
 

MTÜ Sürgavere Küla Selts 
 
ÜLDKOOSOLEKU  P R O T O K O L L 
 
Sürgavere Kooli saalis    19.juuni 2015.a   
 
Koosolek algas kell 19:00 
Koosolek lõppes kell 19:30 
 
Koosolekust võttis osa: 54 seltsi liikmest 35 (12 liikmel  volitusega esindaja), nende seas 7 juhatuse 
liiget(Eve Soopal ja Timo Kukkel volitustega esindajad)(vt.lisa 1). 
 
 
Kvoorum oli otsustusvõimeline. 

1. Üldkoosoleku avamine. Päevakorra tutvustamine 

Külavanem Raul  Espenberg avab koosoleku. Tehti ettepanek koosoleku juhatajaks,häältelugejaks 
valida Raul Espenberg, protokollijaks Tiivi Aidak. 
  
Raul Espenberg: Palun hääletada, kes on selle poolt, et kinnitada tänase koosoleku juhatajaks Raul 
Espenberg ning protokollijaks Tiivi Aidak. 
  
Hääletamine: Raul Espenberg  koosoleku juhatajaks, häältelugejaks ja Tiivi Aidak koosoleku 
protokollijaks määramise poolt hääletasid kõik 35 kohalviibinud seltsi liiget. Vastuhääli ei olnud, 
erapooletuid ei olnud. 
  
Üldkoosolek OTSUSTAS: 
1.1 Valida Raul Espenberg koosoleku juhatajaks, häältelugejaks ja Tiivi Aidak koosoleku 
protokollijaks. 
 
  
Raul Espenberg tutvustab koosoleku kahepunktist päevakorda ja teeb ettepaneku kinnitada 
koosoleku päevakord. 
 
Üldkoosolek OTSUSTAS: 
 Kinnitada esitatud päevakord. 
 
PÄEVAKORD  
1. 2014.a aastaaruande tutvustamine, kinnitamine 
2. Jooksvad küsimused- jaanipäev, laadapäev. 
 
 
1. 2014.a majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine 

Raul Espenberg  tutvustab 2014.a majandusaasta aruannet. Aruanne lisatud protokollile(lisa 3). 

Raul Espenberg: 
Aastaaruande koostamisel on arvesse võetud kõik asjaolud. Raamatupidamist peab meil Hiie 
Kingisepp, kelle töö on suurt tänu väärt. 



 

Bilanss seisuga 31.12.2014 on 17 068 eurot. Tulud kokku on 8 962 eurot, kulud 10 006 eurot. 
Rahaliste vahendite jääk 2014.a lõpuks 1 874 eurot. Rahaallikateks olid liikmemaksud, Hannes 
Miileni annetus, Suure-Jaani Vallavalitsuse poolt toetus- Parimad terviseliikumise edendajad  250 
eurot, KOP programmi projekt Sürgavere külale elujõuline arengukava 1600 eurot. Meil on tublid 
seltsi liikmed, kes on tasunud liikmemaksud õigeaegselt. 
2014.aastal viidi läbi mitmeid kultuuriüritusi ja ühistegevusi, millest oli arvukas osavõtt ja 
kaasalöömine. 
Seltsi kulud moodustuvad projektide elluviimiseks ja üritustega seotud kuludeks 
 
Koosoleku juhataja Raul Espenberg annab sõna revisjonikomisjoni esimehele Anne Akenpärgile: 
 
Vara väheneb kiviaia amortisatsiooni võrra igal aastal. KOP-i projektidega rahasid hankida pole 
lihtne. Käive on väiksem kui eelnevatel aastatel. Tegevused on tehtud. Raamatupidaja Hiie 
Kingisepp teeb oma tööd hästi. Teen ettepaneku kinnitada aastaaruanne. 
 

Küsimusi ettekandjale ei olnud. 

 Hääletamine: MTÜ Sürgavere Küla Seltsi 2014.a  majandusaasta aruande kinnitamise poolt 
hääletasid kõik 35 kohalviibinud seltsi liiget. Vastu pole, erapooletuid pole. 
  
Üldkoosolek otsustas:  

1.1 Kinnitada seltsi  2014. a majandusaasta aruanne (lisa 3). 

2. Jooksvad küsimused 

2.1 Jaanipäev, laadapäev 

Jaanipäev 

Koosoleku juhataja Raul Espenberg: 

Traditsiooniliselt 23.juuni õhtul toimub Sürgavere jaanipäev. Algus kell 19.00, toimuvad erinevad 
tegevused, kella 21.00-st mängib tantsuks Ain Arula. Vaheaegadel toimub viktoriin ja 
mitmesugused võistlusmängud. 21.30 toimub Suure-Jaanist toodud võidutulega jaanilõkke 
süütamine. Kell 00.00 toimub köievedu. Puhvet on Eha ja Margeti poolt. Jaanipeole sissepääs 
maksab 3 eurot. On võimalik teha annetusi külaseltsile. 

Imbi Suurpere: Pidu kestab kella 2-ni. 

Raul Espenberg: On vaja abi järgmisel päeval koristamisel. Alustame koristamisega kell 
11.00.Tuleb meeleolukas üritus. 

Laadapäev 

Koosoleku juhataja Raul Espenberg: 

Laadapäev on meie küla tähtsündmus. mSel aastal toimub 12.september. Üritus uutub järjest 
suuremaks, on vaja korraldustoimkonnale abilisi. 

Korraldustoimkonnas on: 



 

Kultuur- Imbi, Malle, Riina; 

Sport- Sivar;Müüjad- Imbi; 

Hoidised- Riina, Mare; 

Õnneloos- Malle; 

Reklaam- Eve; 

Võrride võidusõit- Kalev; 

EMHI- Raul; 

Päevajuht- Imbi; 

Motomehed- Raul; 

Toitlustus-Eha; 

Rammumees- Eero; 

Parkimisel, meenete ja oksjoni läbviija osas on vaja veel mõelda ja arutada. Toimub meelelahutus 
lastele- batuut, hobused, rong. Tantsuks mängib Alen Veziko. 

Motomeestele on vaja samuti tegevust. Meenetena laseme valmistada külaseltsi logodega särke, 
võtmehoidjaid jms., mida saaksime laadal müüa oma tegevuste jaoks. Juuni lõpus on vaja 
korraldusmeeskonnal kokku saada. Suvel on puhkus ja seejärel enne laadapäeva toimumist uued 
koosolekud. Tiivi Aidak saadab korraldustoimkonnas märgitud inimestele koosoleku toimumise 
meeldetuletuse. Need, kes tunnevad, et soovivad  koosolekust osa võtta, võivad samuti tulla. 

OTSUSTATI: 

2.1.2 Sürgavere Laadapäeva korraldustoimkonna koosolek toimub 30.juunil 2015.a kell 20.00 
külatoas. 

 

Raul Espenberg                                                                               Tiivi Aidak 

Koosoleku juhataja                                                                          Protokollija 


