume, näituse jaoks on ainult vaja.
- Kooli poolt lubati alumine koridor.
Indrek: Kas välikohaks külapäeval võiks jääda Päkamägi?
- Kõik olid sellega päri.
Tõnu: Seoses Rosma motokrossiga on vaja allkirjastada leping, mis kajastab, kuidas toimub
liiklus, millised on meie nõudmised? Kas olete ikka päri, et külapäev samal päeval?
- Enamus nõus.
- Liiklus nagunii sel päeval häiritud, hea ju kodu lähedal püsida.
- Riiklik püha ehk vaba päev.
- Mehed lähevad krossile, siis on naistel ka miskit toredat teha.
- Motokross samal päeval, saame sinna oma telgi püsti panna ja reklaami teha. Saab ka
miskit müüa kui kellelgi soov on.
- Paljud külalised tulevad krossile, nüüd topelt põhjus sel päeval Rosmale tulla.
- Kevadine aeg igati sobiv, suvi veel kiirem ja rahvas laiali.
- Eelnevalt kokku saadud ja koristatud, Päkamägi puhas.
Indrek: Nii palju häid põhjuseid, miks just valitud 1. mai. Mis me külapäeval siis ikkagi teha
tahame?
- Arvati, et lipu heiskamine.

Külavanem kuulutab külapäeva avatuks.
Toimkond moodustada.
Mingi programm peaks ka olema.
Suure raha eest , mille vallalt toetuseks saame, ostame telgi.
Juba eelmine õhtu moodustada telklaager ööbida soovijatest.
Jooks.
Välikäimla rentida.
Vaikselt alustada, ikkagi esimene kord ja kõige tähtsam, et lihtsalt tullakse ja saadakse
koos olla.
- Fotonäitus.
- Laat kindlasti.
Indrek: Koolil on näidend ette valmistatud, kas tahame seda külapäeva raames näha?
- Vaba päeva, ei hakka lapsi kiusama.
- Kes soovivad, saavad koolis vaatamas käia.
Tõnu: Laada jaoks kooli hoov ideaalne.
- Tehti ette panek, et laada raames panna oksjonile teenuste müük, näiteks kaks tundi
puude lõhkumist.
- Poola kaupa ei tohi laadal müüa. Kui triibulised telgid ja kotid nähtavale tulevad, kohe
korrale kutsuda.
- Kasutatud riideid võib müüa.
- Raamatuid võib müüa.
- Söök ja jook lähevad loomulikult müügiks.
- Istikud, lilled.
- Käsitöö kindlasti.
Indrek: Kes on laada vastu?
- Mitte keegi.
Indrek: Kes ei tule laadale?
- Mitte keegi ei andnud märku.
Tõnu: Kuidas kõige paremini infot selle kohta jagada saame?
- Teatised postkastidesse.
- E-posti teel.
- Ise aktiivselt infot jagada.
Tõnu: Kas Ilmar on huvitatud vanema info ja piltide kogumisest?
- Arvas, et kiireks läheb.
Tõnu: Kas Paul aitaks näituse ülesse panna?
- Paul nõus, kui eelmise õhtul tuuakse fotod, võimalusel juba alusele pandult. Eelmisel
õhtul lepivad väiksema meeskonnaga kokku ja teevad selle näituse ära. Näitus
pannakse ülesse Puhkemajja ja seda saab seal ka edukalt säilitada ja järjest suuremaks
teha.
Paul: Vaja on Rosma NOKIA leida. Edukad ettevõtjad, andke endast teada.
Ja teine asi on see, et peame leidma Rosma inimesed, kellele saame head teha. Naabrid
võiksid märku anda.
Indrek: Sellest saaks hea Mõttetalgute teema, juhul kui soovime osaleda.
Indrek: Kas kõik on nõus, et kõige tähtsam seoses külapäevaga, et Rosma rahvas saaks kokku.
Siis on külapäeva eesmärk täidetud.
- Kõik nõus sellega.
Tõnu: Mis kell algab ja lõpeb laat?
- Pakuti välja, et algus kell 12.00 ja lõpp 17.00
Indrek: Laat on tugipunkt, kõik toimub selle raames. Kohamaks peaks ka olema vastavalt koha
suurusele. Ja veelkord rõhutan, et kohalik kaup on eriti teretulnud.
- Tekkis mõte, kas külabändi saame kokku?
-

Kas Aili laulab?
Aili: Laulan ainult üksinda ja dušši all olles!
Aga Libe Kaarliga võiks rääkida, tema on kohalik ja väga hea pillimees.
Indrek: Kes viibib krossil hommikust õhtuni, saab Rosma telgis hea ja parima vaatega koha.
Tõnu: Rosma külapäev on vaja jäädvustada. Kes on nõus seda tegema?
- Andres nõus.
Tõnu: Raske teema – kes võtaks toitlustamise enda peale?
- Argo ja Kirsika nõus toitlustamisega tegelema.
- Välikatel organiseerida.
- Teeme Rosma küla nimel kuperjanovlastele ettepaneku, et vaja hädasti välikatelt koos
kokaga, siis saaks kohalik noormees selleks ajaks koju.
Indrek: Milliseid ettepanekuid veel on seoses külapäeva üritustega?
- Lastele peaks mingit tegevust leidma, väikesed õpitoad ja käelise tegevuse võimalused.
Indrek: Parkimine krossil! Kured puudu, nemad kindlasti sellest huvitatud.
-

Heldur: Kes keeras mul kella valeks ja tahtis, et ma küla koosolekule hiljaks jääksin???
Tõnu: Mõte on Jaanimäe tee autode liiklemiseks kinni panna. Vajalikud lindid ja märgid tuleb
varem varuda.
- Kohe tekkis hea idee, et parkimismeeskonna moodustame 30. aprilli õhtul lõkke ääres.
- Külaselts otsustab, mis teenitud rahaga teeme.
Indrek: Külamemmedele vaba pääs linna, kuidas selle korraldame?
Vallal on MTÜ-ga leping, et Rosma külavanem otsustab, kuidas kõige paremini koordineerida
krossi ajal Rosma külaelanike liiklemist.
- Pakkumisi tuli laest lakke – mingisugune paber või prii pääse, aga kuidas selle tegelikud
vajajad selle kätte peaksid saama jne.
- Kui külaelanik tuleb piletimüügi punkti ja teatab, et tahab linn pääseda, siis tuleb see
lihtsalt võimaldada. Kui kontrolör kahtleb, las helistab külavanemale. Sellega olid kõik
päri.
Kolmas päevakorra punkt:
Tõnu: Juba on mitmel korral jutus läbi käinud, et siis Päkamäe koristuspäev 23. aprillil.
- Kõik sellega nõus.
Tõnu: Siis on hästi. Eelmisel aastal ka õnnestus see koristuspäev suurepäraselt.
Indrek: Kuidas oleks, kui teeks proovi toitlustamise koristuspäeva õhtul?
- Argo ja Kirsika olid nõus.
- Kõigi poolehoid ja rahulolu oli tuntav.
Tõnu: Koristuspäeva kellaaeg, kui kaua koristame ja mis ajaks suppi soovime?
- Suht ühene arvamus, et koristuspäev algab 18.00 ja lõpeb 20.00
Indrek: Kes ei tule koristuspäevale?
- Mitte keegi ei tõstnud kätt ja ei andnud sellekohast teavet.
Indrek: Kunagi oli juba juttu Rosma küla infotahvlist. Millised on arvamused?
- Kõik nõus, et sellist tahvlit on hädasti vaja.
- Paigalduse kohaga saadi ka ruttu kokkuleppele, et see võiks olla Päkamäe jalamil
bussipeatuse lähedal.
- Ja veel kiirem otsus tuli selle kohta, et selle infotahvli püstitamine toimub
koristuspäeval, 23. aprillil 2009
- Ametlik ja pidulik Rosma küla infotahvli avamine koos lindi läbilõikamisega toimub
külapäeva raames.
- (See oli vist nali!!!)

Neljas päevakorra punkt:
Indrek: Ametlikult on registreeritud MTÜ Rosma Külaselts. Nüüd on vaja kõigil soovijatel
sellega ametlikult liituda ja sellekohane avaldus kirjutada.
-

Taas kiire idee, et koristuspäevaks avalduste põhi koostada ja need kaasa võtta, siis
kõigil soovijatel võimalus nendele lisada oma isikuandmed ja allkirjastada.
Laekur Peep on taas nõus raha korjama MTÜ kassasse ja nii nagu härra Maurus, raha
on ta ööpäeva ringselt nõus vastu võtma.
Pere pealt aastane maks 50,00 EEK, aga rohkem võib alati.

Indrek: Füüsilise infotahvli saame, kuidas oleks MTÜ kodulehe koostamisega?
- Andres oli lahkesti nõus. Kunagi pikemalt sellel teemal.
Pauli sõnavõtt: Rosma Veski Külalistemaja on avatud. Vesi ja kanalisatsioon nüüd olemas,
tänas selle eest külavanemat. Saab ööbida ja on kõigile huvilistele lahkesti nõus infot jagama.
Kestvad Kiiduavaldused!
Indrek: Seoses trasside ehitamisega anda kõikidest probleemidest õigeaegselt Põlva Veele
teada. Nemad teostavad ehitusjärelvalvet. Julgelt anda kõikvõimalikku infot. On kuulda
eelnevaid kogemusi, et osa töid teostatakse lohakalt.
Tõnu: Kuulutan Rosma küla üldkoosoleku lõppenuks.

(Kelleaeg näitab 20.05)

Allkirjastamine:

…………………….

……………………..

Tõnu Lõbu
Koosoleku juhataja

Ülle Adamson
Koosoleku protokollija

