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Tegevusaruanne

MTÜ MURASTE KÜLASELTS 
TEGEVUSARUANNE 2011 

I SISSEJUHATUS

MTÜ Muraste külaselts on vabatahtlikkuse alusel koondunud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja demokraatlikel põhimõtetel.

Seltsi tegevuspiirkond on Harku valla Muraste kant.

Muraste külaseltsi(EMTAK kood 94992) tegevuse eesmärgiks on Muraste kandi seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine

ja kandi harmoonilisele arengule kaasa aitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike

huvide esindamine ja kaitsmine.

Tegevuse eesmärgist tulenevalt on seltsi ülesanded: 1) piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles

kavandatud tegevuste elluviimine; 2) ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ja

koostöö edendamine kohaliku omavalitsusega; 3)  piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine; 4) piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja

jäädvustamisele kaasaaitamine; 5) piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ja vahendamine;

6) rahaliste ja muude vahendite hankimine ja vahendamine kogukonnale; 7) säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete

realiseerimine; 8) igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.

2011. a on toimunud   2 üldkoosolekut, 31 juhatuse koosolekut, lisaks 37 valdkondlikku teemakoosolekut. 

Muraste külaseltsi juhatusse kuuluvad esindajad  erinevatest külaosadest: Andrus Saliste – juhatuse esimees, Aule Kikas, Ivar Vilk Pankranniku

elurajoonist, Katrin Krause, Martina Mamontov Vana-Murastest, Hanno Savitsch, Vello-Kristjan Veelmaa aiandusühistuste piirkonnast, Evelin

Tiirik, Marju TulvaMuraste mõisapiirkonnast, Mairold Vaik Merikülast, .

Muraste külaseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee .

II KAASAMINE

Seisuga 31.12 2011 on MTÜ Muraste külaseltsis 98 liiget, kellest 13 olid ühe pere nn teised esindajad.  2011. a  lisandus 24 uut liiget. Seega 85

leibkonna esindajad Muraste külast on külaseltsi liikmed. Muraste külas elab rahvastikuregistri andmetel 31.12.2011 seisuga 1530 inimest, ca

500 leibkonda.  Seega Muraste külaseltsiga on liitunud ca 17% Muraste elanikest.

2011. a korrigeeriti liikmete nimekirja ja arvati nimekirjast välja liikmed 15 liige, kes olid selleks avaldanud soovi: kolimine mujale, teise

perekonna liikme seltsi liikmelisus või pidev võlglasena esinemine liikmemaksu arvestuses. Külaseltsiga liitus  24 liiget, saldo positiivne "+ 9"

Infovahetuseks on Muraste külaseltsil e-kirjalist, millega liitunuid on seisuga 31.12.2011  273. Lisaks edastatakse külaseltsi info Muraste külas

asuvate suvilaühistute listi (ca 100 adressaati).

Liikmemaksu laekus 2011 aastal 659,92 eurot.

III OLULISEMAD TEGEVUSED

1. Harku valla vabaühenduste ümarlaud

 

Kogu eelarve: -

Rahastaja: -

Kestvus: pidev

Projektijuht: Andrus Saliste

Muraste külaseltsi vedamisel viidi 2011. a läbi 8 Harku valla vabaühenduste ümarlaua kohtumist (1x Väänas, 2x Kumnas, 1x Alasniidu lasteaias 

ja 4x Harku vallamajas).  Vabaühenduste ümarlaua e-kirja listis on 60 liiget, sh  külade esindused ja tegeluspõhiseid seltsinguid. Paraku puudub

ümarlaual Harku aleviku esindus. Kõik kokkusaamised on olnud osavõtjaterohked ning käsitletud teemad on olnud aktuaalsed. 

Käsitletud teemades võiks esile tuua Rannamõisa seltsi tutvustuse rajatava Kultuuriküla kohta, Rannamõisa Laevaseltsi ja Otemarina jahtklubi

tutvustuse oma tegemistest (Tilgu sadam), Suurupi seltsi tutvustuse Tuletornide teemal, Vääna Vabatahtlike Tuletõrjeühingu tutvustus, Vääna

külakoja tutvustus Peeter Suure merekindluse kohta jne.

Tõsiste teemadepüstitusena algatati Harku valla suvilaühistute töörühma tegevus, eesmärgiga leida parim lahendus suvila ja aiandusühistute

taristuküsimuste lahendamine. Lisaks on arutatud nii Harku valla planeeringutega seonduvaid küsimusi, tutvutud erinevate valla tegemistega.

Kindlasti on ümarlaud ka üheks väljendiks, kust kaudu Harku vallavalitsus saab kanaliseerida infot kogu valla rahvale – nii ürituste rahastamine,

infovajaduste edastamine (valla sotsiaalse teemaplaneeringu lähteinfo), projektide areng jne

 

2. Projekt „Pankranniku mänguväljak“

  

Kogu eelarve: 52 831 eurot

http://www.muraste.ee/
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Rahastaja: LEADER Nelja Valla Kogu (PRIA) (90%)  ja Harku vald (10%) 

Kestvus: 01.09.2011 – 30.08.2012 

Projektijuht: Katrin Krause 

 

Investeeringu eesmärgiks on arendada Muraste küla elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust, ehitades avalik puhkeplats  (Kivi tn 1, Muraste).

Luua piirkonnas võimalused kõikidele vaba aja veetmiseks ning koos peredega mängimiseks. Projektitaotluse koostamise tingis vajadus

arendada piirkonna külaelu eesmärgipäraselt ja terviklikult vastavalt Muraste küla arengukavale ja Harku valla üldisele arengukavale. Eesmärk

on võimaldada ning seeläbi populariseerida vaba aja veetmise võimalusi oma kodukandis. Investeeringu objekt suurendab piirkonna

elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti, omaalgatust ja koostöötahet ning tugevdab sotsiaalseid suhteid. 

Puhkeplatsi rajamine on ennekõike tähtis piirkonnas elavatele inimestele,  kuna kogu külas puuduvad avalikud platsid perega vaba aja

veetmiseks. Väikelaste emad-isad soovivad võimalust kodu lähedal koos lastega mänguväljakutel aega veeta ning seejuures omavahel tutvuda.

 

I etapi

tehtud tööd
Ehitusprojekti tellimine (s.h geoalusplaan, arhitektuurne osa ning elektriprojekt)

 
Maastiku ja mulla planeerimistööd- olemasolev pinnas on suurte kivide ja varem sinna

kokku veetud osalise ehitusprahiga.

 Unikivi paigaldamine jalutusteedele

II etapi

tehtud tööd

Puhkeplatsi atraktsioonide/ tegelusvahendite paigaldamine:

3 kõrgusega kangid (turva-ala 8,1 x 3,8)

Korvpallistatiiv (turva-ala 10 x 10 m)

Kompleksredel (turva-ala 6,0 x 5,2)

Mänguvahend Ludo

Kiik Lars (turva-ala 6,0 x 7,0 m)

Vedrukiik Motikas (turva-ala 4,7 x 4,8 m)

Vastukaalukiik ( turva-ala 6,0 x 3,6)

Kuusnurkne liivakast 2800 x 2800 mm

Tristan 2 (turva-ala 9,5 x 10,0)

Vedrukiik Frondis 2 (turva-ala 4,4 x 3,5)

Karussell 7 4 ( turva-ala ¤ 5,7)

Väiksemõõtmelise minikorvpalliplatsi rajamine 8m x 13m

Ehitustööd jätkuvad

2012.                    

Paigaldatakse betoonist malelaud

Paigaldatakse piirdeaed

Paigaldatakse märgistused ja viidad ning prügikastid

Paigaldatakse istepingid ja lauad

Teostatakse haljastust

 

1. Projekt „Muraste tervisekompleks“ 

  

Kogu eelarve: 37687 eurot  (s.h.km.20 %) 

Rahastajad: PRIA   26380,90 eurot ja MTÜ/Harku vald  11306,10 eurot 

Täitmine: 2011(MTÜ/Harku vald)  13937,72 eurot 

Kestvus: 2011-  2013 

Projektijuht: Andrus Saliste 

 

Muraste Tervisekompleksi nime all käsitletakse Muraste piiril asuvat kivimurruga maaüksust. Kivimurd rajati 19. sajandi lõpus Muraste mõisa 

ühe tööndusharuna. Eesmärgiks oli tollal murda ja turustada ehituskivi. Tööndusalast on säilinud vaid karjäär ise, mis tänaseks on kujunenud 

ideaalseks looduslikuks tegevusplatsiks. Merevaatega ning kolmest küljest piiratud paekivist astanguga plats annab võimaluse seda kasutada nii 

väliürituste läbi viimiseks kui ka tehnika- ja ekstreemspordi ürituste korraldamiseks. Tundes vajadust enda kodukohta korras hoida, asuti 

Muraste külaseltsi juhatuse eestvedamisel karjääri ala korrastama. Korraldati ka talgud Teeme Ära! 2011 raames. Esmaste tegevuste 

tulemusena sündis idee, et plats võiks olla ideaalseks kohaks Harku valla külade päeva korraldamiseks. Külaseltsi juhatuse poolt taotleti 2011 

aastal PRIA fondidest Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust. Samuti eraldati Harku valla poolt sama projekti 

omafinantseeringu toetust ja positiivsete otsuste valguses asuti ka mastaapseid korrastustöid läbi viima. Minema sai viidud ehitusjäätmed ja 

olmeprügi, puhastatud pinnas tulevase laululava tarbeks ja alustatud klindilt kivisadamasse suunduva trepi ja piirete renoveerimist. Paigaldati 

lipumast. Töid teostati summas  13935,72 eurot. 

2011. aastal toimunud ja suurepäraselt õnnestunud Harku valla külade päev aitas  tõestada kogu tehtu olulisust. Muraste külaseltsi poolt on 

karjääri ala võetud Harku vallalt rendile üheksaks aastaks eesmärgiga korrastada trepp mere äärde, tagada ligipääs matkaraja näol Muraste
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küla ühe peatänavani (Kolmiku tee), tähistada viitadega teekond, piirata Muraste ürg-kose astangu serv, tekitada matkarajale istekohad ja rajada

külakiik. Väljaku (karjääri)  lahendusena on tänaseks paigas vajadusena nii valgustus, lipuala, lõkkeala (jaanituleks), lava esinemisteks,

spordiplats ja parkimisala. 

2011. aasta sügisvoorus sai Muraste külaseltsi poolt PRIA Leader-meetmest taotletud toetust, et rajada osaliselt eelnevalt loetletud objekte ja

ühtlasi teha algust taristu rajamisega (allasõiduteed, teerajad, aluspind lavale, kergkonstruktsioon-katusealune, elektriprojekt, valgustipostid),

mis on vajalikud ka järgnevate suurürituste tarvis. 2012. a aasta eesmärkideks on renoveerida juurdepääsutee, korrastada trepid, piirata

ürg-kose astang ning teha eskiisprojekti põhjal valmis päris projekt. Ühe mõttena on töösse võetud ka mainitud keskusele lööva ja müüva nime

välja mõtlemine. 

Muraste ajalooline kivimurd on ellu äratatud ning toimib juba uuemas ja värskemas vormis! 

 

4. Projekt „Juured maas – latv taevas“

 

Eelarve: 14 443.45 eurot

Rahastaja: KÜSK (12 999.10 eurot)  ja Harku vald (1444.35 eurot)

Kestvus: 01.05.2011 – 30.04.2012

Projektijuht: Aule Kikas

2010. aasta novembris kutsuti esmakordselt kokku Harku valla vabaühenduse ümarlaud. Igakuised kokkusaamised on andnud kinnitust taolise

koostöövormi vajalikkusele ning see omakorda on loonud eeldused edasiseks tulemuslikuks tegevusteks.

Muraste külaseltsi ja Harku valla vabaühenduste ümarlaua poolt algatatud projekti „Juured maas- latv taevas“  peamine eemärk on parandada

Harku valla vabaühenduste omavahelist koostööd, kujundada ühiseid väärtushinnangud ja põhimõtted, millede teadvustamine ning vastastikuste

kohustuste, õiguste ja tegevusprioriteetide piiritlemise kaudu saavutatakse ühtne laiapõhjaline infoväli ja ollakse hea partner teistele

vabaühendustele, kuhu on kaasatud aktiivsed kodanikud, samuti kohalikule omavalitsusele.

Projekt koosnes viiest osast:

a. Harku valla aktiivsete kodanike ja vabatahtlike tegevuse kaardistamiseks küsitluse läbiviimine. Küsitluse tulemuseks on ülevaade aktiivsetest

kodanikest, kes on valmis panustama vabatahtliku tegevusega ja oma kompetentsidega kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste tegevusse.

b. „Harku valla vabaühenduste koostöö arendamise programm aastateks 2012-2016“ väljatöötamine. Programm annab tegevussuunad

järgnevate aastate koostööks Harku valla vabaühenduste ja omavalitsuse vahel.

c. Koolitusprogrammi (49 akadeemilist tundi) läbiviimine. Koolitusprogramm loob ühised arusaamad avaliku võimu koostööalustest,

kohustustest, õigustest, väärtushinnangutest, tegevusprioriteetidest, kodanikeühenduste ja KOV vahelisest koostööst  kodanikuühiskonna

valdkonnas.

d. Harku valla vabaühenduste ja aktiivsete kodanike motiveerimiseks tunnustamisstatuudi väljatöötamine.

e. Harku valla vabaühenduste edulugudest trükise väljaandmine.

 

Projekt on kooskõlas Harku valla arengukava 2011-2037 alapeatüki 2.5.2 Kodanikualgatus strateegilise eesmärgiga “kodanikeühendused on

aktiivselt kaasatud valla arendustegevusse“ ja tegevuskava tegevusena nr 302 „valla kodanikuühenduste toetamine ja koostööprojektides

osalemine“.

5. Projekt „Harku valla külapäev“  

 

Kestvus: 4.-5. juuni 2011

Projektijuht: Andrus Saliste koos Muraste  külaseltsi juhatusega

Harku valla külade päeva idee pärineb Harku vallalt. Algatusega sooviti kaasa aidata kodukoha tunde tekkimisele ning  ühendada Harku valla

uued elanikud ning põlised asukad ühtseks toimivaks kogukonnaks. Neljandat korda peetava külapäeva korraldajaks oli Muraste küla (Muraste

külaseltsi isikus) kui eelmise külapäeva võitja.

Iga-aastane külade päev oli 2011. aastal märksa mahukam ja sisutihedam üritus kui varasemad. Ühe suurürituse raames toimusid nii

traditsiooniline küladepäev kui ka pallimängupäev, lastekaitsepäeva tähistamine  ja Harku valla I laulu- ja tantsupidu.

Külapäevast ning sellega seotud üritustest   kujunes tore  rahvapidu, millest võttis osa ligi 20 vallas tegutsevat vabaühendust jt organisatsiooni,

300 lauljat-tantsijat-pillimeest. Kaasatud oli ka SKA Politsei- ja Piirivalvekolledž ning Kaitseliit. Hinnanguliselt võttis üritusest osa 2500-3000

inimest.

Põhjalikum info Harku Valla Teatajas (erileht 26.05.2011 nr 10)

6. Kultuuri- ja sporditegevus
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Eelarve: 3515,00 eurot

Rahastaja: Harku vald 3515,00 eurot

Kestvus: 01.01.2011 – 31.12.2011

Projektijuht: Evelin Tiirik (kultuuriüritused),  Marju Tulva (spordiüritused)

Kultuurisündmusi ja ühistegevusi on korraldatud Muraste külaseltsi poolt alates aastast 2008,  mil alustati tasuta metsaretkede korraldamisega.

2011. a on korraldatud kokku üle kahekümne ürituse: perepäevad, matkad, spordiüritused;  sh Harku valla I laulu-ja tantsupidu koos

lastekaitsepäeva ja külapäeva tähistamisega. Sellel suurüritusel osales üle 2500 külalise ja üle 300 esineja. Külaseltsi poolt korraldatud

sündmusi on saatnud edu, osalejaid on olnud alati oodatust enam, üritustel on kokku osalenud hinnanguliselt 3720 inimest.

Ajavahemikul 2008 -  2011 on külaseltsi poolt koostöös Muraste Looduskooliga korraldatud kokku 12 metsaretke kokku üle 300 osalejaga.

Aastal 2011 toimus kuus metsaretke. Retkejuhtideks on olnud Val Rajasaar ja Katre Kuusik.

Külaseltsi poolt on ellu kutsutud ka õpitubasid. Kord kuus käib koos käsitööring, kus osaleb hinnanguliselt 10-15 inimest.  Ruumiprobleemide

tõttu ei ole võimalik suuremale publikule korraga tegevust pakkuda. Käsitööringis osalemine on üldjuhul huvilistele tasuta ning vallapoolse

toetuseta va juhtudel kui on palutud õpetaja väljastpoolt külaseltsi.

Fotokoolitus koostöös oma küla inimestega. 2011.a korraldas koolitusi stuudio Akriibia, osalejate suure huvi tõttu toimusid koolitused kolmes

osas ning kokku oli osalejaid 35 inimest. Fotohuviliste innustusest lähtuvalt korraldati ka fotokonkurss, kus osales 16 inimest  49 tööga.

Inimeste aktiivsus ja huvi külaseltsi poolt korraldatud sündmuste vastu  on suur, osalejaid on ka teistest kantidest. See annab alust uskuda, et

külaseltsi tegevus antud valdkonnas on jätkusuutlik. Tihedat ürituste kalendrit on mitmel korral korrigeeritud, st osa üritusi sai koondatud, et

säästa kulusid ja et oleks võimalik korda saata midagi suurejoonelist, olgu selleks siis näiteks metsaretke ja piparkoogihommiku ühildamine või

isadepäeva tähistamine väärikalt koos Muraste sünnipäevaga. 

1. Siseliiklus

 

MTÜ Muraste Külaselts on Murastes elavate kodanike poolt kokku kogunud informatsiooni, mis puudutab liiklusohutust külasisestel teedel.

Teema käsitlemiseks on tehtud pöördumine Harku vallavalitsusele 05.05.2011 ning 13.02.2012. Lisaks on edastatud märgukirju teema

aktuaalsuse kohta e-maili teel, peetud telefonivestluseid liikluskorraldusega tegelevate ametiisikutega. Viimane kohtumine Harku vallavalituses

toimus 09.veebruaril 2012.a. Steve Võsu ja Rein Kooliga. Kohtumise eesmärk oli parandada koostööd ning juhtida taaskord tähelepanu Muraste

küla liiklusprobleemidele.

Muraste külas külasisestel teedel liiklejate põhiprobleemiks on mootorsõidukite sõidukiirus, mis on oluliselt suurem lubatust, ulatudes kohati

hinnanguliselt lausa kuni 80 km/h. Kahjuks on suurem osa kiirustajaid nii oma küla inimesed kui ka Pangapealse lasteaia laste vanemad ja

Muraste vaateplatvormi külastajad.

Kindlasti vajavad lahendamist liiklusküsimused järgnevatel suurematel teedel-tänavatel: Kallaku tee, korruselamute juures asuv Muraste tee,

suvilaühistute juurde viiv Lee tee, Kolmiku tn- Kolmiku põik- ja Pangapealse tn ning nendega ristuvad tänavad.

Harku vallale esitatud ettepanekud olid järgmised:

Eelpool toodud lahendused on Muraste külaseltsi poolt välja pakutud töörühma poolt, kuhu kuulusid Muraste külaseltsi juhatus, Politseiameti

esindaja, Stratum-i esindaja.

Piirkond Probleem kirjeldus Ettepanekud

Kallaku tee

klindipealne osa

Hetkel kiirusepiirang 50 km/h, millest

kahjuks kinni ei peeta (valdavad

kiirused 60-90 km/h). Ristmikud ei ole

hea nähtavusega ja sellised kiirused

on ilmselgelt ohtlikud.

Kindlasti vähendaks üldist liikumiskiirust kiirusepiirangu

vähendamine 40 km/h ja liikluspolitsei kaasamine.
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Muraste tee korruselamute

juurde viiv tee

Hetkel Tabasalu poolses otsas 30

km/h piirang ja teises otsas, mis

Muraste mõisa juures, puudub

igasugune kiiruspiirang.

Sealseteks olukorra lahendamise võimalusteks oleks

meie hinnangul „30 km/h piirangu ala“ ning kogu tee

peale kaks künnist. Lisaks võiks korraldada sealsetele

elanike suunatud teavituskampaania nii liikluskorralduse

muutusest kui ka sellest, et arvestagem üksteisega ja

ärgem kihutagem. Samuti võiks kaaluda Tabasalu

poolses otsas oleva 30km/h märgi nihutamist ristmikust

kaugemale. Hetkel on märk kohe ristmiku alguses ning

jääb autojuhtide poolt manöövri sooritamisel

märkamatuks.

Lee tee

suvilate piirkonda suunduv

tee

Hetkel 30 km/h piirang, tee  on kitsas,

kihutatakse, jalakäijatel pole tihti

peale põõsa kuhugi auto eest hüpata.

Lahenduseks oleks kindlasti 30 ala märk koos võrdsete

ristmike märkidega ning pikale sirgele 2-3 künnist.

Sisemistelt ristmikelt kõrvaldada hetkel valitsev vastuolu,

mis tuleneb sinna paigutatud liiklusmärkidest. Lisaks ka

sealsete elanike suunatud teavituskampaania nii

liikluskorralduse muutusest, kui ka sellest, et arvestagem

üksteisega ja ärgem kihutagem. (2013 peaks kogu Lee

tee rekonstrueeritama. Rajatakse uus sõidutee  ja eraldi

kõrvale kergliiklustee. Liikluskorraldust on juba muudetud,

kuid võiks veel korra üle vaadata Lee tee ja SÜ Lee

ristmikul hetkel valitseva liikluskorralduse – ehk peaks

„Õueala“ märgid SÜ Lee teede algusest maha võtma).

Kolmiku tänav

Mummi trahteri poolses otsas hetkel

„30 km/h ala“ märk. Liiklejad aga ei

arvesta sellega valdavas enamuses.

Siinkohal oleks üheks lahenduseks muuta see piirkond

võrdsete ristmike piirkonnaks, tähistades lisaks märkidele

ka vastav olukord  teekattemärgistusega. Kolmiku tn ja

Kivi tn ristmik ehitada ümber ringristmikuks, samuti

Kolmiku tn ja Kolmikkaare tn ristmik. Pika Kolmiku tn

peale ka kaks-kolm künnist. Kindlasti peaks liiklusolukorra

muudatusest lähtuvalt teavitama ka elanikkonda.

Kolmiku põik  saab alguse

Kolmiku tn ning on

peateeks Pankrannik III

elamupiirkonnale.

Piisavalt pikad sirged, et arendada

liikluskiirust suuremaks kui lubatud

30 km/h.

Lahenduseks eelnevalt kajastatud võrdsete ristmike ala

koos märkide ja teekattemärgistusega ning pikkade

sirgete peale 2 künnist. Kindlasti peaks liiklusolukorra

muudatusest lähtuvalt teavitama ka elanikkonda.

Pangapealse tänav

Olenemata teekatte olukorrast on ka

selles elamupiirkonnas kahjuks

probleeme liiklemise kiirusega.

Tulenevalt teekattest ei ole võimalik

seal liikluskiirust vähendada

künnistega.

Sealses elamupiirkonnas on võimalik kasutada teede

kitsendusi.

Vana-Muraste ja Hindreku

elurajoon

Olenemata teekatte olukorrast toimub

ka selles elamupiirkonnas kahjuks

kiirem liiklus. Tulenevalt teekattest ei

ole võimalik seal liikluskiirust

vähendada künnistega.

Sealses elamupiirkonnas on võimalik kasutada teede

kitsendusi.



8

Muraste Külaselts 2011. a. majandusaasta aruanne

Rannamõisa-Klooga mnt,

Muraste lõik

Teadupärast on teostatud

liikluskorralduse audit

Rannamõisa-Klooga mnt kohta.

Muraste küla alas olev lõik on

tunnistatud eriti ohtlikuks ning nõuaks

kohest sekkumist. Liikluskäitumine on

kahjuks liiga hoolimatu.

Üheks lahenduseks on Muraste piirkonnas küla algus ja

lõpp tähistada „Asula“ märgiga, mis annab võimaluse luua

fooridega ülekäiguradasid. „Asula“ märk toob kaasa ka

Muraste küla siseteede liikluskorra muutuse vastavalt

märgi „Asula“ nõuetele. Teiseks võimaluseks on piirata

kiirust märgiga „50 km/h“  ja paluda politseil suurendada

liiklusjärelvalvet antud maanteel. Antud teelõigu lahendust

loodame Maanteeameti Põhjaregiooni osakonnalt, kes

loodetavasti juba sellel aastal alustab kogu

Rannamõisa-Klooga mnt täiustamist seoses auditist

tuleneva vajadusega.

 

1. Heateofond

Muraste külaselts on loonud 2011. aasta alguses heateo fondi eesmärgiga toetada abivajavaid peresid. Fondi kogutakse raha õnneloosi müügi

kaudu erinevatel külaseltsi poolt korraldatavatel üritustel. Heateofondi on kogunenud  seisuga 31.12.2011  üle 450 euro.

Fondi kogunenud raha kasutamine korraldatakse koosto■o■s Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ja Harku valla Lastekaitse U■hinguga

– ühiselt selgitatakse va■lja abivajajad. Abistame toidu, riiete, spordivarustuse vms soetamisel ehk sellega, millest pere ko■ige enam puudust

tunneb.

Õnneloosi auhinnafondi on paljud ettevõtted (ülevaate toetajatest leiab seltsi kodulehelt)  panustanud oma  toodete ja reklaamkingitustega.

9.Osalemine ja koostöö

 1.  Projekt: Varane märkamine ja sekkumine

 

MTÜ Muraste Külaselts on kaasatud  UNICEFi eestvedamisel toimuvasse pilootprojekti „Varane märkamine ja ennetamine“. Projekti on

kaasatud 12 omavalitsust üle Eesti.

Projekti raames kaardistatakse  laste ja noortega seonduvad probleemid Harku vallas, erinevate partnerite võrgustik, kogutakse informatsiooni

olemasolevate tugistruktuuride ning teenuste kohta ning tehakse ettepanekuid tõhusamate sekkumismeetmete rakendamiseks.

2011. aastal toimus 2 ümarlaua kohtumist, millest külaseltsi esindajad osa võtsid. Projekti peamised tegevused on planeeritud 2012 aastasse.

Ümarlaual tõstatati ühe küsimusena osapoolte vahelise kommunikatsiooni parandamise vajadus, et informatsioon abivajajatest ja

abivõimalustest jõuaks sihtrühmani. Külaseltsi meililist on üks hea võimalus olulise info jõudmiseks lastevanemateni.

2. Nelja Valla Kogu

Muraste külaseltsi on astunud Nelja Valla Kogu liikmeks 2011.a.

Organisatsioonis on 30 liiget, sh 4 omavalitsust, 6 äriettevõtet. Nelja valla kogu on kooslus, mis abistab vastavalt nelja valla piires taotleda

toetusi eurofondidest (läbi Leader-projekti, PRIA). Samuti viib Nelja Valla Kogu läbi koolitusi arendamaks kohalikku elu. Kogu üldkoosolek

toimub 2 korda aastas, võimalik osaleda aktiivses tegevuses tehes ettepaneku ennast arvata juhatusse, revisjonikomisjoni. Kohalolek

koosolekutel ja seda aktiivse liikmena aitab kaasa Muraste küla kaardil püsimisele ning loob soodsa pinnase toetuste saamiseks ja infoga

varustamiseks. Muraste külaselts on osalenud kaks korda koosolekutel – üks kord juhatuse koosolekul, kui meid vastu võeti ja teine kord

üldkoosolekul. Värske liikmena esitati meid ka kohe revisjoniliikme kandidaadiks, kuid esitatud kandidaat ei osutunud valituks.

Nelja Valla Kogu juhatusse kuuluvad:  Saue vallast Andres Laisk (Saue Vallavalitsus) ja Kalle Reiter (AS Sagro); Saku vallast Kuno Rooba

(Saku Vallavalitsus), Anu Altmets (MTÜ Kaasiku Taluselts ) ja Mihkel Pukk (MTÜ Nabala Keskkonnakaitse Ühing); Kiili vallast Valeri Kukk (Kiili

Vallavalitsus) ja Heiki Mikomägi (AS Efekt); Harku vallast Deiw Rahumägi (Vääna Külakoda) ja Erik Sandla (Harku Vallavalitsus).

3. Naabrivalve

  

Muraste külaseltsi juhatuse liige Mairold Vaik on  MTÜ Naabrivalve liige koos oma tänava naabrivalvesektoriga ning osaleb ka NV Harku valla 

ümarlaudadel ja üleriigilise MTÜ aasta tähtsamatel koosolekutel. Seltsi liikme osalemine info hankimisel ja edastamisel on vajalik. , on toimunud 

kohtumisi vallaametnikega ja valla konstaabliga. Samuti on ümarlauas olnud teemaks Muraste küla heakord ja vandaalitsemised.
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Infovahetusega seoses pole otseseid kulusid kaasnenud. 

 

4. Noortetoimkond

 

Muraste külaselts on algatanud Noortetoimkonna tegevuse, kuhu on kaasatud Muraste küla ja ka teiste Harku valla külade noored. Teemadeks

on noortele vabaaja veetmisvõimaluste loomine, osalemine külaseltsi tegevuses ja noortele suunatud projektides, ürituste korraldamises.

Harku valla 2012 eelarve koostamisel tehti tihedat koostööd Harku valla Noorsootöökeskusega, eesmärgiks rajada Murastesse Noortetuba. Vald

eelarvelisi vahendeid selle projekti ellukutsumiseks ei leidnud.

2012 plaanis külaselts rajada Murastesse noorte vabaajaveermise väljaku, mille tegemiseks esitati  vallale  omafinantseeringutaotlus aastal

2011, kuid seda ei rahuldatud.

Muraste külaseltsi poolt rajatud Pankranniku mänguväljakul on olemas esmased vahendid noorte vabaaja veetmiseks: korvpalliväljak, pinksilaud

ja pingid. Külaselts jätkab tegevust multifunktsionaalse noorteväljaku rajamiseks külla.

5. Lemmikloomad

 

Et Muraste külas on palju kassi- ja koeraomanikke ja elatakse tihedalt koos, siis on see teema vahel aktuaalne. Eelmisel 2010.a sügisel kerkis

teema taas teravalt esile ning oli ka  Muraste külaseltsi juhatuses jutuks ning meililisti liikmetele on teemat vahendatud. Harku Valla Teatajas sai

algatatud koerade-kasside pidamise küsimuse ja pööratud tähelepanu sellele, et meie vallas on olemas kasside-koerte pidamise eeskiri.

Muraste külaselts on väljendanud valmisolekut esitada ettepanekud vastava määruse täiendamisel, kui see peaks päevakorda tekkima. Kulusid

selle teemaga seoses pole kaasnenud.

IV Külaselts meedias

Muraste külaseltsi on kajastatud aastal 2011 massimeedia kanalitest nii tele- kui printmeedias ja ka internetis ja sotsiaalmeedias.  Muraste

külaseltsi tegemistest andis põhjaliku ülevaate ETV dokumentaalsaade „Mina elan siin“, mis läks eetrisse 2. juulil 2011. aastal. Saates

intervjueeriti Andrus Salistet, kes rääkis Muraste eelistest ja kitsaskohtadest ning Harku valla külapäeva korraldamisest.

Printmeediast ehk ajalehtedest on Muraste külaseltsi tegemisi regulaarselt ja tasuta kajastatud Harku Valla Teatajas. 2011. aastal ilmus 23 lehe

numbrit, millest 17 oli sees ka Muraste külaselts. Väljunditeks valla lehes olid artiklid või küsimus-vastus rubriigid või külaseltsi korraldatavate

ürituste kuulutused. Laialdaselt kajastati KÜSK-i projekti ning selle osiseid. Ridamisi oli uudisnuppe külaseltsi üritustest.

Interneti meediast kasutati oma kodulehte www.muraste.ee, kus kommunikeeritakse erinevaid tegevusi. Külaseltsi tegevused leidsid kajastamist

ka Harku valla kodulehel www.harku.ee ning Harju maavalitsuse alamlehel Kuhu Minna?.

Sotsiaalmeedia puhul saab rääkida külaseltsi uudiskirjast, millel oli 2011. a seisuga ligi 300 adressaati ning kuhu saadeti regulaarselt uudiseid,

kuulutusi ning üleskutseid. Paaril korral kasutati ka Muraste Facebooki lehte, mille konto omanikuks ei ole külaselts. Samuti kajastus Muraste

külaselts Harku valla teiste külaseltside uudiskirjades. Nimetamist väärivad ka külaseltsi korraldatud üritused (vt peatükk III punkti 6), mis

üritusturundus kanalina olid samuti külaseltsi tegemisi kajastavad

http://www.muraste.ee/
http://www.harku.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Varad   

Käibevara   

Raha 4 036 1 348

Nõuded ja ettemaksed 35 376 498

Kokku käibevara 39 412 1 846

Kokku varad 39 412 1 846

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 36 945 509

Kokku lühiajalised kohustused 36 945 509

Kokku kohustused 36 945 509

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 337 1 589

Aruandeaasta tulem 1 130 -252

Kokku netovara 2 467 1 337

Kokku kohustused ja netovara 39 412 1 846
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 689 837

Annetused ja toetused 71 278 2 994

Kokku tulud 71 967 3 831

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -70 519 0

Mitmesugused tegevuskulud -319 -4 083

Kokku kulud -70 838 -4 083

Põhitegevuse tulem 1 129 -252

Finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 1 130 -252
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011 2010

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 129 -252

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -34 879 -403

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 36 437 509

Kokku rahavood põhitegevusest 2 687 -146

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

 

Kokku rahavood 2 688 -146

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 348 1 494

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 688 -146

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 036 1 348
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2009 1 589 1 589

Aruandeaasta tulem -252 -252

31.12.2010 1 337 1 337

Aruandeaasta tulem 1 130 1 130

31.12.2011 2 467 2 467
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2011 vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja

 kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele

tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhised/juhendid.

MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURODES.

MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, tulude-kulude aruandest ja rahavoogude aruandest.

Seotud osapooled

MTÜ Muraste Külaselts seotud osapooltena käsitletakse:

• Tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;

• Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 4 482 0

Sotsiaalmaksud 1 542 0

Kokku tööjõukulud 6 024 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 0

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 90 90

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011

Kohustused

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

2 695



Aruande digitaalallkirjad
Muraste Külaselts (registrikood: 80288357) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVELIN TIIRIK Juhatuse liige 30.06.2012

Resolutsioon: Kinnitan

ANDRUS SALISTE Juhatuse liige 30.06.2012

MAIROLD VAIK Juhatuse liige 01.07.2012

IVAR VILK Juhatuse liige 01.07.2012

VELLO-KRISTJAN VEELMAA Juhatuse liige 02.07.2012

HANNO SAVITSCH Juhatuse liige 03.07.2012

MARJU TULVA Juhatuse liige 03.07.2012

AULE KIKAS Juhatuse liige 05.07.2012

KATRIN KRAUSE Juhatuse liige 07.07.2012

MARTINA MAMONTOV Juhatuse liige 10.07.2012



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5068602

E-posti aadress murastekulaselts@gmail.com

Veebilehe aadress www.muraste.ee


