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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.
2014. a on toimunud üks üldkoosolek; külaseltsi juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt kaks korda kuus kolmapäeviti, lisaks toimus 2014.
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, Elari Osja
Anti Aaremaa aiandusühistuste piirkonnast, Evelin Tiirik ja Marju Tulva Muraste mõisa- ja kortermajade piirkonnast, Kari Maripuu Pangapealse
piirkonnast.
Muraste külaseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee .
2.
KAASAMINE
Seisuga 31.12 2013 on MTÜ Muraste külaseltsis 164 liiget, kellest 14 olid ühe pere nn teised esindajad.
2014. a lisandus 19 uut liiget, lahkus 1 liiget (kolimise tõttu). Seega 150 leibkonna (üldse kokku ca 700 leibkonda) esindajad Muraste külast on
külaseltsi liikmed. Muraste külas elab rahvastikuregistri andmetel 31.12.2012 seisuga 1660 inimest.
Infovahetuseks on Muraste külaseltsil e-kirjalist, millega liitunuid on seisuga 31.12.2013 560 inimest. Lisaks edastatakse külaseltsi info Muraste
külas asuvate suvilaühistute listi (ca 100 adressaati).
Liikmemaks liikme kohta 10 eurot
3.
OSALEMINE JA KOOSTÖÖ
3.1.
Nelja Valla Kogu MTÜ
Muraste külaseltsi astus MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeks 2011.a. Organisatsioonis on 32 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 9
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
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kui ka juhatuse koosolekutel.
Nelja Valla Kogu juhatusse kuulub alates 2012. aastast Aule Kikas, 2014. augustis valiti ta juhatuse esimeheks. Nelja Valla Kogu
hindamiskomisjoni liikmeks on Andrus Saliste.
3.2.
Kodukant Harjumaa MTÜ
Muraste külaselts on alates 2013. aastast Kodukant Harjumaa liige. 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 liikmena on Andrus Saliste osaleja organisatsiooni mentorprogrammis „Meistrid ja Sellid“; tema
selliks on Halinga vallast Libtase külast Heleri Wazza.
3.3.
Harku valla vabaühenduste Ümarlaud
2010. a novembris Muraste külaseltsi algatusel ellu kutsutud Harku valla vabaühenduste ümarlaual toimus 2013. aastal 5 kokkusaamist. Külad
on jäänud kaasa rääkimises vaiksemaks ja aktiivsus on vähenenud, samas kriitiline mass on siiski säilinud. Säilinud on ka laiapõhjalisus.
Aktiivsest tegevusest on kadunud Rannamõisa ja Vääna kant.
Läbivalt oluliseks teemaks on olnud kommunikatsioon: et info jõuaks küladest valda ja vallast küladesse, samuti liiguks see
külade/organisatsioonide vahel. 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.

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.
4.2.
Projektid
4.2.1. Särts ja rattad
Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest sai külaselts soetada elektrigeneraatori ja sõiduauto haagise. Nimetatud vahendid leevendavad
oluliselt vabaõhusündmuste ettevalmistamist ja läbiviimist; nii haagist kui generaatorit on võimalik ka rentida. Rendihinnakirja on kinnitanud
külaselsti juhatus ja see on kättesaadav külaseltsi kodulehel.
4.2.2. Kogukonna hääl kajama
Kohaliku omaalgatuse programmi toel annab külaseltsi juhatus aasta jooksul (2014 suvi – 2015 kevad) neli küla tegevust kajastava ajalehte
„Meie Muraste“. Lehe tiraaž on 800 eks ja see jõuab otsepostitusena igasse Muraste postkasti.
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. 2014. aastal anti väike panus Harku valla Lastekaitse U■hingule ning korraldati lastele detsembrikuine jõuluretk.
4.4.
Kultuuri- ja spordisündmused
Muraste külaseltsi korraldatud sündmustest 2014. aastal on hinnanguliselt osa võtnud ca 2500 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; sügistalgud; Muratse jõulueelne heategevuskampaania
Muraste Konsumis; Harku valla vabaühenduste ümarlaua kokkusaamiste korralamine; Muraste Liikumisklubi tegevused ja nende toetamine
Lisaks oleme saanud KOPilt rahastuse terve komplekti helitehnika (kõlarid, võimendi, mängija, mikrofon) ja kontoritehnika (printer, dataprojektor,
ekraan) soetamiseks. Osalesime Vanamõisa suvelõpupeol talendikaima küla konkursil.
Allpool toome välja mõned suuremad 2014. a korraldatud sündmused.
4.4.1.
Paemehe spordivõistlused, trepijooks ja Mölkky turniir
Toimumise aeg: 30. august, osavõtjaid: 100
Tegemist on väljamõeldud müütilise tegelase – Paemehe, aastatepikkuse traditsiooniga sportliku sündmusega. Sündmuse sisu varieerub nagu
ka Paemehe „nägu“. Sel aastal koosnes Paemehe mitmevõistlus täpsuslaskmisest, jalgrattasõidust, kujundsuplemisest. Kesksel kohal oli
Möllky-turniir ja lisandus uudse spordialana trepijooks. Mölkky turniiri juhtis Möllky asjatundja Märt Niinemäe, trepijooksu Indrek Petai.
Osalejatele pakuti liharooga, pannkooki ja teed. Võistlejaid ootas Ilmandu saunabuss ja tünnisaun. Muinastulede öö raames süüdati lõke.
4.4.2. Liikumisklubi seeriaüritused
05.02.2014 „Vesi on tervis“ ühisujumine Tabasalu ujulas - 16 osalejat; 02.03.2014 „Talispordipäev“ kepikõnd ja õuevõimlemine - 38 osalejat;
26.05.2014 „Liikumisklubi 1. Sünnipäev“ rulluisutamine ja kepikõnd - 25 osalejat; 16.06.2014 „Suvi sadulas“ maastiku-ratas ja kepikõnd - 22
osalejat; 14.07.2014
„MÕV – maa, õhk, vesi“ jooks, kepikõnd ja mereujumine - 24 osalejat; 28.07.2014
„Veerev kivi ei sammaldu“
maanteeratas, mereujumine -21 osalejat; 18.08.2014
„Rull ja uisk“ rulluisutamine, kepikõnd ja metsavõimlemine - 15 osaleja
15.09.2014 „Sügis sadulas“ maastikuratas ja rabaatk - 32 osalejat; 22.10.2014
Ümber Muraste matk - 25 osalejat; 26.10.2014
„Jää
terveks!“ ühisuisutamine Skoda jäähallis - 16 osalejat; 17.11.2014
„Uimed liikuma“ ühisujumine Tabasalu ujulas - 15 osalejat; 29.12.2014
„Finish 2014“ kepikõnd metsas ja mere ääres otsmikulampidega - 21 osalejat. Seeriaüritustel kokku 270 osalejat.
4.4.3.
Talispordipäev
Toimumise aeg: 16.veebruar; osalejaid: 150
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Rahvuslikke traditsioone propageeriv kogupere sündmus Muraste paeplatsil. Lumejalgpall, lumeussi meisterdamine, sportlik kogupere
orienteerumismäng. Rahvuslikud osavusmängud. Uute liikmete kaasamine, külaseltsi tegevuste tutvustamine. Vastlakuklid ja hernesupp. Päeva
juhtis Hana Kivi.
4.4.4. Neljaosaline loodusmatkade sari ehk loodusretked
Toimumise aeg: 26.aprill, 20 juuni; 21. september; 7. detsember; osalejaid: 215
Tegemist on traditsioonilise 4-st matkast koosneva sarjaga: 1) Kevadine linnuretk; kuulati kevadel saabunuid linde 2) Jaaniretk; Tehti Paeplatsile
väike retk koos taimede tutvustamisega 3) Sügisene seeneretk; Matkati Muraste LK-alal, korjati seeni, määrati seeni. 4) Advendiretel küpstetai
õues leiba, viinereid, räägiti advendijuttu. Matkad toimuvad koostöös Muraste Looduskooli ja teiste loodushariduse pakkujatega. Matkad on üha
suureneva populaarsusega ning osalejaid on ka juba väljaspoolt Harku valda.
4.4.5. Öömatk
Toimumise aeg: 23. veebruar; osalejaid: 280
Neljandat 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 ja Tilgu teelt üles Muraste paeplatsile. Teed
valgustavad laternad ja tõrvikud, meeleolu tõstavad Eesti rahvuslipud. Ümber lõkketule lauldakse traditsiooniliselt hümni, kuulatakse isamaalist
ettekannet, lauldakse isamaalisi laule, viiakse läbi rahvuslikke mänge ja tantse. Pakutakse sooja suppi ja kuuma teed.
4.4.6. Muinasjutuhommik Murastes
Toimumise aeg: 6. september; osalejaid: 18
Sündmus toimus Muraste mõisa juures püstkojas ja mänguväljakul. Kostümeeritud muinasjututegelane luges lastele munasjutte, kaasas lapsi
erinevatesse ühistegevustesse uute sõprussuhete loomise eesmärgil, laulis ja tantsis koos lastega jne. Sündmusel pakkusime kooki ja sooja
teed.
4.4.7. Muraste Jaani Karneval
Toimumise aeg: 20 juuni; osalejaid: 150
Tegemist on traditsioonilise rahvuspüha tähistamisega koos sinna juurde kuuluvate tegevustega. Muusikalise poole eest hoolitsesid kohalikud
DJ’d Vytautas Martinionis ja Priit Allas. Õhtujuhi Anti Kreemi eestvedamisel organiseeristi rahvuslikke mänge ja toredaid rahvuslikke tegevusi.
Pakuti pannkooki, sooja teed. Toimus Muraste Jaani pidulik vastuvõtt. Palju osalejaid kandis kostüümi. .
Osalejaid on nii Murastest, Harku vallast, ümberkaudsetest valdadest ja kaugemaltki. Jätkame tööd kogukonnale suunatud tegevuste
korraldamisel.
4.4.8. Käsitööring
Toimumise aeg: iga kuu teine teisipäev; osalejaid kokku ca 200
Käsitööringil toimus 2014. aastal 11 korralist kokkusaamist. Septembris käivitus projekt „Istumisalused Muraste kooli treppidele“ koostöös
Vääna Mõisakooli Sihtasutusega: alustasime koolimaja aatriumisse istumisaluste kudumisega. Eesmärk on 2015. a kevadeks valmis saada 200
istumisalust.
Kui 2014. a suveni toimusid käsitööringid erapinnal, siis alates septembrist avanes võimalus kasutada koolimaja ruume ning mis omakorda andis
hoopis suuremad võimalused tegevuste planeerimisel ning osalejate kaasamisel.
Huvi tegevuse vastu on väga suur. 4 aastat tagasi, kui
käsitööring alustas, olid osalejad valdavalt täiskasvanud; 2014. a lõpuks on palju olnud huvilisi ka koolilaste hulgas.
4.5.
Taristu ja heakord
Taristu valdkonnas jätkusid 2014. 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. aastal Harku valla investeeringute eelarvest rahastatavate objektide – Pangapealse teed, Lee tee
rekonstrueerimine ja Vana-Muraste teekatete olukorra parandamise projektideks, algatades töökoosolekud kohaliku omavalitsuse vastutavate
ametnikega. Pangapealse teede ehitus koos külaelanikega ja vallaga Kari Maripuu juhtimisel on kindlasti positiivne märksõna. Pangapealse
piirkonna osas ka töövõiduks Elioni fiiberoptilise kaabli saamine (töögrupis Andrus Saliste ja Kari Maripuu ning mitmed külaelanikud).
Sotsiaalmaade korrastamise projekti raames sõlmiti 2013. aasta sügisel esimene leping Harku vallaga Pangapealse 3a ja Pangapealse 3b
sotsiaalmaade haljastamiseks – tööd teostati 2014. aastal koostöös ümberkaudsete elanikega.
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 (Katre Kuusik) 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.
Oluliseks peame ka Muraste veelgi turvalisemaks muutmist; vastav projekt on algatatud ja töö jätkub 2015. aastal.
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 12 lehe numbris lugude ja reklaampostrite näol. 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 tegemised on jõudnud laiema avalikkuseni ka Kodukant Harjumaa liikmeks olemise näol,
5
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kus esindajaks Andrus Saliste. Samuti on külaseltsi esindajaid kutsutud esinema erinevatele seminaridele.
Muraste külaseltsi omanduses ja haldamisel on kolm infokanalit – uudiskirja list ligi enam kui 500 adressaadiga, koduleht www.muraste.ee ning
Facebook enam kui 700 huvilisega (seisuga jaanuar 2015). Facebooki konto (www.facebook.com/MurasteKylaselts) loodi oktoobris 2012 ning
on osutunud väga kasulikuks nii fännidele kui seltsi juhatusele.
Teiseks infokanaliks oli 2014 juulis ja oktoobris otsepostina laialikantud Meie Muraste ajaleht, mida rahastas KÜSK ning mille tiraaž oli 800.
6. JUHATUSE LIIKMETE PANUSTAMINE JUHATUSE TEGEVUSSE
Muraste külaseltsi liikmed on kõik eranditult panustanud külaseltsi arengusse. Oluline ei ole tundide või kordade arv, vaid südamest ja
südamega tehtav töö.
Allpool on toodud välja mõned olulised märksõnad panutamise kohta:
osalemine Haridus-sotsiaal- ja kultuurikomisjoni fookusgrupis - kogukonna toetamine;
osalemine Avatus Valitsemise partneruluse töögrupis;
osalemine Linnalabori ja Kodukandi poolt juhitud töögrupis Kogukonnauuringud, päädis ka diskusioonpaneeliga Kultuurikatlas Tallinnas
(http://www.linnalabor.ee/kogukonnauuring);
esinemine Põlvamaa Vabaühenduste Suurpäeval;
osalemine Harku valla Projektipõhiste taotluste komisjonis hindajana Harku valla Vabaühenduste Ümarlaua esindajana;
osalemine Harjumaa Aasta Tegija korraldusmeeskonnas Kodukant Harjumaa ja Nelja Valla Kogu esindajana;
külaseltsi juhatuse kolm liiget on ka Harku vallavolikogu liikmed; neli liiget osalevad kokku viie volikogu komisjoni tegevuses.
Loetelu ei ole lõplik, tegevusi on kordades rohkem.
Külaseltsi juhatuse liikmed, andes tagasisidet oma tegevuse kohta, on välja toonud järgnevat:
Katrin Krause „Olen veendunud, et iga Murastes elav inimene on teadlik, et meil on külas oma külaselts ja isegi, kui ta ei tea selle tegevusest ja
täpsemat sisust on ta poole kõrvaga kuulnud, et külas midagi toimub ja midagi tehakse – ühiselt korraldatakse põnevaid sündmusi, tehakse
käsitööd, tantsitakse, tehakse sporti, veetakse ümarlauda, kirjutatakse projekte, arengukavasid, ehitatakse mänguväljakuid, suheldakse
vallavalitsusega ja teiste külaseltsidega, informeeritakse olulisest, mis külas toimud jne. Uuringufirma Faktum & Ariko viis Harku vallavalitsuse
tellimusel möödunud aasta detsembris läbi elanike rahulolu uuringu, kus selgus, et Muraste kandis oli vastanute seas külaseltsi tegevus
olulisem (72% märkis, et on oluline).
Aga kui tihti me mõtleme, mis kõik selle taga on? Ma ei teagi kust tuleb see tahe ja energia oma koduküla heaks midagi ära teha aga meil
külaseltsi aktivistidel on see vist nagu moodsas keeles öeldakse sisse programmeeritud. Need on kümned ja kümned vabatahtliku töö tunnid
kõikide nii külaseltsi juhatuse tasandil, kui ka aktiivsete külaelanike panuse näol. Oluline on märkida, et tänases ühiskonnas on kolmanda sektori
aktiivsus ja kaasalöömise soov aina elavnev, kuid kahjuks kindlasti mitte igas külas. See toimib siis, kui on olemas särasilmsed eestvedajad,
kaasalööjad, osalejad. Ning tihtilugu on seda vabatahtlikku vankrit raske vedaja – teel on kivid ja augud ning rattad tahavad õlitamist ning vanker
lihtsalt seiskub.
Kolmanda sektori rahastamise aluste loomiseks nii riiklikul, kui ka omavalitsustasandil on olnud väljakuste viimasel aastatel. Levinumad
rahastuse viisid omavalitsustes on projektipõhine toetus, tegevustoetus ja teenuste delegeerimine. Külakeskuste rajamise toetamine, haldamise
kaasfinanantseerimine, tegevustoetus ei ole otseselt kohaliku omavalitsuse seadusandlik ülesanne. Toetamise puhul on tegemist omavalituse
eesmärgistatud prioriteediga ja kohaliku tasandi väärtustamisega. Näitena võib tuua, et Saue vallas on kolmanda sektori tegevust toetatud
vastavasisulise määruse reguleerimise toimel juba aastast 2010.
Projektipõhist tegevust (ühekordsed konkreetsed üritused/sündmused) on reguleerinud alates 2012. aastast Harku vallas „Projektipõhise
tegevuse toetamise kord“, kuid puudus läbipaistev toetamise kord tegevustoetusele (tööjõu- ja halduskulud). Vastav määruse muudatus kinnitati
volikogu poolt mullu suvel, ning alates 2015. aastast on ka Muraste külaseltsil võimalik taodelda tegevustoetust. Külakeskuse tegevuse toetus
koosneb kahest osast, tööjõukulude summast ja külakeskuse hoone ülalpidamisega otseselt seotud halduskuludest. Tööjõukulude summa
arvutatakse Maksu- ja Tolliameti andmetel taotluse esitamise aasta kolmandas kvartalis tehtud mediaanväljamakse alusel. Kuna külakeskus
tegutseb Muraste koolis, siis hoonete ülalpidamise kulusid seltsile eraldi ei finantseerita. Seega lihtsustatult öelduna toetab Harku Vallavalitsus
osaliselt seltsitegevuse tööd.
Kokkuvõtlikult on seltsitegevuse laiem eesmärk tugeva kogukonnatunde loomine ja hoidmine. Meie eesmärke kujundavad panustajad, ideed ja
erinevad institutsioonid vastastikuses koosmõjus. Võttes arvesse kõike aspekte, mida aktiivne ja oma kodukülast hooliv kogukond saab
omavalitusele pakkuda saame me rääkida valla poolsest toetusest ning heast partnerlussuhtest, mille eelduseks on teadlikult suunatud pidev ja
arenev koostööprotsess. Kindlasti ei tohiks unustada, et kogukondlik tegevus on kodanikualgatusena kogukonna teenuste ja lisavõimaluste
pakkumine piirkonna elanikele, mille aluseks on vabatahtlik panustamine.“
Katre Kuusik: „Mis on 2014 aasta tehtud? Aasta alguses oli põhirõhk masuudireostusel ja mitte ainult 4 korda koristamisel (mis vast suuremale
seltskonnale välja paistab), vaid sel ajal toimus väga palju e-kirjalistis infovahetust. Lisaks regulaarsed ranna-ala jälgimine ning
Keskkonnaameti jaoks jooksva info andmine (masuudilaigud, surnud linnud jne). Panustanud olen enamusel külaselsti poolt korraldatavate
sündmiuste ettevalmistamisel.“
Elari Udam: „Oluline on suhtlus valla ja kogukonnaga. Valdkondi, millega on tulnud tegeleda, on mitmeid: jäätmekäitlus, taristuga seonduv, kooli
kasutus- ja heakord.“
Andrus Saliste: „Küsimusele, kas meie külal on vaja organisatsiooni, mis aitab korraldada kogukondlikku elu, saab vastata mitut moodi. Ühest
küljest on ju igal vallaelanikul võimalus oma probleemiga pöörduda otse kohaliku omavalitsuse poole ja saada personaalne lahendus. Alati ei ole
see aga mõistlik. On ka teine variant - koostöö. Muraste külaselts organisatsioonina on mitmed aastad koondanud kohalikud arenguvajadused
ning need läbi küla arengukava edastanud sisendina omavalitsuse arengudokumentide koostamiseks. Koos saab harrastada sarnaseid hobisid
kodu lähedal, tuua kodukülla kontsert või teatrietendus, korraldada ühishankeid soetamaks küttematerjali või anda panus turvalisema koduküla
tekkimiseks.“
Evelin Tiirik: „Usun, et Muraste elab nagu moos, kus sees on maasikad ja vaarikad, mida emad hoole ja armastusega keedavad. Kui moos
valmis, toovad isad piima, külma piima ja siis süüakse koos vanaemade küpsetatud saia ja määritakse moosi peale. Laua taga saavad räägitud
kõik toredad külauudised ja plaasterdatud kinni laste marraskile kukutud põlved. Koos jagatakse, koos tehakse – vaid nii sünnivad meie külas
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

7 483

2 059

Kokku käibevara

7 483

2 059

7 483

2 059

Võlad ja ettemaksed

368

5 727

Kokku lühiajalised kohustused

368

5 727

368

5 727

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-3 668

25

Aruandeaasta tulem

10 783

-3 693

7 115

-3 668

7 483

2 059

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Liikmetelt saadud tasud

1 691

1 192

Annetused ja toetused

91 329

29 651

434

30

93 454

30 873

-82 262

-34 246

-409

-323

-82 671

-34 569

10 783

-3 696

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

0

3

10 783

-3 693
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

10 783

-3 696

0

12 467

-5 359

-6 739

5 424

2 032

Laekunud intressid

0

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

3

Kokku rahavood

5 424

2 035

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

2 059

24

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 424

2 035

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 483

2 059

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

25

25

Aruandeaasta tulem

-3 693

-3 693

31.12.2013

-3 668

-3 668

Aruandeaasta tulem

10 783

10 783

7 115

7 115

31.12.2014
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2014 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 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

90

90
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