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1.
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 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.
2013. a on toimunud üks üldkoosolek; külaseltsi juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt kaks korda kuus kolmapäeviti, lisaks
toimus 2013. aastal palju erinevaid teemakoosolekuid (nt sündmuste korraldamisega seonduva, infrastruktuuri ja heakorra
küsimused jne).
Muraste külaseltsi juhatusse kuuluvad esindajad erinevatest külaosadest: Andrus Saliste – juhatuse esimees, Aule Kikas
Pankranniku elurajoonist, Kari Maripuu Pangapealse elurajoonist, Katrin Krause, Martina Mamontov ja Tarmo Ole Vana-Murastest,
Katre Kuusik ja Anti Aaremaa aiandusühistuste piirkonnast, Evelin Tiirik ja Marju Tulva Muraste mõisa- ja kortermajade
piirkonnast.
Muraste külaseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee .
2.
KAASAMINE
Seisuga 31.12 2013 on MTÜ Muraste külaseltsis 146 liiget, kellest 14 olid ühe pere nn teised esindajad.
2013. a lisandus 29 uut liiget, lahkus 3 liiget (kolimise tõttu). Seega 132 leibkonna (üldse kokku ca 700 leibkonda) esindajad
Muraste külast on külaseltsi liikmed. Muraste külas elab rahvastikuregistri andmetel 31.12.2012 seisuga 1692 inimest, ca 700
leibkonda. Seega Muraste külaseltsiga on liitunud ca 18,9% Muraste elanikest.
2013. a korrigeeriti liikmete nimekirja ja arvati nimekirjast välja 3 liiget, kes olid selleks avaldanud soovi: kolimine mujale, teise
perekonna liikme seltsi liikmelisus või pidev võlglasena esinemine liikmemaksu arvestuses. Külaseltsiga liitus 29 liiget, saldo
positiivne +26
Infovahetuseks on Muraste külaseltsil e-kirjalist, millega liitunuid on seisuga 31.12.2013 460 inimest. Lisaks edastatakse külaseltsi
info Muraste külas asuvate suvilaühistute listi (ca 100 adressaati).
Liikmemaks liikme kohta 10 eurot
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3.
OSALEMINE JA KOOSTÖÖ
3.1.
Nelja Valla Kogu MTÜ
Muraste külaseltsi astus MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeks 2011.a.
Organisatsioonis on 34 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 8 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 nii üldkoosolekutel kui ka
juhatuse koosolekutel.
Nelja Valla Kogu juhatusse kuulub alates 2012. aastast Aule Kikas, hindamiskomisjoni liikmeks valiti Andrus Saliste.
3.2.
Kodukant Harjumaa MTÜ
2013. aastal rahuldati Muraste külaseltsi taotlus liitumises mittetulundusühinguga Kodukant Harjumaa. Ettevalmistused liikumisega
Kodukant liitumiseks algasid 2012. a, mil külastati erinevaid Kodukant Harjumaa liikmete korraldatud sündmuseid, tutvuti
organisatsiooni eesmärkide ja väärtustega. Kodukant Harjumaa tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele,
taaelustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, külaelu kui elustiili toetamine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste
ühendamine.
Kodukant Harjumaa MTÜ juhatuse liige on Andrus Saliste
3.3.
Harku valla vabaühenduste Ümarlaud
2010. a novembris Muraste külaseltsi algatusel ellu kutsutud Harku valla vabaühenduste ümarlaual toimus 2013. aastal 6
kokkusaamist. Läbivalt oluliseks teemaks on olnud kommunikatsioon: et info jõuaks küladest valda ja vallast küladesse. Oluliseks
peetakse juhindumist vabaühenduset eetikakoodeksist ning tegevuses tuginemist väärtustele, mis põhinevad aususel, võrdsusel,
väärikusel, avatusel, solidaarsusel, koostöömeelsusel, mitmekesisusel ja usaldusväärsusel. Ümarlaua tegevuse korraldajana
rõhutame, et koostöö saab olla tulemuslik vaid heatahtliku partnerluse, vastastikuse lugupidamise ja tunnustamise kaudu ning et
vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
2013. a lõpus tõusetunud suuremaks väljakutseks on Harku valla ja ümarlaua vahelise koostööleppe ettevalmistamine; initsiatiiv
tuleneb 2013.aastal, peale kohaliku omavalitsuse volikogu valimist sõlmitud koalitsioonilepingu punktist 8, millega koalitsioon
annab märku soovist teha koostööd Harku valla vabaühenduste ümarlauaga. Koostööleppe ettevalmistamiseks moodustati töögrupp,
kes jätkab tegevusega 2014. aastal.
4.
OLULISEMAD TEGEVUSED
4.1.
Muraste Liikumisklubi „Lihtsalt liikuma“
Muraste külaseltsi eestvedamisel loodi 2013. a mais Muraste Liikumisklubi, mille eesmärgiks on
liikumisharjumuse
populariseerimine täiskasvanute hulgas tervisliku elustiili osana ja liikmeteks täiskasvanud liikumishuvilised. Klubi tutvustamiseks
ja liikmete leidmiseks on viidud ja viiakse läbi turundustegevusi: avalik reklaam, otsene reklaam, ristturundus ja üritusturundus.
Klubil ei ole liikmemaksu ja klubi liikmeks oleku eeldus ei ole kuulumine Muraste külaseltsi ega elamine Muraste külas. Kord kuus
toimuvad Liikumisklubi ühisüritused: mõne liikumisala näidistund + ühine liikumine, ühe liikumisürituse kestus on 2-2,5h.
Liikumisalasid on igal üritusel kaks, millest osalejad saavad valida endale sobivaima, näiteks rattasõit maastikul ja kepikõnd
rahulikuma liikumisviisi eelistajatele. Lisaks on toimunud tervisliku toitumise koolitus.
Külaselts veebilehel on loodud e-keskkond liikumispäeviku pidamiseks, kuhu klubi liikmed saavad isikliku kasutajakonto alt
sisestada lihtsa punktisüsteemi alusel oma liikumisharjutusi. Ühele liikumispunktile vastab 30 min liikumist (kõnd, kepikõnd,
rattasõit, rulluisutamine, suusatamine, jooks, matkamine, ujumine, võimlemine jne). Liikumisi saab sisestada päevapõhiselt.
Liikumispäeviku koguvaade on avatud kõigile klubiliikmetele, aga paremusjärjestust ei selgitata. 2013 a lõpuks oli Liikumisklubil
60 liiget ja liikumispäevikul 30 registreeritud kasutajat.
4.2. Projektid
4.2.1. Pankranniku mänguväljak
Tegemist on mitmeaastase projektiga, mis sai alguse 2009. aastal ning mis lõppes kevadeks 2013. Investeeringu (53 050,18 eurot)
eesmärgiks oli arendada Muraste küla elukvaliteeti ja elukeskkonna atraktiivsust ning luua piirkonnas võimalused 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. Prioriteetne eesmärk on
et, vaba aja tegevus oleks kättesaadav kõigile ja samuti populaarne. Investeeringuobjekt 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 perega laste mänguväljakul mängimiseks.
2013. aasta kevadel toimus loodusviitade ja liiklusmärkide paigaldus ning infotahvlite ja infosiltide paigaldus. Lisaks osteti ja
paigaldati istepingid ja palgist laud-pingid ning kivist malelaud. Koos külaelanikega korraldati kaks talgud, mille raames värviti aed
ja tehti üldiseid koristustöid. Pankranniku mänguväljakule on taodeldud kasutusluba ja mänguväljak on valmis ja avatud
kogukonnale.
4.2.2. Muraste Paeplats
2013 viidi lõpule koondnimega „Tervisekompleksi arendus I etapp ja II etapp“ I etapi raames on lõpetatud ka PRIAga aruandlus
ning II etapi aruandluse lõpetamine jääb 2014 aasta esimese 5 kuu sisse. Loobutud sai projektis kajastatud külakiigest, mis ilma
valveta territooriumil oleks liiga ahvatlevaks atraktsiooniks nii lõhkujatele, ilma loata kasutajatele kui ka oleks võimalikuks
ohuallikaks vigastuste tekkimisel. Lisaks loobuti valgustusprojektist, sest elektriliitumise jaoks ei näe võimalust 2014 ja 2015
esimesel poolaastal saada projektitoetus rahastust. Samas saadi juurde sama rahastuse käigus 2 stendi ja grilliala. Paeplats on leidnud
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kasutust aktiivselt nii külaseltsi tegemistes kui selle on järjest rohkem leidnud atraktiivseks ajaveetekohaks ka nii Muraste kui ka
kaugemate inimeste jaoks! 2014 aasta eesmärgiks on sõnastada tegevuste visioon ning hakata ellu viima platsi kasutust ja ka
võimalikku tuluallikat külaseltsi argiseks asjaajamiseks!
4.2.3. Heli- ja kontoritehnika
Regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest, 2013. a kevad- ja sügisvooru toel (projektid
„Muraste külaseltsi helitehnika“ ja „Muraste nähtavaks ja kuuldavaks“) sai külaselts oma tegevuseks soetada printer-koopiamasina,
dataprojektori ja ekraani, samuti juhtmeta mikrofoni ning helisüsteemi. Nüüd on külaseltsil olemas sündmuste helindamiseks
kvaliteetne helitehnika komplekt, samuti paremad võimalused koolituste ja õppetubade mitmekesisemaks läbiviimiseks.
Muraste külaselts korraldab aastas umbes 10-12 avalikku üritust, kus on vaja kasutada helitehnikat, lisaks viime läbi erinevaid
nõupidamisi, koosolekuid, koolitusi ja õpitubasid. Senini on vajaminev tehnika renditud, paraku on see ürituste organiseerimisel
olnud pidurdavaks või ka takistavaks asjaoluks.
4.2.4. Muraste liikumisklubi
Regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest, 2013. a kevadvoorust saadud toetuse eest
loodi Muraste külaseltsi lehele virtuaalne liikumispäevik koos rubriigiga Treeneri nõuanded ja korraldati neli juhendatud
liikumisüritust.
4.3.
Muraste Heateo Fond
Muraste külaselts on loonud 2011. aasta alguses heateo fondi eesmärgiga toetada abivajavaid peresid. Fondi kogutakse raha
õnneloosi müügi kaudu erinevatel külaseltsi poolt korraldatavatel sündmustel. Õnneloosi auhinnafondi on paljud ettevõtted
panustanud oma toodete ja reklaamkingitustega. Fondi kogunenud raha kasutamine korraldatakse koosto■o■s Harku valla
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning Harku valla Lastekaitse U■hinguga. Fondi kogunud rahasummaga soovitakse igal aastal anda
väike panus Murastes elavatele suurperedele kui Eesti elu edendajatele.
28. aprillil 1013.a toimus Muraste, Harku valla suurima küla, lapserohkete perede bowlingu turniir Al Mare Bowlingus. Kohal oli
viis peret ligi 25 suure ja väikese osavõtjaga.
4.4.
Kultuuri- ja spordisündmused
Muraste külaseltsi korraldatud sündmustest 2013. aastal on hinnanguliselt osa võtnud ca 2000 inimest. Osalejaid on nii Murastest,
Harku vallast, ümberkaudsetest valdadest ja kaugemaltki. Jätkame tööd kogukonnale suunatud tegevuste korraldamisel. Lisaks
eelnimetatud sündmustele on Muraste külaselts korraldanud veel palju erinevaid sündmuseid: Teeme ära! talgud (87 osalejat),
Sügistalgud (30); Muratse jõulueelne heategevuskampaania Rimi juures (120), Muraste Heateo Fondi Suurperede Bowling (6-le
suurperele); paeplatsi korrastustööd; küla dekoreerimine jõulukaunistustega; Harku valla vabaühenduste ümarlaua kokkusaamiste
korralamine; Muraste Liikumisklubi tegevused ja nende toetamine (100 osalejat, 6 sündmust – rahastamine KOPilt) jt.
Lisaks oleme saanud KOPilt rahastuse terve komplekti helitehnika (kõlarid, võimendi, mängija, mikrofon) ja kontoritehnika (printer,
dataprojektor, ekraan) soetamiseks.
1)
Paemees
Toimumise aeg: 12.oktoober; osavõtjaid: 40
Tegemist on väljamõeldud müütilise tegelase – Paemehe, aastatepikkuse traditsiooniga sportliku sündmusega. Sündmuse sisu
varieerub nagu ka Paemehe „nägu“. Sel aastal oli kesksel kohal möllky-turniir. Turniiri juhtis Möllky asjatundja Märt Niinemäe.
Osalejatele pakuti pannkooki ja teed, toimus ilutulestik.
2)
Vastlapäev - Suusapäev
Toimumise aeg: 12.veebruar; osalejaid: 250
Rahvuslikke traditsioone propageeriv kogupere sündmus Muraste mõisa juures oleval mäekesel. Pikima liu laskja väljaselgitamine
jpt rahvuslikud tegevused. Muraste suusaradade ja suusatamise võimaluste tutvustamine Uute liikmete kaasamine, külaselsti
tegevuste tutvustamine. Hobusõit koostöös Kukrumäe ratsataluga. Vastlakuklid ja hernesupp. Õhtut juhtis Hana Kivi.
3)
Muraste sünnipäeva tähistamine
Toimumise aeg: 15.juuni; osalejaid:150
Sündmuse nimi oli „Õhtu kodukülas“, mis toimus Pankranniku mänguväljakul. Toimusid päevajuhi Hana Kivi eestvedamisel
peredele suunatud mängud ja sisukad kogukonda kaasavad tegevused. Sündmuse teises pooles toimus Muraste küla koosolek, kus
arutleti Muraste hetkeolukorra ja arengusuundade üle. Protokolliga saab tutvuda www.muraste.ee veebilehel.
4)
Neljaosaline loodusmatkade sari ehk loodusretked
Toimumise aeg: 11. mai, 23. juuni; 22. september; 1. detsember; osalejaid: 114
Tegemist on traditsioonilise 4-st matkast koosneva sarjaga: 1) Kevadine linnuretk; 2) Jaaniretk; 3) Sügisene seeneretk; 4)
Advendiretk. Matkad toimuvad koostöös Muraste Looduskooli ja teiste loodushariduse pakkujatega. Matkad on üha suureneva
populaarsusega ning osalejaid on ka juba väljaspoolt Harku valda.
5)
Öömatk
Toimumise aeg: 23. veebruar; osalejaid: 160
Kolmandat korda toimuv vabariigi sünnipäeva tähistav öömatk. Sündmus on äratanud suurt huvi, mis väljendub iga aastaga
kasvavas osalejate arvus. Matk, mis algab Muraste mõisa juurest ning kulgeb läbi metsa klindilt alla, mere äärde, teed valgustavad
laternad ja tõrvikud, meeleolu tõstavad Eesti rahvuslipud. Ümber lõkketule lauldakse traditsiooniliselt hümni, kuulatakse isamaalist
ettekannet, räägtakse loodusest ja keskkonnast meie ümber. Ühislaulud, soe supp ja tee.
6)
Muinasjutuhommik Murastes
Toimumise aeg: 7. September; osalejaid:150
Sündmus toimus Pankranniku mänguväljakul. Saabastega kassiks ning hiljem Tiigriks kehastunud päevajuht Hana Kivi luges lastele
munasjutte, kaasas lapsi erinevatesse ühistegevustesse uute sõprussuhete loomise eesmärgil, laulis ja tantsis koos lastega jne.
Sündmusel pakkusime pannkooke, lastele üllatuseks külastas üritust Balbiino jäätiseauto.
7)
Matk ümber Muraste
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Toimumise aeg: 6. oktoober; osalejaid 16
Tegemist on tradistioonilise sündmusega. Kolmandat korda toimuv matk viis meid ringile ümber Muraste väga eripärasesse
loodusesse – raba, männimets, klint ja meri on need, mis teevad selle paiga eriliseks. Pea 8 tuni väldanud sündmus oli pikitud
põnevate kohtumistega metsas: Muraste Murameedik ja Muraste Mutt andsid matkalistele hoogu ja energiat suhteliselt raskel
maastikul liikumiseks. Kosutuseks pakuti ühepajatoitu ning kasutati Ilmandu saunabussi teenuseid. Toimus kohtumine Peetri küla
seltsi esindajatega, jagati kogemusi kogukonna kaasamisel ning vaagiti koostöövõimalusi.
8)
Liikluspäev Murastes
Toimumise aeg: 18.mai; osalejaid: 300
Sündmuse eesmärgiks oli ohutusalaste teadmiste suurendamine. Meie koostööpratnerid tutvustasid liikluspäeval elustamist ja
esmaabi andmist (Punane Rist), turvavarustuse kasutamist (OÜ Ohutu Autosõit); avariiliselt autost inimese päästmist (Keila
päästekomando), merelt päästmist (Päästeliit), tulekahju kustutamist (Muraste vabatahtlik tuletõrje). Osalistele pakuti pannkooki ja
sooja jooki. Päeva juhtis ja lapsi suunas Hana Kivi.
9)
Küla jaanipidu
Toimumise aeg: 23 juuni; osalejaid: 150
Tegemist on traditsioonilise rahvuspüha tähistamisega koos sinna juurde kuuluvate tegevustega. Muusikalise poole eest hoolitses
Anto Siimson ja bänd. Organiseerisime rahvale rahvuslikke mänge ja toredaid rahvuslikke tegevusi.
10) Käsitööring
Toimumise aeg: iga kuu teine teisipäev; osalejaid: 40 erinevat, kokku ca 120
Käsitööringil toimus 10 kokkusaamist (v.a juuli ja august), iga kord oli teemaks uue käsitööoskuse omandamine. Suhteliselt kitsastes
tingimustes toimuvate töötubade osalejate arv on piiratud (normaalne 12), samas väga suurt huvi äratanud töötoad (klaasehete
valmistamine, savituba, taimetrükk) tõid kokku ligi paarkümmend osalejat. Huvi tegevuse vastu on väga suur. 3 aastat tagasi, kui
käsitööring alustas, olid osalejad valdavalt täiskasvanud; 2013. a lõpuks on palju olnud huvilisi ka koolilaste hulgas. Käsitöötoas
osalejad tunnevad suurt puudust avarama pinna ja rohkemate võimaluste järele.
4.5.
Taristu ja heakord
Taristu valdkonnas jätkusid 2013. aastal tegevused Muraste erinevate piirkondade teekatete rekonstrueerimise lahenduste
leidmiseks. Juhatuses loetleti ja järjestati kõik piirkonna probleemsed tee- või teekatte objektid ning esitati Harku vallale
prioriteetide järjekorras.
Konkreetselt valmistuti ette 2014. aasta Harku valla investeeringute eelarvest rahastatavate objektide – Pangapealse teed, Lee tee
rekonstrueerimine ja Vana-Muraste teekatete olukorra parandamise projektideks, algatades töökoosolekud kohaliku omavalitsuse
vastutavate ametnikega.
Sotsiaalmaade korrastamise projekti raames sõlmiti 2013. aasta sügisel esimene leping Harku vallaga Pangapealse 3a ja Pangapealse
3b sotsiaalmaade haljastamiseks. Sõlmiti suulised kokkulepped kruntidega külgnevate naabritega ning võimalike hankijatega
projekti teostamise detailides. Tööd teostatakse 2014. aasta kevadel.
Muraste külaselts kutsub igal kevadel ja sügisel rahvast talgutele. Traditsiooniliselt korrastatakse kevadtalgutel kortermajade ja
bussipeatuste ümbrus, Pankranniku ja Mõisa mänguväljak, vaateplatvormi ümbrus ning tehakse koristustiir ka mererannas.
Sügistalgutel seatakse talvehooajaks korda mänguväljakud, tehakse väiksemaid parandustöid, riisutakse lehti. Suur osalejate arv
annab kinnitust sellest, et koduküla heakord on paljudele oluline ja hingelähedane teema, tänu tublidele kätepaaridele on Murastes
kõigil parem elada.
Muraste vaateplatvormi ümbrus on olnud aastaid probleemseks kohaks: külastajate poolt maha jäetavad prügikuhilad kerkivad sinna
uskumatu kiirusega. Probleemi lahndamiseks sõlmis Muraste külaselts 2013. a juunis Harku vallavalitsusega lepingu vaateplatvormi
hoolduseks. Tänu regulaarsele koristusele ja valla poolt paigaldatud prügikastile on olukord ühe käidavama objekti ümbruses
tunduvalt paranenud.
Hoolitsevat pilku hoiab üks juhatuse liige peal ka mereäärsel metsaalal: koristav ala hõlmab Muraste LKA ala Suurupi alumisest
tuletornist kuni Politsei- ja Piirivalvekoolini. Mere ääres on prügisemad kohad Suurupi alumise tuletorni juures, kus käib palju
kalastajaid; teine prügisem koht on PPK lõkkeplats ning kolmas PPK juures, kus on vanad sõjaväe hooned. Lõkkeplatsile on
paigaldatud sildid, et inimesed võtaksid metsa enda toodud prügi koju kaasa.
5.
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON
Muraste külaselts tegus aasta sai kajastust ka erinevates meedia väljaannetes. Massimeedia kanalitest võib nimetada kohalikku
printmeediat Harku Valla Teataja, kus Muraste külaselts sai kajastust 11 lehe numbris lugude, reklaampostrite ja küsimus-vastus
rubriikide näol. Aga ka Internetti ning ka üleriigilist raadiot. Eraldi võib nimetada sotsiaalmeedia tuntuimat esindajat Facebooki,
mille erinevatel fännilehtedel sai Muraste külaselts kajastust. Vähetähtis pole ka kohalikus kogukonnas toimiv suust suhu reklaam –
naabrilt naabrile edasi antav teave külaseltsi tegemiste kohta. Kajastused olid seotud erinevate projektide, kultuuriürituste ning
Muraste külaseltsi juhatuse tutvustamisega.
Muraste külaseltsi omanduses ja haldamisel on kolm infokanalit – uudiskirja list ligi enam kui 500 adressaadiga,
koduleht
www.muraste.ee
ning
Facebook
enam
kui
400
huvilisega
(seisuga
31.12.2013).
Facebooki
kon
(www.facebook.com/MurasteKylaselts) loodi oktoobris 2012ning on osutunud väga kasulikuks nii fännidele kui seltsi juhatusele.
Esmakordselt kasutas Muraste külaselts ka traditsioonilist otseposti 2013. aasta maikuus ja oktoobris, et tutvustada Muraste küla
arengu prioriteete ja kultuurisündmusi ning kohalikel valimistel osalevaid külaseltsi juhatuse liikmeid. Otseposti laialikanne toimus
külaseltsi juhatuse liikmete poolt Muraste küla postkastidesse.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

2 059

24

0

12 467

2 059

12 491

2 059

12 491

0

2 758

Võlad ja ettemaksed

5 727

9 708

Kokku lühiajalised kohustused

5 727

12 466

5 727

12 466

25

2 467

Aruandeaasta tulem

-3 693

-2 442

Kokku netovara

-3 668

25

2 059

12 491

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Liikmetelt saadud tasud

1 192

1 124

Annetused ja toetused

29 651

29 118

30

5 943

30 873

36 185

-34 246

-34 747

-323

-356

0

-3 524

-34 569

-38 627

-3 696

-2 442

3

0

-3 693

-2 442

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Põhitegevuse tulem

-3 696

-2 442

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

12 467

22 909

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-6 739

-24 479

2 032

-4 012

Laekunud intressid

3

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

3

0

2 035

-4 012

24

4 036

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 035

-4 012

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 059

24

Rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

2 467

2 467

-2 442

-2 442

25

25

Aruandeaasta tulem

-3 693

-3 693

31.12.2013

-3 668

-3 668

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2013 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)

2013

2012

Palgakulu

0

2 622

Sotsiaalmaksud

0

902

Kokku tööjõukulud

0

3 524

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

0

3

31.12.2013

31.12.2012

90

90

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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