
                                              MTÜ Iru Ämma Klubi 

                                                       Üldkoosoleku protokoll 

Aeg: 16.juuni 2016 algusega kell 19.30-20.45 

Koht: Iru Ämma Maja, Ämma tee 20,Iru küla,Jõelähtme vald 

Osavõtjad: MTÜ Iru Ämma klubi 60 liikmest oli kohal 34 liiget,s.h. volitatult 11 liiget,millega 

oli täidetud kvoorumi nõue ja koosolek oli otsustusvõimeline. Osavõtjate nimekiri on 

käesoleva protokolli lisa 1. 

Ühehäälselt valiti  koosoleku juhatajaks Arno Kannike ja protokollijaks Helju Lukas 

Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord: 

Päevakord: 

1. MTÜ Iru Ämma Klubi 2015.a.majandusaasta aruande kinnitamine- ettekandjad 

A.Kannike, H.Lukas ja K.Leks 

2. Klubi liikmelisusest- info H.Lukas 

3. Klubi II poolaasta sündmuste ja tegevuste tutvustamine- info A.Kannike 

4. Varem juhatusele esitatud ja kohapeal tõstatavate küsimuste arutelu. 

4.1. Iru küla uue perioodi Arengukava koostamisest- info A.Kannike 

4.2. KOP-i vahenditega soetatud kiige teave avalikustamisest- info A. Kannike 

1.Ülevaate 2015.a. sündmustest ja tegevustest sh tegevusaruande esitas juhatuse esimees 

Arno Kannike. Küsimustele vastas raamatupidaja Helju Lukas ja Arno Kannike, kes esitas 

üksikasjaliku kulude- tulude aruande, mis oli 31.01.2016.a. esitatud Jõelähtme 

Vallavalitsusele 2015.a. sihtfinantseerimise  vahendite kasutamise kohta. See on käesoleva 

protokolli  Lisa 2. 

Revisjonikomisjoni esimees Kristjan esitas majandusaasta aruande revideerimise ülevaate ja 

esitas üldkoosolekule ettepaneku kinnitada see seisuga 31.12.2015.a. bilansimahuga  

213 102 eurot. Revideerimise ülevaade on käesoleva protokolli Lisa 3. 

Üldkoosolek kinnitas aruande ühehäälselt. 

2. Klubi liikmetest andis ülevaate raamatupidaja Helju Lukas. Võlgnevuste kogusumma oli 

31.01.2015.a. seisuga € 43.  

Üldkoosoleku ettepanek oli liikmemaksu võlgnikele saata  veelkordne meeldetuletus 

liikmemaksu tasumise kohustusena, millele lisada teave: kui klubi liikmel on 2 või enama 

aasta suurune võlgnevus, siis  võlgnevuse mittetasumisel 10 päeva jooksul peale 

ettekirjutuse saamist, arvatakse isik liikmete hulgast välja. 

3. Klubi tegevuse  2016.a.II poolaasta tegevusi tutvustas juhatuse esimees Arno Kannike. 



Kõik II poolaastaks plaanitud üritused korraldatakse vastavalt plaanitule, v.a. 18.juuni  

võrkpalliturniir, mis on Loo spordihoone direktori Jüri Paaveli palvel üle viidud 13.augustile 

2016.Tähtsaimaks klubi sündmuseks on 27. augustil 2016.a. nüüd juba 9 korda korraldatav 

Iru Ämma tunnustussündmus. Seekord koostas Arno taotluse Leader programmi 

ühisprojektide rahastamise meetmesse 2. Projekt „ Iru ja Lubja muinasasumite  tunnustus-  

ja rahvasündmuste korraldamine aastatel 2016-2018“ ( lühendatult Festivali korraldamise ) 

rahastamiseks esitatud taotlus sai hindamiskomisjonilt positiivse ja vajalike punktidega 

hinnangu ning on edastatud PRIA-le rahastamiseks. Taotluses esitatud tegevuste ja 

investeeringute toetussumma on kokku  € 13 783, millest 10% ehk € 1 378 on omaosalus, 

millega katavad võrdsete 50% osadega Iru Ämma Klubi ja Lubja Külaselts. Lootes positiivsele 

otsusele saame me teostada vajaliku puhkeala hoolduse tehnika soetamist. Samas on vaja 

alustada ettevalmistusi Iru Festivali läbiviimiseks. Lubja küla Festival plaanitakse korraldada  

2017 aasta Vastlapäev aegu. Koosolekul moodustati selle  Festivali läbiviimiseks 

korraldustoimkond. Toimkonda valiti Arno Kannike, Kristjan Leks, Andres Juhannson, Mati 

Pärnamägi, Art Kuum, Jüri Hunt, Aili Loige, Malle Hunt, Helju Lukas ja Art Kuum. Ühisprojekti 

partneriteks on Lubja külavanem Raimo Tann, kes ka moodustab vastava toimkonna. 

4. Kohapeal tõstatavatest küsimustest oli arutusel: 

4.1. Iru küla uue perioodi Arengukava koostamisest- A.Kannike informeeris, et Iru küla 

esimene arengukava oli koostatud perioodiks 2009 – 2015, seega on vaja uut arengukava 

5- aastaseks perioodiks. Arvamus oli, et selle koostamise tagab Iru külavanem Art Kuum. 

4.2. KOP-i vahenditega soetatud kiige teave avalikustamisest- info A. Kannike. Olles ise 

koostanud KOP-i taotluse ning projekti teostuse kohta ka  aru andnud, juhtis Arno 

tähelepanu sellele, et rahade kasutus peab olema avalikkusele hästi teada. See peab 

olema kodulehel, hea kui ka valla veebis, parem veel kui selle kohta on valla lehes väike 

„nupp“ koos fotoga. Teiseks on vaja kindlasti objekt, sedakorda kiige, sildistada!    

4.3. Arutati ka Jaanipäeva korraldamist külaplatsil. Teavitati, et ürituse korraldamise eest 

vastutab külavanem Art Kuum. Arutelu käigus rõhutati kiiresti on vaja teavitada 

külarahvast, mida korraldatakse, sh muusikaline osa, mis kell algab jms. 

4.4. Andres Johannsoni ettepanekul arutati küla kodulehekülje kujundamise muudatusi. 

Otsustati,et tuleb teha  selline   koduleht,kus kogu MTÜ Iru Ämma Klubi info jõuaks kõigi  

klubi liikmeteni ja samas oleks ka ülevaatlikult kättesaadav Iru küla elanikele. Kodulehe 

uue kujundusega hakkab ta ise tegelema ning palus esitada ettepanekud selle 

kujundamiseks. 

4.5. Lisaks tõdeti k, et informatsioon liigub halvasti. Tehti ettepanek luua list, millel oleks 

kõigi klubi liikmete e-posti aadressid, et kiirelt edastada teavet. Andres lubas ka listi 

koostamise oma peale võtta. Heljul  paluti saata talle teadaolevad e-maili aadressid. 

Koosoleku juhataja: A.Kannike   Protokollija: H.Lukas 

/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 


