
 

OSULA KÜLASELTSI JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.2 

Aeg: 15.03.2010, Osula Külaseltsi ruumis 

Osales:  

1. Kaja Parker 

2. Maia Müürsepp 

3. Liilia Laks 

4. Benno Laks 

5. Airika Saamo 

6. Maret Soon 

7. Margita Musting 

8. Ene Kerge 

Juhatas: Maret Soon 

Protokollis: Margita Musting 

Päevakord:   

1. Osula Külaseltsi 2009.a majandusaasta kinnitamine. 

2. Lastekaitsepäeva tähistamine juuni alguses. - KOP-projekti tähtaeg 1.aprill 

Arutati: 

1. Majandusaasta üle vaatamine ja kinnitamine.   

Otsustati: Kinnitada juhatuse poolt 2009.a tegevus- ja majandusaasta aruanne.  

Arutati: 

2. KOP- projekt: 

 Kinobuss – 5500.-  - kinobussi töötuba, kus lapsed saavad ise midagi  põnevat teha.  

 Maarika Rosenbergi ettepanek: laste rühmade esinemine, kuna sel aastal valla laste 

laulu- ja tantsupidu eraldi ei tule.  

 Lasteaialt „lepatriinud“ Aili ja Helena tegevused väikestele lastele.  

 Airikal mõte teha asjalikum orienteerumismäng, siis on vajalikud vahendid 



 Koht Harjumägi – lava, pind, vesi, toidukoht, loodusrüpes, üleval parkla. 6.JUUNI 

2010 

 Postkast – joonistusenurk - Nukitsameeste joonistusvõistlus – otsime Nukitsameest!, 

kiri vanaemale suveks vms.  Ene Postibuss – tasuta – Airika! 

 Päeva juhid – Iti, Kusti.  Tegeleb ja otsib Airika! Nukitsameheks Peeter Saamo! Või 

Kristjan AINULT NUKITSAMEES! 

 Telk temaatiline (oranž telk katteriidena telk – kui vaja Nõia maja või  

 Sulbi külaselts taotleks KOPist „Meie laste päeva“ muudeks tegevusteks rahalist 

toetust ( Airika ütleb mida vaja) 

 Toitlustamine kas Varese Külalistemaja või OKSi enda kohvik – soolased ja magusad 

koogid-pirukad väikese raha eest (liikmetelt asjad, osad liikmed tegelevad seal 

müügiga). Puhas vesi või morss nt tasuta kõigile. Nõiakohvik.  

 Sõmerpalu valla käsitöölised – hõigata välja – käsitöölaat-näitusmüük.  

 KIKist – keebid küsida. Ene! 

 Maret teavitab valla kõiki seltse ja küsib nõusolekut osaleda pannkookide tegemisel ja 

omafinantseerimisel. ( nii nagu eelmine aasta ) 

 Päevakavast veel:   

 VALLA LASTE ESINEMISKAVA – CA 45 MIN ?  

  15 min - lõbusad lastetantsud (arvatav vanus on kuni 10 aastat, kes tulevad) Helena! 

  Järgnev veerandtund beebidele. Helena Beebidele kindlasti ka, kuna lapsevankreid olen ma 

näinud küll päris usinasti. Pakume siis neile ka tegevust. Helena! 

  Osavusmängud - vanem ja laps või ainult vanem  …. 

 Lõpus seltskonnatantsud -  laste/suurte seltskonnatantsud nt akordioni või CD-de saatel. Või 

tuleb teatud ajaks mängima kapell. Elav muusika seltskonnatantsude jaoks lisab suuremat 

elevust. Nt Kes aias jne.  

 NB! – Nukitsamehe muusika Olav Ehala CD-plaat!   

 Kuulutused – Margita mai keskpaigaks! 

Kuna kujuneb valla lastekaitsepäevaks, siis teiste külaseltsidele teade, et teeme koos ja iga KS 

küsib erinevatele tegevustele KOPist rahastust. Lisaks küsida teistelt  IDEID LISAKS! 

 

 



 

 

 

 

LASTEKAITSEPÄEVA KONDIKAVA: 

1. VALLA LASTERÜHMADE ESINEMINE 

2. ERINEVAD TEGEVUSED LAVAL JA METSAS, osavusmängud. 

3. Joonistusvõistlus.  

4. Töötab Nõiakohvik. Pannkoogid tasuta! 

5. Seltskonnatantsud kõigile. 

6. Päeva läbiv teema – Nukitsamees.  

7. Käsitöö näitusmüük-laat. 

8. Kinobussi  töötuba. 

 

Arutati: 

3. Ene Kerge - Vana-Võromaa kultuuriprogramm – tähtaeg 17.märts! 

Koostöö koolide ja muuseumitega.   

Pühajõe vastuhaku legendi lavastamine – Sulbi külateater ja valla teised isetegevuslased. 

 Juhendajad: Maarika Rosenberg, Airika Saamo, Merili Küppar, Kersti Karu.  

MUUD TEEMAD: 

Info: Kurenurme Külaseltsi uus meiliaadress kurenurmeks@hot.ee  

Reedel autoriõhtu Kullar Viimsega -  Tiibeti reisimuljed ja film – fotonäitus. Ene tuleb neljapäeva 

õhtul  pilte üles panema ja palub Agu ning Benno jt.  appi. Vajadusel  organiseerib Kaja kooli data-

projektori  seltsi ruumi. 

mailto:kurenurmeks@hot.ee

