
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

 

 

nimi: Muraste Külaselts

 

registrikood: 80288357

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Lee tee 9

 

 

postisihtnumber: 76901

 

 

telefon: +372 5253128

 

e-posti aadress: muraste@muraste.ee

veebilehe aadress: www.muraste.ee



2

Muraste Külaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 6

Bilanss 6

Tulemiaruanne 7

Rahavoogude aruanne 8

Netovara muutuste aruanne 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad 10

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10

Lisa 2 Seotud osapooled 10

Aruande allkirjad 11



3

Muraste Külaselts 2018. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne
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KOKKUVÕTE

1. SISSEJUHATUS

 

MTU■Muraste külaselts on vabatahtlikkuse alusel 28. aprillil 2009 loodud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja demokraatlikel põhimõtetel. Seltsi

tegevuspiirkond on Harku valla Muraste kant.

Muraste ku■laseltsi tegevuse eesma■rgiks 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 eesma■rgist tulenevalt on seltsi ülesanded: 1) piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste

elluviimine; 2) ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna ku■simustes ja koostööedendamine kohaliku

omavalitsusega; 3) piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine; 4) piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine; 5) piirkonna

arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopa■evade korraldamine ja vahendamine; 6) rahaliste ja muude vahendite hankimine ja

vahendamine kogukonnale; 7) säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete realiseerimine; 8) igakülgse koostööarendamine teiste sarnase

eesma■rgiga u■henduste ja organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.

2018. a on toimunud u■ks üldkoosolek; külaseltsi juhatuse koosolekud I poolaastal toimusid regulaarselt u■ks-kaks korda kuus kolmapa■eviti, II poolaastal

kutsuti juhatuse poolt ellu avatud koosolekute formaat, nimetusega “Kohviklubi”, kus lisaks juhatuse otsustusi vajavatele teemadele oli arutlusel mitmed

kodukanti puudutavad küsimused. Selline töövorm aitas küsimusi fokusseerida ning koondada eelkõige inimressurssi.

Muraste ku■laseltsi juhatusse kuuluvad esindajad erinevatest külaosadest: Evar Ojasaar, Aule Kikas, Katrin Krause Pankranniku piirkonnast Tiiu-Maie Laht

Pangapealse piirkonnast, Katre Kuusik, Hannes Reinola aiandusu■histuste piirkonnast, Evelin Tiirik ja Marju Tulva Muraste mõisa- ja kortermajade

piirkonnast.

Muraste ku■laseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee .

2. KAASAMINE JA INFOVAHETUS

2.1. Liikmeskond

Seisuga 31.12.2018 on MTU■Muraste külaseltsis 192 liiget (vrdl 31.12.207 oli 188, 31.12.2015 oli 182 liiget). Muraste ku■las elab rahvastikuregistri

andmetel 31.13.2018 seisuga 1753 inimest. Muraste külaseltsi liikmemaks liikme kohta 10 eurot.

Muraste ku■laseltsi liikmete nimekiri ajakohase seisuga on leitav www.muraste.ee kodulehel.

2.2. Vabatahtlik teegevus

Muraste ku■laseltsile on 2018. aastal olnud va■ga tegus –eelkõige Muraste kogukonnakeskuse aktiivse tegevuse tõttu. Meie senisele tegevuskogemusele

tuginedes on meil aastas kokkuvõtvalt vahelduva eduga toeks ca 50 vabatahtlikku abilist, oleme avatud vabatahtlike va■rbamisele kasutanud ka Vabatahtlike

Va■ravat.
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Ehkki meie organisatsiooni liikmete arv ja elanike arv ku■las on suured (Muraste on Eesti suurima rahvaarvuga ku■la), on ka meie organisatsioon pidevalt

otsimas täiendavalt vabatahtlikke abilisi ning seismas küsimuse ees: kuidas kaasata? Antud teema on meile jätkuvalt suur väljakutse.

2.3. Infovahetus

Muraste ku■laseltsi omanduses ja haldamisel on kolm infokanalit –uudiskirja list MailChimp-keskkonnas, koduleht www.muraste.ee ning Facebooki konto

www.facebook.com/MurasteKylaselts.

Infovahetuseks on Muraste ku■laseltsil e-kirjalist Mail Chimp keskkonnas, millega on liitunud (seisuga 31.12.2018) 1136 inimest. Sotsiaalmeedia ehk

Facebooki kasutuse osata■htsus on seni ainult suurenenud (meie FB lehel on regulaarselt üle 1800 jälgija).

Uuenenud koduleheku■lg www.muraste.eeannab võimaluse operatiivsemaks teemade kajastamiseks. Va■hetähtis pole ka kohalikus kogukonnas toimiv suust

suhu reklaam ehk naabrilt naabrile edasi antav teave külaseltsi tegemiste kohta.

3. OSALEMINE JA KOOSTO■Ö

3.1. Nelja Valla Kogu MTU■

Muraste ku■laselts astus MTÜNelja Valla Kogu liikmeks 2011.aastal. Nelja Valla Kogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis asutati 2006. aastal ning

ta ühendab endas Harku, Saue, Saku ja Kiili valda. Tegevuspiirkonna strateegia on suunatud tugevatele ja innovaatilistele meetmetele, mille kaudu arendada

kodanikuu■hiskonda.

Organisatsioonis on pea 40 mittetulundusu■hingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 9 äriettevõtet. Nelja Valla Kogu juhatusse kuulus aastatel 2012-2015 Aule

Kikas, olles 08.2014 - 04.2015 samas ka juhatuse esimees; alates aprillist 2015 on Muraste ku■laseltsi esindajana Nelja Valla Kogu juhatuse liige Andrus

Saliste. Alates 2018.a maikuust on Nelja Valla Kogu juhatuse esimees taas Aule Kikas

Nelja Valla Kogu korraldamisel organiseeritud õppereisist Itaaliasse, sealsete tegevusgruppide to■öga tutvumas käisid Aule Kikas, Katre Kuusik ja Katrin

Krause.

3.2. Kodukant Harjumaa MTU■

Muraste ku■laselts on alates 2013. aastast Kodukant Harjumaa liige. Kodukant Harjumaa tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja ku■lade säilimisele,

taaselustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, külaelu kui elustiili toetamine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Võimalusi

arvestades osaleme Kodukant harjumaa tegevuses.

3.3. Harku valla vabau■henduste Ümarlaud

2010. a novembris Muraste ku■laseltsi algatusel ellu kutsutud Harku valla vabaühenduste ümarlaual toimus 2017. aastal 4 kokkusaamist. Külad on jäänud

kaasa rääkimises vaiksemaks ja aktiivsus on va■henenud, samas kriitiline mass on siiski säilinud. Kogunetakse vajadusepõhiselt ning üldjuhul on kohtumised

toimunud Muraste külaseltsi algatusel. 2018. Aastal kogunes ümarlaud kolmel korral.

4. OLULISEMAD TEGEVUSED

4.1. Muraste kogukonnakeskus

2015. aasta tõi Muraste ku■laseltsi töökorraldusse va■ga suure muudatuse: Harku valla ja külaseltsi vahelise lepingu alusel saime rendile ruumid Muraste

koolimajas eesmärgiga pakkuda vaba-aja tegevusi Muraste piirkonna elanikkonnale. Augustis 2015 toimunud Muraste kogukonnakeskuse avamine andis meie

to■öle täiesti uue hingamise. Kogukonnakeskuse juhiks/projektijuhiks sai Aule Kikas. Kui 2016. aasta oli kogukonnakeskusele esimene täistööaasta, mis andis

palju võimalusi kuid pani proovile ka meie võimekuse piirid ning siis 2017. aasta oli juba mõnusalt hoogne ja tegus, esimese to■öaasta katse-eksituste

vigadest oli õpitud ning tegevus toimus valdavalt tõrgeteta.

2018. aasta oli täis mitmed regulaarseid ja ka ühekordseid ettevõtmisi: alates pallima■ngudest kuni joogani, seltskonnatantsust line-tantsuni, muusikaringist

lastele, kandleringist ta■iskasvanutele; inglise ja hispaania keele õpingutest, eakate võimlemistest, graafikaringist. Lisaks hulgaliselt filmiõhtud, mõned

kontserdid ja paar teatritükki; samuti jätkab koolimajas proovidega Suurupi naiskoor Meretule jne. Osade tegevuste korraldajaks on ku■laselts, teistel on

otselepingud Muraste kooli ning spordihoone haldaja Strantumiga. Igal esmaspäeval ilmuv Nädalakava ning e-posti kaudu meie küla elanikeni jõudev Infokiri

on järelvaadatavad ku■laseltsi kodulehel http://www.muraste.ee/?page_id=945. Kultuuri- ja spordikalender asub siin: http://www.muraste.ee/?page_id=774.

Juhatusest panustasid lisaks Aule Kikasele olulisel ma■äral Evar Ojasaar (tehniline pool), Katre Kuusik (filmiõhtud), ja Evelin Tiirik (kultuurivaldkond).

Kogukonnakeskuse haldamine 24 h eest na■dalas on tagatud Harku valla ja Muraste külaseltsi vahelise lepinguga. Aastase lepingu aluseks on Maksu- ja

Tolliameti andmetel olev eelmise aasta III kvartali mediaanpalk.

4.2. Projektid

Lõppev 2018. aasta oli Muraste ku■laseltsi projektimeeskonnale vägagi tulemuslik.

Tänu riigieelarvelise eraldisele saime rajada kooli juurde välijõusaali (7000 €).

Riigihanke tulemusel ning PRIA/Leader meetme ja Harku vallavalitsuse toel valmis 2017. alustatud Muraste rulapark ja selle ümbruse haljastus. Tegemist on

mahuka, üle 80 000 euro suuruse investeeringuga, millest ca 12% -lise omaosaluse panustas Harku vald.

Head tuge piirkonna arengusse on 2017. a aastal võimaldanud kohaliku omaalgatuse programm (KOP). Su■gisvooru kogukonna arengu meetmest saime

rahastuse projektile „Muraste öömatk 2018”Lisaks öömatkale (veebr 2018) saame toetusega valmis ka na■itus koduküla loodusest.

4.3 Spordi- ja kultuuritegevus
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Kultuuri- ja spordiaasta 2017 oli Murastes taas aktiivne. Muraste kogukonnakeskuse vedamisel toimus mituku■mmend kogukonnale suunatud üritust, millest

õnnestunumatena saab va■lja tuua veebruaris toimunud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud öömatka. Meeleolukatest üritustest väärib meenutamist

kindlasti Harku valla küladepäeva raames korraldatud Harku valla vabatahtlike tunnustamise üritus. Liikumistraditsiooni hoiab ka Muraste liikumisklubi

“Lihtsalt liikuma!”.

Uutest ettevõtmistest saab va■lja tuua loodud näiteringi ehk Nimetut Näitemänguseltskonna Anne Veesaare juhendamisel. Esietendus “Kaheksa arastavat

naist” ning õppima asuti näidendit “Alice Imedemaal”. Tesit hooaega alustas Muraste lillekool ehk praktiline lilleseadekursus. Noortele oleme ellu kutsunud

raadioringi ja puutööringi, muusikahuviliste päralt on Fa Stuudio kandle ja flöödiringid, Triinu laulustruudio.

Muraste Liikumisklubi „Lihtsalt liikuma“loodi Muraste külaseltsi „spordipisikute“Anneli Habichti ja Kaire Taberlandi eestvedamisel 2013. a mais.

Liikumisklubi eesmärgiks on liikumisharjumuse populariseerimine täiskasvanute hulgas tervisliku elustiili osana ja liikmeteks täiskasvanud liikumishuvilised.

Klubil ei ole liikmemaksu ja klubi liikmeks oleku eeldus ei ole kuulumine Muraste ku■laseltsi ega elamine Muraste külas. Liikumisklubi ühisliikumised

toimuvad sagedusega kord kuus.

Muraste ku■laseltsi korraldatud sündmustest 2018. aastal on hinnanguliselt osa võtnud ca 3000 inimest. Osalejaid on nii Murastest, Harku vallast,

u■mberkaudsetest valdadest ja kaugemaltki. Jätkame tööd kogukonnale suunatud tegevuste korraldamisel

 

4.4. Taristu ja heakord

Muraste ku■laselts kutsub igal kevadel ja sügisel rahvast talgutele. Traditsiooniliselt korrastatakse kevadtalgutel (Teeme ära!) kortermajade ja bussipeatuste

ümbrus, Pankranniku ja Mõisa mänguväljak, vaateplatvormi ümbrus ning tehakse koristustiir ka mererannas. Su■gistalgutel 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 ka■tepaaridele on Murastes kõigil parem elada.

Muraste vaateplatvormi u■mbrus on olnud aastaid probleemseks kohaks: külastajate poolt maha jäetavad prügikuhilad kerkivad sinna uskumatu kiirusega.

Probleemi lahendamiseks sõlmis Muraste ku■laselts 2013. a juunis Harku vallavalitsusega lepingu vaateplatvormi hoolduseks. Ta■nu regulaarsele

koristusele ja valla poolt paigaldatud prügikastile on olukord ühe käidavama objekti ümbruses tunduvalt paranenud.

4.5. Kogukonnateenused

Organisatsiooni tegevuse elavdamiseks ning omavahendite teenimiseks oleme rakendanud mitmed kogukonnateenused ning va■lja töötanud nende pakkumise

hinnakirja. Hinnakiri on avalikult ka■ttesaadav meie veebilehel. Tegevusaastate jooksul oleme soetanud külaseltsile arvestatava koguse vahendeid

eelnimetatud teenuste osutamiseks ja ku■laseltsi tegevuse paremaks organiseerimiseks.

KOKKUVÕTE

Muraste ku■laseltsi liikmed on kõik vähemal või rohkemal määral panustanud külaseltsi arengusse. Oli taas heas mõttes hullumeelne aasta. Teha tuli olulisi

külaseltsi tegevust puudutavaid otsuseid, mis andsid meie organisatsioonile tohutult võimalusi, samas pannes meile a■ärmiselt suure kohustuse. Kas jõuame

ja oleme valmis seda koormat vedama? Juhatusega anname endast parima, et Muraste külaselts ning meie hallatav kogukonnakeskus oleks Harku vallale ja

Muraste koolile tegus partner ning kogukonnale kvaliteetse vaba aja veetmise teenuse pakkuja.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 622 7 025

Kokku käibevarad 2 622 7 025

Kokku varad 2 622 7 025

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 025 9 138

Aruandeaasta tulem -4 403 -2 113

Kokku netovara 2 622 7 025

Kokku kohustised ja netovara 2 622 7 025
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 260 530

Annetused ja toetused 38 354 15 362

Tulu ettevõtlusest 5 573 7 119

Kokku tulud 44 187 23 011

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -43 463 -14 421

Jagatud annetused ja toetused 0 -200

Mitmesugused tegevuskulud -5 128 -10 503

Kokku kulud -48 591 -25 124

Põhitegevuse tulem -4 404 -2 113

Intressitulud 1 0

Aruandeaasta tulem -4 403 -2 113
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -4 404 -2 113

Kokku rahavood põhitegevusest -4 404 -2 113

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 0

Kokku rahavood -4 403 -2 113

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 025 9 138

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 403 -2 113

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 622 7 025
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 9 138 9 138

Aruandeaasta tulem -2 113 -2 113

31.12.2017 7 025 7 025

Aruandeaasta tulem -4 403 -4 403

31.12.2018 2 622 2 622
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2018 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   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 182 182


