MTÜ TARTU MAHEAED ÜLDKOOSOLEK
07.04.2015
Kohal viibisid:
Jaanus Tampuu, Eha Tampuu, Avo Rosenvald, Kalle Pungas, Riina Peterson, Raili Liis, Maria Aben,
Tiina Pirn, Maie Tamm, Leo Pihlapuu, Eire Peik, Maarja Merioja, Mari Merioja, Galina Lindmäe, Arnold
Abram, Merli Saar, Anneli Helin, Ako Rääbis, Ivika Käsper, (Kaja O, perekonnanimi loetamatu), Liina
Jürimäe, Merike Kronberg, Helgi Horn, Merike Sevastjanova, Maali Käbin, Siim Vatalin, Terje Ong,
Andriela Rääbis, Kalju Roots. Kokku 29 isikut, neist tuvastatud MTÜ Tartu Mahead liikmeid kokku 26
isikut.
Volituste kaudu osalesid järgnevad isikud:
Kerli Valk volitas Avo Rosenvaldi esindama teda üldkoosolekul (digitaalne volitus)
Reet Karro volitas Siim Vatalini esindama teda üldkoosolekul (digitaalne volitus)
Liivi Rosenvald volitas Avo Rosenvaldi esindama teda üldkoosolekul (kirjalik volitus)
Sirje Hallik volitas Siim Vatalini esindama teda üldkoosolekul (kirjalik volitus)
Argo Hein volitas Riina Petersoni esindama teda üldkoosolekul (kirjalik volitus)
Jaanika Rohtla volitas Anneli Helinat esindama teda üldkooseolkul (kirjalik volitus)
Koosolekul on seega 32 häält, mille moodustavd 26 osalevat liiget ja 6 volitust (2 digitaalset ja 4
füüsilist).
Protokollijaks määrati Terje Ong, MTÜ Tartu Maheaed juhatuse liige
Koosoleku juhatajaks määrati Siim Vatalin, MTÜ Tartu Maheaed juhatuse esimees.
Siim Vatalin tutvustas planeeritud päevakorrapunkte, milleks olid:
1. Tegevusaruanne 2014
2. Majandustulemuste aruanne 2014
3. Rollid ja ülesanded MTÜ-s
4. Tegevusplaanid aastaks 2015
5. koha peal tehtud ettepanekud
Sissejuhatuseks tõdeb koosoleku juhataja, et kuna meil pole koos otsuste tegemiseks vajalikku liikmete
hulka (liikmeid hetkel 159, vajalik häälte hulk olnuks 53), siis on see koosolek nõuandva iseloomuga ning
siduvad otsused teeb järgmine, erakorraline üldkoosolek. Loeme praeguse koosoleku otsuseid siduvaks,
välja arvatud juhul, kui järgmisele koosolekule peaks osalema suurem arv osalisi.
Mindi edasi päevakorrapunktide arutamisega.
1. Tegevusaruanne 2014
Siim Vatalin tutvustas MTÜ Tartu Maheaia tegevusi 2014. aastal.

Ülevaate tekst leitav siit:
https://docs.google.com/document/d/1oVebYjbL0A_L5X30LUVZbIi3O-NUWXB4JCyp8gEDB0I/edit?u
sp=sharing
Kaja Pae (koosoleku külaline) tõstatas küsimuse, paljud maheaednikud oleksid üldse huvitatud kampa
lööma Annelinna festivali raames toimuva aiandustöötoa juures. Keegi otseselt nõusolekut ei andnud, aga
põhimõtteliselt oleks mõni huvitatud küll. Samuti ollakse nõus ette kasvatatud taimi projekti jaoks andma.
2. Majandustulemuste aruanne 2014
Raamatupidaja Merli tutvustas MTÜ Tartu Maheaed majandustulemuste aruannet.
Aruanne leitav siit:
Raamatupidaja toonitas, kui makstakse liikmemaksu, pange selgitusse:
● Nimi, kelle eest makstakse
● Aasta, mille eest makstakse
Riina Peterson, juhatuse liige, ütles, et juhatuse käest saab teha päringu, kui ei olda kursis, kas liikmemaks
on tasutud või mitte. Riinal on andmed olemas.
3. Rollid MTÜ-s
Siim Vatalin tutvustas MTÜ Tartu Maheaed praeguseid juhatuse liikmeid ja nende rolle.
Aktiivseid juhatuse liikmeid oli 5 (Avo Rosenvald, Siim Vatalin, Riina Peterson, Terje Ong ja Kalle
Pungas), juhatuses oli ka 2 liiget, kes ei saanud elulistel põhjustel nii palju panustada (Siim Kuresoo ja
Kaido Tamm).
Juhatuse esimees oli 2014. aastal Siim Vatalin. Liikmete toetuse korral on Siim on nõus jätkama linnaga
suhtlemist ning linnaaianduse eestkostetegevust, millega ta peamiselt 2014. aastal tegeles.
Ettepanek juhatuse esimehe poolt on see, et MTÜ-le võiks tekkida laekur, kes vastutab MTÜ rahaasjade
eest. Laekuriks on nõus 2015. aastal hakkama Raili Liis.
Liikmetele maade kätte näitamise ja liikmemaksude kogumisega tegeles 2014. aastal Riina Peterson.
Riina Peterson on nõus jätkama sellega, et vahetab liikmetele infot ning saadab juhatuse liikmetele infot
uute liikmete kohta. Riina soovib loobuda maade kätte näitamise tööst.
Mõisavahe aias on nõus 2015. aastal maid ette näitama Maria Aben. Maria Aben saab ka teateid aeda
panna (printida ja kohale viia). Lehe tänava aias on võimalik kandidaat maade kätte näitamisel Külli
Karel (tutvustas Avo Rosenvald). Temaga võetakse ühendust ja räägitakse läbi.
MTÜ kodulehe ja Facebooki lehega 2014. aastal tegeles Terje Ong. Tegeles ka kujundustöödega. Terje ei
soovi 2015. aastal juhatuses jätkata. Veebihaldusega ja Facebookiga on nõus 2015. aastal tegelema Maali
Käbin, kes on ühtlasi nõus kandideerima uueks juhatuse liikmeks.

Avo Rosenvald tegeles 2014. aastal väga erinevate asjadega: maa harimise korraldamisega, projektide
eestvedamisega, samuti linnaga suhtlemisega - on nõus seda jätkama.
Kalle Pungas tegeles 2014. aastal meie maalappide ja liikmete veebikeskkonna haldamisega. On nõus
selle teemaga jätkama.
NB! Maheaia listi saadetud maaksutuse ja liikmelisuse invetuur ei toiminud päris korralikult. Saadetakse
kordusteade maheaia listi ja seejärel helistatakse läbi need, kes ei ole vastnud.
NB! Need maad, mis on kellegi kasutusse antud, kuid on tegelikkuses sööti jäänud juba mitu korda, need
tükid tuleb anda inimesele, kes soovib maad kasutada – sel kevadel tuleb see üle vaadata.
Maakasutusreegleid korduvalt rikkunud liikmed tuleb Maheaia liikmeskonna hulgast välja arvata.
MTÜ Tartu Maheaed juhatuse kinnitamine
Juhatuses on nõus jätkama Siim Vatalin, Kalle Pungas, Avo Rosenvald ja Riina Peterson. Kaido Tamm ja
Siim Kuresoo ei olnud kohal, aga võiksid jääda juhatusse edasi, kuna on suur tõenäosus, et nad võivad
uuesti aktiveeruda. Enne järgmist, erakorralist üldkoosolekut tuleb nende nõusolek välja selgitada. Uue
juhatuse liikme kandidaadiks esitas Siim Vatalin meie värske liikme Maali Käbini.
Kas olete poolt, et senised juhatuse liikmed jätkavad 2015. aastal MTÜ Tartu Maheaed juhatuses, va Terje
Ong. Hääletati ühehäälselt poolt.
Maali Käbin tutvustas end:
* Olen 31-aastane Tartu elanik
* Omandatud hariduse poolest psühholoog ja elektrik, praegu töötan Tervise Arengu Instituudis statistika
valdkonnas
* Õpin Maaülikoolis 1. kursusel põllumajandussaaduste tootmist ja turustamist
* Võib vist öelda, et minu kireks on köögiviljade kasvatamine: alates 2008. aastast olen aias ja
aknalaudadel ning muudel vabadel pindadel püüdnud erinevaid juurikaid kasvama panna. Tõsisem huvi
sai alguse potiredistest, mille kaunilt õidepuhkemine pani põhjalikumalt uurima taimede kasvu ja arengu
seaduspärasusi
* Usun sellesse, et maailm on parem paik ja inimesed selles õnnelikumad ja tervemad, kui kõigil on
võimalus endale toiduks ja silmailuks taimi kasvatada
* MTÜ-s Lahendus.net olin mõned ajad tagasi paar aastat kommunikatsioonijuht ning tegelesin peamiselt
koolituste korraldamise ja info levitamisega
* MTÜ-s Rahvatantsuselts Torbikud tegelesin kodulehekülje ja listi haldamisega ning info
arhiveerimisega
* Söön iga päev 5 peotäit köögivilju
Hääletati ühehäälselt Maali Käbini (isikukood: 48311290319) MTÜ Tartu Maheaed juhatusse võtmise
poolt.
Need on suunised järgmisele koosolekule otsuste tegemiseks.

4. MTÜ Tartu Maheaed tegevused 2015. aastal.
Kasvuhoonete temaatika
Linn ei taha lubada kõrgeid kasvuhooneid. Avo pakkus välja, et võiks teha ühe konkreetse ala, kus
kasvuhooned on lubatud. Näiteks Lehe tänava aias on võimalik konkreetne ala selleks määrata. Teistel
aiamaadel oleks lubatavad kuni 1m kõrgused kilepeenrad. NB! Kõik üle 1m kasvuhooned tuleb panna
eraldi Lehe tänava kasvuhoonete alale. Hääletati ühehäälselt selle poolt.
Maakasutuse eeskirja võib nüüd täiendada, et 1 liikmele on lubatud 100 m2 maad + kasvuhoonekoht selle
olemasolu korral.
Vesi
Mõisavahe aias on veeprobleem. Kas võiks kraavi laiendada? Avo tegi ettepaneku, et võiks teha
augukaevamise talgud ja katsetada uut asukohta. Avo pakkus lisaks välja idee: võiks korraldada kastmise
teemalise seminari.
Tööriistahoidla küsimus
Igal aial võiks olla tööriistahoidla ning 2 tööriistakomplekti. Mõtleme lahenduse peale, milline
tööriistahoidla võiks olla. Ja mõtleme selle peale, milliseid tööriistu on vaja. Hetkel pole aega lõplikku
lahendust välja töötada.
Koristustalgud
Vajadus on teha talgud Lehe tn aias. Mõisavahe aias ei ole praegu vaja koristada. Korraldame
koristustalgud Lehe tn aias. Võiks olla mai alguses, näiteks Teeme Ära päeval 2. mail. Otsustati, et Siim
koostab küsitluse, kas talgud tulevad 1. või 2. mail, ja saadab maheaia listi liikmetele vastamiseks.
Lehe tänava lõkkeplats
On olnud palju lagastamist ja lõhkumist. Peale koristustalguid teeme viimase katse ala korrastada ning ka
politsei abil korrale kutsuda. Kui see ei toimi, siis tuleb istumisalast loobuda ja lõkkekoht kaotada.
Mõisavahe tn aia infosilt on katki. Tuleb korda teha.
ERAKORRALINE
KOOSOLEK
Kuulutatakse välja uus erakorraline MTÜ Tartu Maheaed üldkoosolek. Uus koosolek arvestab praegu
toimunud koosoleku otsuste ja ettepanekutega, kui ei esitata kaalukaid argumente toimida teisiti.

