
TULEKUL

Muhedik
MURASTE ALGATAB SUVE LÕPUL 
ROHELISE ENERGIA PROJEKTI.

Muraste Külaselts algatas Rohelise energia 
tootmise projekti, mille eesmärk on 2015. aasta 
lõpuks varustada iga Muraste majapidamine 
vajaliku tasuta elektrienergiaga. 

Rohelise energia tootmise idee pärineb  
01. aprillil toimunud Muraste Külaseltsi juhatuse 
koosolekult, millel käsitleti muru niitmisel 
tekkiva rohemassi ülejääkide ladustamise 
probleeme. Nimelt on tuvastatud, et ühe 
perekonna kohta tekib aastas hinnanguliselt 
üks tonn rohumassi, mida inimesed püüavad 
erineval kombel utiliseerida. Vaatamata 
sellele, et kõdunemise protsess on kiire ja tubli 
Muraste elanik kasutab kõdunenud huumust 
ära oma majapidamises rammusa väetisena, on 
siiski täheldatud niidetava ala suurenemisega 
kaasneva rohemassi ülejäägi kasvu.

Muraste Külaseltsi juhatus on võtnud 
eksperthinnangu Keskkonnaministeeriumi 
bioloogiliste jäätmete majandamise 
osakonnaga ning küsinud eksperthinnangut 
rohemassi utiliseerimise võimaluste kohta. 
Keskkonnaministeeriumi hinnangul oleks 
kõige otstarbekam tekkiv jääk toota 
kohapeal elektrienergiaks, mis on kõige 
keskkonnasõbralikum ja kasulikum viis 
ebavajalikust ainesest vabanemiseks.

Tulenevalt komisjoni hinnangul taotles 
Muraste Külaselts Euroopa Liidu toetust 
ning soetab juba järgmiseks kevadeks 
rohemassil baseeruva koostootmisjaama. 
Koostootmisjaama asukoha täpne paiknemine 
on hetkel veel saladuses seoses elanike 
võimaliku vastuseisuga, kuid läbirääkimised 
Harku Vallaga sobiva kinnistu osas juba käivad.

Seoses tublide Muraste elanike muruniitmise 
kiire kasvuga on alates 2016. aasta suvest 
plaanis koguda piisavalt toormaterjali, et 
elektrienergiat müüa ka naaberküladele 
ning saadud tuludest palgata tööjõudu, kes 
tulevikus teeb ära kogu Muraste muruniitmise 
töö. 

JUULI
14. JUULI  19:00 MURASTE LIIKUMISKLUBI –JOOKS, KEPIKÕND JA MEREUJUMINE „MÕV- MAA, 

ÕHK, VESI“

28. JUULI 19.00 MURASTE LIIKUMISKLUBI –MAANTEE- JA LINNARATAS + KEPIKÕND „VEEREV 

KIVI EI SAMMALDU“

AUGUST
18. AUGUST  19:00 MURASTE LIIKUMISKLUBI – RULLUISK JA KEPIKÕND „RULL JA UISK“

23. AUGUST KÜLADE PÄEV VANAMÕISAS

30. AUGUST  PAEMEES, MÖLLKY MURASTE OPEN, TREPIJOOKS, MUINASTULEDE ÖÖ 

SEPTEMBER
1. SEPTEMBER LÄHME KOOLI!

 6. SEPTEMBER   11:00 MUINASJUTUHOMMIK

9. SEPTEMBER 19:00 KÄSITÖÖRING

15. SEPTEMBER 18:00 MURASTE LIIKUMISKLUBI- MAASTIKURATAS JA KEPIKÕND „SÜGIS 

SADULAS“

21. SEPTEMBER 11:00 SEENERETK

Suvi 2014
Meie Muraste

Koos teame rohkem, koos teeme rohkem, koos muudame küla paremaks.

Muraste kool hakkab valmima 

Uue kooli ootus
Katrin Krause 
Muraste külaseltsi juhatuse liige

Esimesel septembril avab uksed meie oma 
kool – Muraste kool. Kümme aastat tagasi, kui 
ma Murastesse kolisin, ei osanud ma arvata, ega 
unistada, et minu lapsed saavad hakata käima 
päris oma küla koolis. Kuigi jah, arvestades 
meie küla rahvaarvu, on see võrreldav juba 
väiksemate valdadega. Seega - oma küla kool 
on oodatud ja lausa vajatud meie kogukonda. 
Meil, tänaste ja tulevaste lastevanematena 
on palju kaasa rääkida, millisena me soovime 
näha oma kooli, eriti ajal, kus koostöös kooli 
juhtkonna, õpetajate, õpilastega saame luua 
oma Muraste kooli südame.

Milline on kogukonna ootustele vastav 
kool? See on keeruline küsimus. Kool peaks 
olema kogukonna süda. Elame suures vallas, 
kus on neli kooli: Tabasalu Ühisgümnaasium, 
Harkujärve Põhikool, Vääna Mõisakool, Vääna-
Jõesuu kool ning ka Tabasalu Muusikakool ja 
seitse lasteaeda. Laiemalt vaadates on see meie 
Harku valla kogukond, kuid lisaks laiemale 
pildile kannab iga kool edasi oma külas/
paikkonnas olevaid traditsioone ja väärtusi, mis 

annab igale koolile oma hinge ja hingamise. 
Kindlasti on väiksemates paikkondades 
inimestevaheline side tugevam, kui meie 
suuremates asumites nagu Tabasalus ja meie 
suures külas Murastes. Siiski on lapsevanematel 
kui kogukonna aktiivil, oluline roll kaasa rääkida 
kooli arengukava ja õppekava koostamisel. 
Kooli ja kogukonna seos tagab jätkusuutlikkuse 
ning oluline on, et koolis õpetatakse antud 
piirkonna ajalugu, kultuuri. See õpetab lapsi 
austama oma kogukonda ja panustama selle 
arengusse.

Elame kiirelt muutuvas maailmas. Kõiki 
teadmisi on võimalik saada internetist ja 
on üha loomulikum, et me liigume suunda, 
kus õpilased teavad rohkem, kui nende 
õpetajad. Samas peame pidevalt mõtlema, 
kuidas hoida oma kultuuri, loodust, inimeste 
tervist ja teisi väärtusi, mis meile olulised on. 
Sellises arenevas maailmas on kindlasti üks 
eesmärk kasvatada haritud, avatud ning hea 
analüüsivõimega inimesi, kes on suutelised 
kaasa minema uute suundadega, kuid samas 

oskama väärtustada oma juuri, ümbritsevat 
kultuuriruumi ning loodust. Meie uus kool 
asub looduslikult mitmekesises kohas – 
koos hulgaliste matkaradade, erinevate 
loodusvormide ning liigirikkusega. Seega on 
Muraste kooli üks oluline märk meid ümbritsev 
loodus, mis annab koolile oma hingamise ja 
laialdaselt võimalusi aktiivõppeks õues. 

Kooli arengus oluline koostöö, märkamine, 
kaasamine ning kaasav juhtimine võiksid 
toimida kõikidel erinevatel tasanditel. Meie 
väikestele õpilastele on olulised oma toetav 
ja suunav õpetaja ja tugev võrgustik erinevate 
spetsialistide näol. 

Soovime Muraste koolile kogu meie aktiivse 
külaseltsi eestvedajate poolt oma juurte 
leidmist, tugeva puutüve kasvamist ja sadade 
haritud viljade valmimist. 

PEATSELT UKSED AVAV MURASTE KOOL

Saa tuttavaks 
õllemeistriga

Kui juhtute söögikohas õlut tellima ja 
teile valatud klaasis õlu väga ei vahuta, siis 
ei pruugi see tähendada kehva õlut. Prob-
leem võib peituda nõudepesuvahendis. 
Õiges õllerestoranis pestakse õlleklaase 
käsitsi ja puhta veega, mitte pesumasinaga. 
Kokkupuude keemiaga muudab õlleklaa-
si pirtsakaks. Erinevate õlle sortide puhul 
kasutatakse erineva kujuga õlleklaase. 

Tunne küla 
ajalugu 
JÄRGNEVATES LEHENUMBRITES teeme 
väikese ekskursiooni Muraste küla ajalukku. 
Esimeses lehes heidame pilgu juba üle 
kümne aasta varemetes seisnud mõisale, 
mis ootab jätkuvalt head peremeest ja 
suurt rahakotti.

Toimetuse veerg
Väljaandja: Muraste külaselts, www.muraste.ee
Toimetaja: Aule Kikas (tel 5253128, aule.kikas@eesti.ee) koostöös külaseltsi juhatusega.
Kujundus ja küljendus:  Bitt&Piksel OÜ
Trükk: Actual Print OÜ
Reklaamid ja  kuulutused ning kaastööd ja ettepanekud teemade kohta saata  
15. septembriks muraste@muraste.ee, info tel 5253128.  
Järgmine Meie Muraste  ilmub septembri lõpus.

Ajalehte „Meie Muraste“  ehk projekti 
„Kogukonna hääl kajama“  rahastab 

Siseministeerium kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest.

» loe lk 2

» loe lk 3

Maitse 
MEISTERKOKK ERLIS SCHÖNBERG 
SOOVITAB: 

Muraste-Paenaise suvejook
200g maasikaid
6 jääkuubikut
½ laimi või sidruni mahl
100ml limonaadi, gaseeritud vett vms.

Purusta blenderis jää, lisa maasikad, laimi- ja 
sidruni mahl ning  limonaad. Mikserda  ning 
serveeri suvejook sidruni-või laimiviiluga 
kaunistatud klaasist.

Õllesõbra grill-liha, kiluvürtsiga 
maitsestatud keefiri-kartuli kook, 
murulaugu jogurt ja söödavad 
lilled

 
Kartulikoogi jaoks vajad:
ca 500g eelnevalt keedetud kartuleid
50g keefiri
2 spl nisujahu
1 muna
näpuotsga kiluvürtsi ja soola

 
Salapärane kiluvürts peidab endas paljusid 
kartuli maitsestamisel kasutatavaid 
komponente nagu pipar, muskaatpähkel, 
rosmariim jne. Mõõdukalt näpuotsaga lisades 
annab see kartulikoogile meeldivalt tuttava 
maitsenüansi , mis oma salapäraga lisab vürtsi 
ja üllatab kindlasti.
 
Riivi kartul ja sega kokku ülejäänud koostis 
osadega. Segu jäta veidikesesks külmkappi 
tahenema. Seejärel vormi segust koogikesed 
ja jäta vormitud koogid veel omakorda 
külmikusse tahenema. Võid kõike seda juba 
teha eelmisel päeval. Nii püsivad koogid 
paremini koos ja ei hakka grillil lagunema.
 
Maitsestamata jogurtist ja hakitud peenikesest 
murulaugust sega kokku dip-i kaste. Vajadusel 
maitsesta pisut soolaga. Mitte ülearu, sest 
piisava isleoomuga kartulikoogil on maitseid 
piisavalt mida murulaugu jogurtiga parajaks 
lisandiks sobitada.
Lase kastmel veidike tõmmata kuni grillil 
valmib Rannarootsi Õllesõbra- grill-liha.
Veidikene madalamal kuumusel grilli ka 
kartulikoogid , kummaltki poolt kuni 2 minutit.
Serveeri õllesõbra grill-liha  koos kiluvürtsiga 
maitsestatud keefiri-kartuli koogi, murulaugu 
jogurti ja aias leiduvate söödavate õitega. 
(võõrasema, murulaugu õied, saialill jne.)
Söödavad õied kaunistavad rooga ja 
muudavad muidu üsna rustikaalse koosluse 
peenejonelisemaks.  

ELU KUI PUHKUS

Usaldusväärne 
ja lõbus lapsehoid, 

mida lapsed armastavad!
kristilapsehoid.ee

Muru niitmine ja trimmerdamine
Hinnad alates 0.02€/m²

www.murastehooldus.eu

Jälgi Muraste külas toimuvat www.facebook.com/MurasteKylaselts, www.muraste.ee või liitu e-kirja listiga muraste@muraste.ee

Projekti vedaja on legendaarne Paemees



see „kõrgus“,  kus riigi esindajad küsivad 
külaliikumise ehk Kodukandi arvamust. 

Tuleb tunnistada, et Eestimaa küla aastal 
2014 on sootuks erinev sellest idüllist, kus 
ühe talu korstnast tõusev suits teise talu 
õuele paistab. Meil on külasid, kus endiste 
sovhoosikeksuste kortermajades elab sadu 
inimesi (või seisavad pooled neist majadest 
tühjana); külasid, mis koosnevad endistest 
suvilatest, mille 600m² kruntidele on 
mahutatud vanast „datšast“ ümberehitatud 
majad; külasid, kus teineteist mittemõistev 
lõhe põlisasukate ja „põllupealsete 
uusasukate“ vahel. Seda loetelu võib 
jätkata ja liigitus on kirju nagu liblikatiib. 
Numbrites on Eestimaal 4438 küla, neist 
12-s on elanikke üle 1000, enamikus 
alla 100, 327-s külas on alla 3 elaniku ja 
102-s külas ei ole ühtegi elanikku... Kogu 
selle karmi tõe kõrval on meil aga sadu 
külasid, kus elu keeb; inimesed on rahul 
ja uhked oma kodupaiga üle. Külasid, 
mida esitatakse kauni kodu, aasta küla, 
tegusaima kogukonna auhinnale; külasid, 
kus uut elanikku võetakse vastu lahke sõna 
ja naeratusega; külasid, milleta Eestimaa 

Muraste mõis

Mõtisklus
Andrus Saliste
Muraste külaseltsi juhatuse esimees

Kätte on jõudnud hetk, kui Eesti ühe suurima 
küla  elanike lugemislauale on jõudnud esimene 
oma küla ajaleht! Tänu Siseministeeriumi kohaliku 
omaalgatuse programmi rahastusele jõuab  ajaleht 
meie postkasti tervelt neli korda järjest (kord 
kvartalis). See on oluline samm kogukonna parema 
teavitamise ja laiema kaasamise teel. Lehtedes 
kajastame nii Muraste rahva põnevaid edulugusid  
kui ka teemasid, mis vajavad laiemat arutelu. 
Muraste küla, mis on tegelikult päris vana (teadaolev 
esmane mainimine aastast 1426), on kiirema arengu 
saanud just viimase kümne aasta jooksul. Tänaseks 
juba 5 aastat tegutsenud külaselts on olnud tegus 

ning järjekindlalt viinud ellu 
küla 2018. aastani kehtvasse 
arengukavasse kirjapandut.  
Täna peame aga hakkama 
taas mõtlema, millisena 
tahame näha oma koduküla 
homme, aasta ja viie aasta 
pärast. Kas tänavatel võiksid 
olla pingid ja lillepeenrad, 
kas külla sissesõit võiks olla 
omanäoliselt tähistatud? Kas 

tahame jääda külaks või muutuda aleviks? Millised 
ootused on meil oma külale ja millise panuse saab 
anda iga külaelanik ise või koos oma naabritega? 

   Külatasandil on õnnestunud mitmed suured 
ettevõtmised: tsaariaegse paekarjääri korrastamine 
vabaaja keskuseks (Muraste Paeplats), Pankranniku 
mänguväljaku rajamine,  Pangapealse teede 
renoveerimine valla ja külaelanike kaasabil. 
Alanud on Muraste kaupluse ja Lee tee ehitus 
koos kergliiklustee rajamisega, Lee tee on saanud 
valgustuse. Siirast rõõmu pakub vabas õhtus 
aktiivselt tegutsev ja oma liikmeskonda pidevalt 
kasvatav Muraste Liikumisklubi.Kõige rohkem 
rõõmustame kindlasti Muraste kooli peatse 
valmimise üle! Muraste ja naaberküla Suurupi on 
kasvava elanike arvuga ning koduküla kool on 
siinsete laste jaoks väga vajalik. Külas paranevad  
sportimise võimalused, tekivad võimalused 
tantsida, teatritükke ja filme nautida ning erinevaid 
huvitegevusi harrastada. Kui kogukonnateenuste 
osutamiseks on meil esimesel aastal ajutine pind, 
siis loodetavasti 2015. a  sügisel on külarahva 
käsutuses ka päris oma kogukonna ruumid! 
Suured tänud senise suurepärase  koostöö eest on 
teeninud Harku vald, PRIA, KOP, KÜSK ja kõik need 
tublid naised-mehed, kes suuri projekte vedada on 
võtnud! 

   Paljud arengukavasse kirjapandud eesmärgid 
aga ootavad veel saavutamist. Näiteks teeolude 
paranemisel oleme silmitsi uue murega – 
külasisese liikluse ohjamisega. Käesolevaks ajaks 
on koostöös Harku vallaga teostamisel külasisese 
liikluse parenduse projekt - eesmärgiks turvaline 
koduküla. Lisaks on vaja kaasa aidata või lahendada 
olukord meie küla kahe maamärgiga: Muraste 
vaateplatvormi ja Muraste mõisaga. Rohkete  
külastuste objektiks olev kommunikatsioonide 
konstruktsioonehitis ehk vaateplatvorm on 
külale ühtviisi nii vajalik ja kasulik (seadusliku 
liikumivõimaluse tekitamine) kui ka  koormav 
(lärmakad külalised, ohjeldamatu prügistamine 
ja külasisene vale liikluskäitumine). Vaja oleks 
leida huve rahuldav tasakaal.Teiseks maamärgiks 
ja murekohaks on aga ajalooline Muraste mõis: 
igapäevaselt lagunev ja kohati lausa ohtlik ehitis 
vajaks tõsist investeeringut, tagamaks ajaloolise 
väärtuse säilimise.

   Külaüleselt on Muraste külaselts seotud  
mitme olulise tegevusega: veame Harku valla 
vabaühenduste ümarlaua tegevust, mis jätkuvalt 
aktiivne ja  laialdast huvi pakkuv ning  kus 
teemade käsitlus leiab laia kandepinna. Osaleme  
erinevaid rahastusvõimalusi pakkuvas Leader-
tegevusgrupis  Nelja Valla Kogu (PRIA partner) nii 
hindamiskomisjoni kui ka juhatuse liikmena  ning a 
Kodukant Harjumaa juhatuse liikmena, eesmärgiks 
rohujuure tasandil sõna sekka ütlemine. On 
positiivne, et Harku vallavolikogus on suisa viis  meie 
küla esindajat, lisaks veel mitmed tublid inimesed 
komisjonide tegevustes osalemas – tundkem neid 
ja külaseltsi juhatuse liikmeid ja suhelgem! 

Teeme üheskoos oma koduküla kodusemaks!

Vahest ma 
mõtlen...
Loodusest

Val Rajasaar, Studio Viridis

 
 

Viimase paarikümne aasta jooksul on 
Eestis toimunud tormilised eluolu muutused. 
Inimene on seoses ühiskonnakorralduse 
vahetuse, maa eraomanduse, üldise jõukuse 
kasvuga võimeline nüüd veelgi aktiivsemalt 
sekkuma looduse asjaajamistesse; valmis 
veelgi võimsamalt kasutama ja mõjutama 
maad ja loodusväärtusi kui kunagi varem. 
Kuigi sovjetiaegne üksikisiku vastutustunde 
langus üldise linnastumise taustal viis 
inimest loodusest eemale, ei ole toonane 
inimtegevuse aeglane ja enamasti kas 
linna- või suurpõllunduse suunaline muutus 
looduse jaoks märkimisväärne võrreldes 
viimase aastakümne massiivsete arengutega 
looduse kasutamise ja mõjutamise 
suunal. Samaväärselt võimas peaks olema 
vastutustunde ja teadmiste suurenemine, aga 
seda ei ole nad paraku mitte.

Vähe sellest, et inimene raiub nüüd 
metsa rohkem kui kunagi varem ja tavatult 
igal aastaajal, ehitab uusi linnajagusid 
loodusmaastikesse,  on tema häälekas ja 
mõjukas tegevus jõudnud looduse põlistesse 
rahupaikadesse ka mootorsõidukite, 
ilutulestiku, öise võimsa tänavavalgustuse, 
uute teede ja lärmakate massiürituste näol. 
Inimese häälekas, lõhnakas ja öise valgusega 
võimendatud lihtsalt lustilise eesmärgiga 
tegevus looduses on hakanud häirima 
looduse kodurahu juba ka seal, kus inimene 
aastasadu lärmata ei ole tavatsenud – rahu, 
vaikus ja öine pimedus vajavad nüüd kaitset. 
Selleks, et olukord paraneks ja püsiväärtused 
säiliksid, on lisaks meedia ja haridusasutuste 
jõupingutustele vaja ka igaühe isiklikku 
panust. 

Muraste läbi aegade
Kroonikates on Muraste küla esmakordselt mainitud „Mores“ nime all 1426. aastal ning praeguse nime „Muraste“  kasutuselevõtt 
jääb aastasse 1560. 

Muraste kaugest ajaloost annavad aimu 
kivikangrud, millest suurimad on Mardi suured 
kangrud (Tallinna poolt tulles paistavad küla 
servas kaugelt maanteele) I aastatuhande 
esimesest poolest. Kõrgemal põlluseljakul 
(rahvasuus tuntud Veskimäe ja Kabelimäe 
nime all) on olnud muistne matmispaik, mis 
lõhuti maaparanduse käigus 1970ndatel 
aastatel. Veskimäel on mitu kivikalmet, 
mis siit leitud luutükkide järgi on kasutusel 
olnud I aastatuhande esimesel poolel. 
Muraste ja Ilmandu küla vahel põldudel on 
viis väikeselohulist kultusekivi ja kadakasel 
karjamaanurgal põhja pool Keila-Joa 
maanteed on säilinud enam kui 2000 aasta 
vanused kivikalmed ja muinaspõldude 
jäänused. Murastest pärineb ka väike aare: 
11 saksa ja 3 anglosaksi münti. Leiu esimesed 
mündid on vermitud 12. sajandi teisel poolel.

Kuulsaim objekt, mille kaudu Murastet 
eelkõige teatakse, on Muraste mõis, mille rajas 
teadaolevalt 1626 Ericus Beck. Tema poeg 
Heinrich von Beck päris selle 1650. aastal. Edasi 
vahetas mõis omanikku liigagi tihti  - aastatel 

1653-1857 oli mõisal teadaolevalt vähemalt 
11 erinevat omanikku.

18. - 19. sajandil oli Muraste Keila kihelkonna 
mõisate hulgas üks väiksemaid: maavalduse 
suurus ulatus veidi üle 4 adramaa ning 
mõlemast soost talupoegade arv kõikus saja 
ringis - 1725. aastal elas Murastes teadaolevalt 
51 inimest (samal ajal Hüürus 72, Keilas 341), 
1872. aastal 99 inimest ja 1853. aastal 186 
inimest.

1880. aastatel ühendas C. von Weymarn 
Muraste ja Rannamõisa mõisad ning 
valdus tõusis Vääna mõisa järel Keila 
kihelkonnas suuruselt teiseks. Alustati 
ulatuslike ümberkorraldustega: ehitati 
rida majandushooneid, kujundati väike 
vabakujunduslik park, millest on aimatav 
osa kohalike elanike aktiivse sekkumise ja 
kaasamõtlemise tulemusena õnneks säilinud 
ja kasutuses.

Muraste mõis võõrandati 1919. aastal 
riigile ning 1920. aastal jagati mõisamaad 
vabadussõjas osalenutele. Mõisa härrastemaja 
koos karjalauda, kasvuhoone, aida, tõllakuuri 
ning rohtaiaga anti 1920. aastal rendile 
eesti Punasele Ristile (EPR).  1921. aastal 

ostis EPR peahoone ja mitu kõrvalhoonet 
(maksumusega 1,5 miljonit marka) lastekodu 
asutamiseks. Ka sõjajärgsel ajal olid häärberis 
lastekodu ja kool, mille tarbeks püstitati 
1970ndate lõpus suur juurdeehitis ning 
mõisasüdamesse ja lähiümbrusesse ehitati 
arvukalt uusehitisi. Praeguseks on mõis 
erakätes ja põlengute tulemusena lagunenud 
ja väga halvas seisus.

Muraste on kuulus ka oma elanike poolest, 
kellest tuntumad on vennad Krustenid: 
Muraste mõisa aedniku perest end Eesti 
kultuurilukku kirjutanud Erni (1900-1984) 
ja Pedro (1897-1987) Krusten ning nende 
kunstnikust vanem vend Otto Krusten (1888-
1937).

Muraste külaseltsi juhatus. Mai 2014.

Teised meist
Külaliigutajad – külaelu 
eestvedajad ja taganttõukajad

Anneli Kana
Eesti Külaliikumine Kodukant tegevjuht

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant 
on tegutsenud 16 aastat. See on piisake 
meres nende aastate kõrval, kui Eestimaa 
külades on elatud ja tegutsetud. Tänaseks 
on Kodukant saanud aktiivse külaelu 
edendamise sünonüümiks, seda nii oma 
liikmete seas kui ka riigi ja rahvusvahelisel 
tasandil. Meil on igas maakonnas tegutsev 
organisatsioon – olgu ta nimes siis seesama 
Kodukant nagu näiteks Kodukant Harjumaa 
või hoopiski Külade Liit- Kodukandi asja 
aetakse igal pool. Ja selleks „asjaks“ on 
külade hea käekäigu eest hoolitsemine. 
Viimane sõltub jällegi sellest, kuidas 
läheb nende külade elanikel. Kui külas on 
aktiivseid inimesi, eestvedajaid ja ärgitajaid, 
külavanemaks pürgijaid või eestkõnelejaid, 
on veidi passiivsematel ka võimalus 
kellegi järgi joonduda ja uute ideedega 
kaasa minna. Kodukant leiab need ärksad 
hinged omakorda üles ja kutsub kokku- 
küll koolitustele, küll koosolekutele, olgu 
teemadeks siis roheline mõtteviis, külamaja 
ülalpidamine, vabatahtlike kaasamine või 
„hirmutav“ haldusreform. Vallad võivadki 
liituda – küla kui üksus ja kogukond on 
ja jääb. Ja kui küla on tugev ja tegus siis 
mis saaks veel ühel vallal lihtsam olla, 
kui endale õlale patsutada ja tublide 
külakogukondade eest kiita! Harku vallal 
on selleks põhjust küll ja veel. Muraste 
inimeste eestvedamise ja taganttõukamise 
entusiasm on teada-tuntud maakonnast 
väljapoolgi. Koostegemise vaim oma 
külas, siis juba ülevallalises ühenduses, 
sealt  maakonna tasandile ja ongi käes 

poleks selline elamist väärt paik, nagu 
ta tegelikult on. Nendes külades elavad 
ja tegutsevad inimesed on just need, 
tänu kellele üle-eestiline organisatsioon 
Kodukant saab selja uhkelt sirgeks ajada ja 
esindada, eest kosta, esile tõsta, kiita ja kui 
vaja, siis koolitada. Need ongi kokkuvõttes 
need tegevused, millega Kodukant oma 
riigi piires tegutseb. Ja olgu strateegia ehk 
eesti keeli tegu ja nägu nii siledaks lihvitud 
kui tahes, tegelik elu toob pidevalt uusi 
käänakuid, võimalusi ja väljakutseid- nii pole 
külaelu eestvedamises ja taganttõukamises 
midagi rutiinset. Põnevust ja pinget aga 
küll!  

Sotsioloogina Murastele mõeldes

Ivi Proos
Sotsioloog, majandusteadlane

Kodukandi Koolituskeskuse partnerina 
külaliikumise juhte ja külavanemaid 
koolitades, olen külaliikumise arengutel 
Eestis silma peal hoidnud. Külaliikumine 
muutus Eestis aktiivsemaks 1990. aastate 
teisel poolel. Suurmajandid olid kadumas ja 
inimestel tekkis uuesti tahtmine kokku hoida 

ja ühiselt midagi ette võtta. Järgmine tõusulaine 
külaliikumises algas pärast EL-ga liitumist aastal 
2004. Euroopast tulid uued rahastamisskeemid 
kodanikuühiskonna ülesehitamiseks ja paljud 
vabaühendused muutusid „projektiveduriteks“. 

Eesti külaliikumise üldiste arengute foonil on 
Muraste külaselts oma viie tegevusaastaga seega 
noor tegija.

Mis väljastpoolt (Naage külast) Murastet  vaadates 
silma hakkab? Muraste küla on oma 1600 elanikuga 
Eesti mõistes  s u u r  k ü l a, külade TOP 3 hulgas 
ja annab keskmise Eesti valla mõõdu välja. Suurus 
annab külale ambitsioonikuse kui külakogukond on 
tugev. Külakogukonna tugevust näitab külaseltsi 
võimekus ja aktiivsus, aga ennekõike külaelanike 
kokkuhoidmise tahe. Mõnes Kagu-Eesti hajakülas 
on inimeste kokkuhoidmise soov mõistetav. Kui 
inimesi harva näed, tahad heameelega suhelda 
ja ühiselt midagi ette võtta. Muraste küla sai tuule 
tiibadesse kiire majanduskasvu ehk „buumi“ 
ajal. Küla arengut vaadates on Muraste tüüpiline 
„keskklassi magamistuba“: (Tal)linna tööle ja 
maale magama, nagu teised kiirkasvuga külad 
Tallinnaga piirnevates rõngasvaldades. Selliste 
külade kogukonnad on hästi erinevad, osa inimesi 
on (linna)suhtlusest väsinud ja tüdinenud ja 
heterogeenset kogukonda ühtsena toimima panna 
on üpris keeruline.

Muraste küla „suurim vaatamisväärsus“ 
(sotsioloogilises plaanis) on Muraste külaselts. Üks 
„hullult“ aktiivne, sõbralik ja lahe seltskond, kes on 
teinud Muraste külast Harku valla staar-küla, selle 
kõige kõigema küla. 

Muraste oma 
õlu   
Eesti õlleturg. Juba vanarahvas teadis, et 
õige jaanipeo juurde käib ka toop õlut. Seda 
traditsiooni järgides leidub palju koduõlle 
ajajaid, kes alati jaaniõlle pööripäevaks juba 
ise käima pannud kui ka neid, kes pidupäeva 
puhul erinevate tehaste toodangut mekivad. 
Kümnekonna väikepruulija toodang küündib 
aasta lõpuks kokku umbes ühe protsendini 
siinsest ligikaudu sada miljonit liitrit hõlmavast 
turust.

Kuidas juristidest said pruulmeistrid. 
Eestlased on altilt üle võtnud veinikultuuri 
ja pidamas sõprust siidriga, kuid meie enda 
rahvusjooki ja pikkade traditsioonidega õllesse 
ei süüvita. Ka õllede maailm on avastamist 
väärt, paljud väikesed pruulikojad toodavad 
väga heade maitseomadustega õllesorte. 
Üheks heaks näiteks on juristidest abielupaari 
Vahur ja Juta Kase käesoleva aasta alguses 
loodud pruulikoda Õllevõlur. Üha enam 
sõpru uurisid, millal oleks võimalik õlut poest 
või pubist osta. Julgust lisasid auhinnatud 
tulemused õllesõpru ühendava Gambrinuse 
õlleklubi poolt. Nii saigi tehtud otsus muuta 
kodune õllepruulimine hobist ettevõtluseks.

Vahuri kinnitusel eelnes tootmise 
loomisele mitmeaastane ettevalmistus, 
sealhulgas ärijuhtimise magistri õpingute 
läbimine Berliinis, palju tööpraktikat 
Baierimaal, jätkukursused Berliinis VLB 
õlleinstituudis, pidev iseõppimine ja 
katsetamine. Mõned teadmised omandati 
kõrges eas pruulmeistritelt, kes jagavad 
õllede valmistamise retsepte ning oskusi vaid 

Külauudised
Lennupäev,  31.mail pani Muraste paeplatsi 

mürisema ja põrisema.  Lähemalt ja kaugemalt 
olid end näitama tulnud mudelistid, ronijad, 
kiirendajad.  Vaatamist jätkus nii taevasse 
kui kivide vahele, lennutatud sai  koptereid 
ja  lennukeid. Üle takistuste seiklesid ronijad 
ning kiirust võtsid kiirendajad.  Meieküla mehel 
Andres Madissool oli plaan üle mere avada  
õhuliin Muraste – Naissaare – Muraste. Ootust 
kruviti üles pea neli tundi ning siis tuli loodusele 
alla anda: tihedate hoovihmade tõttu lükkus 
reis Naissaare Peedu juurde tulevikku!  Muraste 
külaselts tänab ürituse eestvedajaid Andres 
Madissood ning Tiit Tõnuristi! Ilus algus on 
pandud ka sügisel algavale mudelistide ringile. 
Lendame jälle!

Lastekaitsepäeval, 01.juunil oli  Muraste 
külaselts kutsutud Tabasalu Ühisgümnaasiumi 
sisehoovi  rõõmsale lastepeole, kus tegevust 
lastele jätkus  igasse hetke: kes ratsutas ponide 
seljas, kes õppis karkudel kõndimist, kes 
püüdis ronimiseinal vastupidavust; laudade 
taga sai end proovile panna erinevate käeliste 
tegevustega. Muraste külaselts küpsetas 
taaskord maitsvaid pannkooke, osa selle päeva 
tulust  annetasime Harku Valla Lastekaitse 
Ühingule. 

Küladepäev Alasniidul,  07. juunil algas 
Muraste suvitajate jaoks juba varahommikul, 
kui Muraste  seltsimeeste ekipaaž startis 
Alasniidu poole, seljas natuke kopitanud riided, 
peas  uhked kübarad ja istumise all  ajastule 
kohane, kõige ilusam suvilaühistu  oranž 
masin - Zaparožets.  Rongkäigu algusajaks 
oli meie „iludus“ bensiinist tühjaks sõidetud 
ning viimase kilomeetri  lükkasid Muraste 
eesrindlikud naised kallist vara puhtalt 
kondimootori jõul.  Kahes Murase telgis 
toimus vilgas tegevus. Ühes majapidamises 
sai süüa, juua ning ka andamit anda. Söögiks 
pakuti hommikul läbipestud kartulisalatit ning 

valitutele. Pruulkoja nimetus Õllevõlur viitabki 
neile teadmistele ja erilistele (võlu)oskustele.

Õllevõluri märjukese naturaalsus ja 
Saksapärasus. Vahuri sõnul peegeldub õlles 
pruulmeistri iseloom. Hea õlu peab olema 
selline, mis ei tekita peavalu ja on korraliku 
vahumütsiga. Ilma vahuta õlu meenutab 
pigem õunamahla ja sellist tõeline õllenautija 
ei taha. Korraliku vahumütsiga serveeritud 
õlu maitseb paremini. Kui juua õlut läbi vahu, 
muutub õlle tekstuur, see on pehmem ja parem. 
Vaht võtab kinni ka tugeva õllemulli ning toob 
paremini esile värske humala aroomi ja maitse.  
Perekond Kase soovib olla hea Saksa nisuõlle 
tootja, mille eripäraks, nagu nimigi  ütleb, 
on toorainena odra asemel nisu kasutamine. 
Erinevalt teistest pinnakääritusega õlledest 
on nisuõlled eriti populaarsed hoopis Mandri-
Euroopas – Saksamaal ja Belgias. Nisuõllele 
on iseloomulik hapukas magusa alatooniga 
maitse ning loomulik sade. Juta ja Vahuri sõnul 
oskavad nad valmistada ka teisi õllesorte.

„Pruulikoja jaoks on olemas ruumid, pubi 
ega maitsmisnurka sinna ei tule. Pruulimiseks 
vajalikud seadmed on tellitud Austriast, 
kuid osa humalatest, mis õllele lisatakse, on 
kasvanud Murastes. Me ei pane oma õlle 
sisse  säilitusaineid  ega maitseparandajaid. 
Meie õlut ei pastöriseerita ega steriliseerita 
– sellest ka erinevus suurtootjatega“ kinnitab 
pruulmeister uhkelt. Ta lisab, et käsitööõlut 
ei tohiks segi ajada koduõllega, sest nende 
valmimise protsessid on erinevad. Õlu sünnib 
Õllevõluri pruulikojas ainult huvist teha ise ja 
parimat.

„Muraste-nimeline õlu on saadaval Mummi 
Trahteris. Suuremale turule laienemine on 
vaid sammukese kaugusel – kõigi tarviliste 
lubade vormistamine on lõpusirgel“ teatab 
pruulmeister.

viinereid, värskelt hapendatud kurki, maitsvat 
jäätisekokteili ning muidugi ei puudunud 
pannkoogid moosiga. Kõik külalised sõid 
ja kiitsid! Teises, suvilaühistu esimehe telgis 
sai letialust kaupa: lugeda Noorust, kuulata 
kassette, näha keelatut ja kes teadis salasõna, 
sai osa ka erootilisest väljaandest.  

Külade võistlusel kokkuvõttes sai Muraste 
külaselts II koha! Mõne punktiga ette 
meist jõudis Alasniidu selts. Järgmise aasta 
korralduslik pool anti üle meie naabritele- 
Kasevälja seltsile. Näeme aastal 2015!

Muraste-Jaani karneval, 20. juunil 
mõõdus Murastes lustlikult. Oli kõike, mis 
jaanitulel olema peab: nalja ja naeru, mänge 
ja muusikat, tantsu ja tralli, süüa ja juua. 
Präänikuks kostümeeritud osalejad ning 
Ilmataadi hea tuju.

Projektimajandus on Muraste külaseltsil 
tugev külg.   Siseministeeriumi kohaliku 
omaalgatuse progammi  vahenditest rahastati 
meie projektid „Särts ja rattad“ ja “Kogukonna 
hääl kuuldavaks”. Kui „Särts ja rattad“ andis 
meile võimaluse soetada  töö ja tegemiste 
paremaks korraldamiseks elektrigeneraatori 
ja sõiduauto järelhaagise (mida hakkame ka 
Muraste elanikele välja rentima), siis tänu 
teisele projektile anname aasta jooksul välja 
neli  iga Muraste pere lugemislauale jõudvat 
ajalehte „Meie Muraste“.  

Kolmas toetatud projekt  rõõmustab 
spordisõpru. Eesti Võrkpalli Liit koostöös  
Credit24 Rahvaliigaga tõi projekti 
„Võrkpalliplatsid korda“ raames Muraste 
külale uhiuue võrkpalliväljaku varustuse. Et huvi 
pallimängu vastu on suur, tuli suurepäraseks 
partneriks Harku vallavalitsus: rannavõrkpalli 
plats rajatakse Muraste koolimaja juurde juba 
selle suve lõpupoole. 

   Hoia kodurahu looduses. Nii nagu 
inimlaps vajab kodu, toitu ja vanemaid, on 
asjad ka looduses. Hoidu eemale linnupesadest 
ja lennuvõimestumata poegadest ning mine 
kaarega mööda pesitsusajal ärevalt käituvatest 
vanalindudest. Ära külasta imetajate 
poegimis- ja pesapaiku kevadsuvel ning jäta 
kogemata leitud loomalapsed puutumatult 
sinna, kus nad leidsid. Emme on alati lähedal, 
kuid peidab end inimese eest. Hoia looduses 
liikudes oma koer alati lõa otsas – nii on kõigile 
ohutum. Ka hea loodusfoto saamine ei ole 
piisav õigustus kodurahu rikkumiseks. Hoidu 
kodukohtadest ettevaatlikult eemale.

Mootorsõiduki kasutamisel ole 
tähelepanelik ning sõida ainult mööda 
teid. Autoroolis ole tähelepanelik loomade 
(ka pisilindude ja kahepaiksete) suhtes ning 
vali ohutu sõidukiirus vastavalt ümbritsevale 
maastikule ning kella- ja aastaajale. Nii 
liikluseeskiri kui muud seadused keelavad 
mootorsõidukite liiklemise väljaspool selleks 
ette nähtud teid ilma maaomaniku loata. Täida 
seadusi ja nõua seda ka teistelt. Lisaks autole 
on ka mootorratas ja ATV mootorsõidukid, 
millega väljaspool teid sõita ja parkida 
ilma loata ei tohi. Keelu põhjus on lihtne – 
väljaspool teed liigeldes ei näe sõiduki juht 
seda, millest või kellest ta tegelikult üle 
sõidab ning rikub ka vaiksete loodusmaastike 
rahu. Mootorsõidukite lärmi tulemusena 
paanikasse aetud ulukid võivad põhjustada 
autode ahelkokkupõrkeid lähedalasuval 
maanteel. Käi metsas ja mere ääres jala või 
jalgrattaga. Maasturite, ATV-de ja tsiklite 
maastikuharjutuste jaoks on selleks ette 
nähtud spetsiaalsed rajad. Mootorsõidukiga 
võib liigelda ainult teedel – järgi seda reeglit.

Ära lärma ega reosta ning ole 
kokkuhoidlik. Lisaks prügile on reostus ka 
müra, valgus, lõhn ja muud inimtegevuse jäljed. 
Ära jäta endast taastumatuid või muid olulise 
mõjuga jälgi loodusesse mistahes tegevuse 
käigus. Seisa vastu igasugustele müra-, valgus- 
jm reostust tekitavatele meelelahutuslikele jt 
ettevõtmistele loodusmaastikus ning kutsu 
reostajad korrale. Ole väga ettevaatlik lõkke 
tegemisel ja üldse lahtise tule kasutamisel. 
Ära tee ilutulestikku väljaspool linna ja ära lase 
valju muusikat kajada elutoast kaugemale. Ole 
ka säästlik oma igapävastes tegemistes: vali 
hoolikalt, mida tarbid – eelista kodumaist ja 
kasuta säästlikult. Enne otsustamist mõtle alati 
tarbitava hüve saamiseks tehtud võimalikule 
reostuskoormusele – oma ökoloogilisele 
jalajäljele. Hoia kõik jäljed võimalikult väikesed.

Inimene käis tavaliselt looduses 
ikka jala – olgu siis töö või lusti pärast. 
Tänapäeval kasutatakse selleks aina enam 
mootorsõidukeid. Häda algab sealt, kus 
loodusesse minnakse mootorsõidukiga lihtsalt 
lusti pärast. Kui asjaomased spetsialistid 
väldivad tundlikke piirkondi ja liiguvad alati 
mööda teid, siis lõbusõitjad sõidavad sageli 
kõiki seadusi rikkudes nimme väljaspool 
olemasolevaid teid ja igal pool, kuhu vähegi 
pääsevad. Nad ei tea midagi loodusest  ja isegi 
sellest, miks on keelatud mootorsõidukiga 
väljaspool teid sõita. Nõnda peletatakse 
poegimiskohtadest oma laste juurest eemale 
suurimetajaid, tallatakse rataste alla linnupesi 
ja loomalapsi ning kaitsealuseid taimi, jäetakse 
taastumatuid jälgi loodusesse ja rikutakse 
kodurahu. 

Kogu ilutulestikuvärk peab jääma linnadesse. 
Külad ja vallakeskused võiksid loobuda 
igasugusest ilutulestiku korraldamisest. Igaüks 
meist saab anda oma panuse aastavahetuse  
paugutamise vähendamiseks lihtsalt oma 
õuepealset ilutulistamist ära jättes ning 
samas suunas ka oma lapsi õpetades. Vaikne 
lõke ja küünal on kõige ilusamad autuled. 
Inimesel on raske sellest loobuda, kui riigi- 
ja kohalikud omavalitsused paugutamisega 
eeskuju annavad.

Jalg- ja suusaradade ning asulatevaheliste 
maanteede öine valgustamine on 
valgusreostus, mis rikub looduspaikade 
rahu. Radade valgustamise õigustamiseks 
öeldakse, et nii suurenevat turvalisus. Ma 
ütlekisn vastupidist – valgustatud jalg- või 
suusarajal liikujat on pimeduses istuval pätil 
hea eemalt hinnata, et keda rünnata ja kus. 
Pätt pimeduses jääb valgustusest pimestatud 
jalutajale märkamata viimase hetkeni. Lisaks 
jääb jalutajal-suusatajal nägemata tähistaevas, 
virmalised, nahkhiired ja tee ääres luusiv 
rebane. Ka maanteede valgustamine asulate 
vahel on ohtlik, sest tänavavalguses ei näe 
autojuht teele läheneva metslooma silmade 
peegeldust – loomad ilmuvad valgustatud 
teele täiesti ootamatult. Pimedus on tegelikult 
hea ja turvaline ning üks võimalus meie 
inimest loodusele lähendada – õpetada 
pimeduses end turvaliselt tundma. Ükski loom 
ei pea lugu valgusest. Tänavavalgus peletab ka 
nahkhiiri ja öökulle eemale oma tavapärastest 
elupaikadest. Inimene võiks õppida sedagi 
püsiväärtust taas hindama. Loodushoiu nimel 
tuleks meil anda rohkem voli oma tunnetele ja 
olema julgemad sekkuma, seletama, valvama 
ja vajadusel vahele astuma. 


