
JÕULUTERVITUS

Sügis 2015
Meie Muraste

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

Muraste kogukonnakeskus on kõigile avatud
Aule Kikas

Muraste kogukonnakeskuse perenaine

Kogukonnakeskuses käib hoogne 
tegevus.  Augusti lõpus said paljud meie 
sõbrad  osa Muraste kogukonnakeskuse 
avamispeost. See oli kauaoodatud ja väga 
rõõmus päev paljudele meie kandi inimestele. 
Üks osa suurest eesmärgist sai täidetud 
– meie külal on nüüd olemas mõnusalt 
hubane kooskäimise koht. Muraste külaseltsil 
kogukonnakeskuse haldajana on Harku vallaga 
sõlmitud pikaajaline koostööleping ruumide 
kasutamise kohta, toimivad kokkulepped ka 
spordihoone ja kooliruumide kasutamiseks. 

Usun, et suurimaks  rõõmustajaks päris 
oma pesa saamise üle on meie külaseltsi 
juhatus: olime ju rohkem kui kuus aastat 
tegutsenud liikmete kodudes, hoidnud 
aastatega kogunenud inventari keldrites-
garaažides, korraldanud sündmuseid 
valdavalt välitingimustes.  Ruumid on andnud 
külaseltsile  tohutult lisavõimalusi pakkuda 
veelgi suurema õhinaga vaba aja veetmise 
võimalusi oma kandi rahvale.

Koostöö on kõige alus. Ajal, kui saime 
oma käsutusse tühjad, kogukonnakeskuseks 
mõeldud ruumid  koolimaja spordihoone 
poolses tiivas, hakkasid juhtuma väikesed 
imed.  Microsoft, kes oli kolimise tõttu 
vahetamas välja oma büroo mööblit, annetas 
ühe osa kvaliteetsest sisustusest meile! Nii 
saime kogukonnnakeskusesse lauad-kapid. 
Varsti jõudis meieni info, et Tallinki ühel 
restoranil on üle paarkümmend täpselt meile 
sobivat tooli. Ka selle võimaluse kasutasime 
suurima tänuga ära. OÜ Strantum pani õla 
alla väikesele ümberehitusele – suurest 
tualettruumist sai  tublide töömeeste käe all 
eraldatud hädavajalik laoruum ning koridori 
paigutati riidekapp; head abilised ehitasid 
riiulid. Restoranist Seller saime suure hulga 
vajalikke nõusid mitte vaid kogukonnakeskuse 
tarvis vaid ka koolile, lisaks tulid paljud pered 
kaasa üleskutsega tuua kogukonnakeskusesse 
erinevaid lauamänge ja puslesid. Loetelu võiks 
jätkata  ning tänusõnadel ei ole piiri!

Usinate projektikirjutajatena oleme 
kogukonnakeskusesse soetanud (sh 
kohaliku omaalgatuse programmi toel)  palju 
vajaminevat:  arvuti, printeri, dataprojektori, 
ekraani,  teleri, helitehnika, kinosüsteemi 
ja digitaalse klaveri.  Lisaks on külaseltsil 
sõiduauto haagis, mida külarahvale suure 
rõõmuga välja rendime. Oleme rõõmsad, et 
ükski soetatud vahenditest ei seisa jõude - 
need teenivad ausalt kogukonna huve. 

Kes pole meid veel üles leidnud, siis 
teadmiseks:  kogukonnakeskuse ruumid 
asuvad Muraste koolimajas, spordihoone 
poolses tiivas.  Kogukonnakeskuse uksed 
on avatud praktiliselt igal tööpäeval alates 
kl 9.00  kuni  majas toimuvate tegevuste 
lõpuni hilistel õhtutundidel, lisaks ka 
nädalavahetustel, kui toimuvad koolitused, 
treeningud, kontserdid jne. Kui miskil põhjusel 
on perenaine kuskil mujal  liikvel, siis vastab 
ta alati telefonile-kirjadele:  tel 5253128 ja 
e-aadress kogukonnakeskus@muraste.ee on 
peamised kontaktid. 

Jätkub lk.2

Kallis Muraste rahvas, meie sõbrad lähedal ja kaugemal! Soovime Muraste külaseltsi juhatuse poolt teile kõigile imelist jõuluaega, 
tujuküllast aastavahetust ning tegusat uut, 2016. aastat. Aitäh, et olete olemas! 

Aule, Andrus, Elari, Evelin, Hannes, Katre, Katrin, Marju.

Elu koolimajas 
keeb

Esimest poolaastat tegustevas Muraste 
koolis on elu  vaikselt rööpasse jooksnud. 
Teotahteline meeskond eesotsas 
innovatiivse direktori  Priit Jõega tegutseb 
selle nimel, et lastel oleks tore ning huvitav 
koolis õppida. Mida põnevat on lisaks 
asjalikule õppetööle toumunud, sellest 
kirjutab Muraste kooli huvijuht  Katrin 
Pebsen-Zachrau.

Turvaline 
koduküla

Kaks tublit Muraste meest, Martin 
Lahek ja Andres Anvelt arutlevad ning 
annavad häid soovitusi igaühe turvalisuse 
tõstmiseks. 

„Meie Muraste“ 
jätkab ilmumist
Kevadine Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 

kohaliku omaalgatuse programmi 
taotlusvoor  tõi meile taas häid uudiseid:  
lisaks võimalusele tuua teieni  veel neli 
oma küla lehenumbrit, saime soetada 
külaseltsile kodukinosüsteemi ja digitaalse 
klaveri. Esimene kinoõhtu on juba 
toimunud ning klaver on igapäevases 
kasutuses nii kogukonnakeskuse kui kooli 
rõõmuks. 

Toimetuse veerg
Väljaandja: Muraste külaselts, www.muraste.ee
Toimetaja: Aule Kikas (tel 5253128, kogukonnakeskus@muraste.ee) koostöös külaseltsi 
juhatusega.
Kujundus ja küljendus:  Bitt&Piksel OÜ
Trükk: Actual Print OÜ
Reklaamid ja  kuulutused ning kaastööd ja ettepanekud teemade kohta saata  
kogukonnakeskus@muraste.ee, info tel 5253128.

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

Siseministeerium kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest.
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ELU KUI PUHKUS

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

Väike veli 
„Meie Murastele“ on kasvamas väärikas järglane: detsembris nägi ilmavalgust esimene Muraste 

kooli häälekandja  - „Õnneleht“.  Lehest saab lugeda intervjuusid õpetajatega, kokkuvõtteid 
esimestel koolikuudel toimunust ning muidugi ei puudu muhe naljarubliik. Soovime uuele lehele 
tuult tiibadesse ja ehk juba järgmises külalehes küsime intervjuud koolilehe toimetuse liikmetelt 
ka meie lehe tarvis.

Tantsuvahetund Muraste koolis 
Vahetult enne lehe trükkiminekut  saime Riigikantseleist EV 100. aastapäeva 

korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa allkirjaga teate selle kohta, et EV100 laste ja noorte 
looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvooru tulemused on selgunud. 
Kokku esitati konkursile 87 taotlust ning  Muraste külaseltsil koos Muraste kooliga on rõõm 
olla 15 väljavalitu seas projektiga “Tantsuvahetund Eesti 100+ artistiga“. Tegemist on nn 
pilootprojektiga - kui see õnnestub, oleme sammukese lähemal millelegi väga suurele!

Idee sünni juures olid direktor Priit Jõe, õppejuht Kersti Schamardin ja õpetaja Annika Hinn 
Muraste koolist ning Katre Kuusik ja Aule Kikas Muraste külaseltsist, head nõu andis Tambet 
Mumma produksioonifirmast Moonwalk OÜ.

Vaata rohkem www.EV100.ee

Käime katuseid mööda 
Tuleohutuse seadus sätestab, et  kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja 

ühenduslõõri peab  tahmapõlemgu ohu välistamiseks  puhastama vähemalt üks kord aastas. Tõsi, 
ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse 
pinnaga ja kuni viie meetri kõrguses mitteelamus võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja 
ühenduslõõri võib enda  tarbeks puhastadaka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides 
küttesüsteemide puhastamise nõudeid.  Siiski peab  kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti 
ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab 
küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.    Ehitise valdaja peab 
ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise kohta pidama arvestust ja säilitama 
korstnapühkija akti korstnapühkimise kohta järgmise korstnapühkimise akti saamiseni.

Soovides, et Muraste külas ei satuks tuleroaks puhastamata korstna tõttu ükski kodu, viisime külas 
läbi ühishanke soodsaima teenusepakkuja leidmiseks.  Jürmo Piberman, Eesti Korstnapühkijate Koja 
atesteeritud meister puhastas ära pea 150 Muraste korstnat, jagas kasulikke näpunäiteid ning tõi 
oma muheda oleku ja läikivate nööpidega rõõmu  paljudesse peredesse!

Märgatud Murastes
- Oktoobris toimunud Muraste Muratonil  võitsid Paemehe tiitli Ahti Tedremäe ja Paenaise tiitli  

Kristina Nurmetalu. Palju jõudu karikate hoidmisel ja uueks hooajaks valmistumisel!
-Muraste mõisapargi mänguväljaku aitasid sel sügisel korda teha kaks väga toredat inimest, 

Kaie Mamontov ja Olavi Valmis. Tänu teile on Muraste parem paik meile kõigile! Aitäh!
-Muraste külaselts koostöös EuroOIL-iga jagab tänavusel pimedal hooajal liikluses 

nähtamatutele inimestele tuhat helkurit. 
-Maalingud bussipeatuses ei ole parim vorm oma kunsti eksponeerimiseks. Leia lõuend ja 

teeme oma külas päris näituse.

Paemees 2015 Ahti Tedremäe

Caviar Catering OÜ
tel 517 7209

caviar@caviar.ee
www.caviar.ee

Jätke toiduvalmistamine meie 
hooleks ning nautige oma 

pidu külalise rollis.  
Oleme meeleldi abiks nii 

suuremate kui ka väiksemate 
sündmuste toitlustamisel. 

•	 mugav ja paindlik teenus 
kogu Eestis

•	 puhtad ja värsked maitsed
•	 alati kvaliteetne tooraine
•	 pikaajaline kogemus
•	 vaheldusrikkad menüüd



Mõtiskledes…
Andrus Saliste
Muraste külaseltsi juhatuse esimees

Novembri lõpus toimunud Ühisnädalal rääkisime 
Eestis koostegemistest ja ühistest panustest tuleviku 
kujundamisel. Koostegemist saab vaadelda nii 
koduses võtmes kui ka kogukonnas. Olgu selleks 
siis kodutänav, koduküla, koduvald või hoopis 
harrastustel/hobidel põhinev koostegemine. Üks 
võimsamaid koostegemiste näiteid on Eesti ju 
laulupidu ning emotsiooni, mis sellega kaasneb, 
kanname tugevana kaasa veel kaua-kaua. 

Koos perega, sugulastega tehti vanal ajal ka 
põllutöid või kui külas oli vaja ehitada ennevanasti 

mõni hoone, siis selleks tulid 
kokku kõik külaelanikud. 
Näiteid võib tuua palju 
ja nende rohkus tõestab 
kindlasti seda, et inimene 
on loodud koos tegutsema. 
Võtmesõnaks õnnestumise 
juures võiks olla tahan. 
Tihtilugu kasutatakse 
kõnepruugis „ma pean 
minema aitama“, isegi siis, 

kui seda tahetakse teha või vähemalt see tegevus 
ei ole vastumeelt. Samas kui „ma pean“, siis on oht, et 
kusagil hingesopis tõstatub väike protest selle peab 
vastu. Mõttelaadi muutmisega õnnestub tulemus 
kindlasti meeldivamalt. Osaledes hiljuti e-riigi 
poolt korraldatud „Avatud valitsemise partnerluse 
kohalikes omavalitsustes“ foorumil, jäi seal kõlama 
nii kodaniku, küla kui ka riigi tasandilt, et ainuõigeks 
suunaks saab olla vaid kogukondade Eesti, 
koostegemise Eesti. Pealkirigi oli foorumil – Teeme 
omavalitsuse OMA valitsuseks. Toimivate näidetena 
toodi välja mitmeid koostegemiste lahendusi, 
olgu selleks siis kohalike elanike motiveerimine 
terveid eluviise harrastama või kaasava eelarve 
mudel. Nii mitmegi omavalitsuse juures kasvab 
jõudsalt kohalike elanike kaasamine argiste 
tegemise juurde. Kaasamine on sealjuures kindlasti 
kahepoolne. Võimaldades kodanikul osaleda, 
võtame samas ka vastutuse. Ja õnnestumise aluseks 
on kindlasti märksõna tahame. Teadupärast on 
omavalitsuste tegevuste plaan kinnitatud arengu- 
ja tegevuskavades. Arengu- ja tegevuskavad 
on seda kvaliteetsemad, mida laiemalt on 
kaasatud ka omavalitsuse piires olevad külad või 
tegevusvaldkonnad. Selleks, et saavutaksime ka 
piirkondades kvaliteetsema arengukava osa, selleks 
on taaskord võimalus meil kõigil. Kui ikka tänav 
vajab uuendust või veetrass arendust, siis kiireim tee 
on anda soovid põhjendustega küla arengukavasse 
– sealtkaudu jõuab soov ka omavalitsuse arengu- 
ja tegevuskavasse. Omavalitsuste roll on siinkohal 
kindlasti märgata piirkondi või valdkondi, kust 
puuduvad arengu- ja tegevuskava sisendid ning 
sealjuures kutsuda üles oma inimesi neid esitama. 

Kokkuvõtvalt võiks öelda  -  kui me ise tahame 
panustada ja oleme argiste arengutega kursis, 
oma külast valitud rahvaesindajatega dialoogis 
ning märkame tänavatel vääraid käitumisi, siis 
seeläbi suudame luua omale parema elukeskkonna 
oluliselt kiiremini kui lihtsalt lootes kardina taga, 
et keegi teine teeb selle või teise asja korda. 
Headeks koostegemiste näideteks, siinkohal 
ka meie kodukülas on  väga hästi õnnestunud 
korstnapühkimise kampaania, Muraste koolimajas 
toimivad tantsu- ja mudelismiringid või muud 
põnevad koostegemised meie kodukülas. 

Koos teame rohkem, koos teeme rohkem, koos 
teeme koduküla paremaks!

Muraste koolis on vahva
Katrin Pebsen-Zachrau
Muraste kooli huvijuht ja pikapäeva õpetaja

Muraste kool alustas oma tegevust 17. augustil 
2015, kui koolimajas said esimest korda kokku 
toimekad tulevase Muraste kooli õpetajad. Enne 
kooliaasta avamist korraldati üheskoos vahva 
perepäev – eks ikka selleks, et külarahvas saaks 
mõnusasti lastega koos aega veeta ning samal ajal 
rahulikult uue kooliga tutvuda. Üheskoos valmistati 
puust karke (Muraste külaseltsi eestvedamisel), hüpati  
Batuudijussi batuudil, kuulati kohaliku loodusmehe 
Val Rajasaare juttu, tantsiti rahvatantsu õpetaja Astridi 
juhendamisel ning volditi emade-isade abiga paberist 
kurgesid.

1.septembri aktus oli meeldejääv kooli 
põhiväärtustel põhinevate vahepalade ning õpetajate 
esitatud laulude tõttu. Kooliteed alustas 154 õpilast 
Murastest ja mujalt. Klassikomplekte sai kokku 8.

Koolielu on tänaseks vaikselt rööpasse jooksnud. 
Teotahteline meeskond eesotsas innovatiivse direktori  
Priit Jõega tegutseb selle nimel, et lastel oleks tore ning 
huvitav koolis õppida. Iga päev on lapsed 40 minutit 
õuevahetunnis, septembrist novembrini oli iga klass 
kord nädalas ka õuesõppepäeval. Eriliseks teeb 
meie kooli veel see tõik, et kord kuus on klassidesse 
oodatud üht tundi andma lapsevanemad. Seni on 
lapsevanemad viinud lapsi rabasse, uurinud koos 
õpilastega lähedalolevat loodust, tutvustanud teisi 
maid, kaardistanud Muraste küla, esitlenud erilist 
kassi ning jutustanud põnevatest seikadest oma elus. 
Lapsed on saanud huvitava elamuse ning emad/isad/
vanavanemad toreda õpetamiskogemuse.

Muraste kooli lapsevanemad on väga aktiivsed, 
näiteks hiljuti korraldatud isadepäevahommikul 
osales üle 100 isa-ema! Lisaks on  aktiivne meie majas 
resideeruv Muraste kogukonnakeskus. Vahva ning 

abivalmis Muraste kogukonnakeskuse hea haldjas 
Aule Kikas on kooli jaoks tõeline leid. Õpetajate 
päevaks oli Aule pedagoogidele lausa näidendi 
kirjutanud. Etendus „Muraste Juku suur mure“  
õpetajate ja direktori poolt  esitatuna oli lastele suureks 
üllatuseks ja rõõmuks. 

Uue koolina oleme alustanud oma traditsioonide 
otsimist. Nii mõnigi seni proovitud üritus on 
nii hästi õnnestunud, et plaanime need oma 
traditsioonide nimekirja lisada. Hetkel on nimistus 
tallel maastikumäng “Sügise sünnipäev”, spordipäev, 

4.klassi mardisantide jooks/esinemine kõikides 
klassides ning õpetajate päeva etenduse esitamine. 
Jõulupeoks on meil kavas panna kogu kool esinema 
- läbi etenduse. 

Veel on meiega ühe katuse all Pangapealse lasteaia 
filiaal. Öeldakse, et häid lambaid mahub palju ühte 
lauta – ja nii see tõesti ongi. 

Muraste koolis on vahva!

Turvalisus meie 
endi kätes  
Martin Lahek
Muraste Naabrivalve sektori vanem

Õigusrikkumiste osas ei ole uudised 
Muraste kohta aasta jooksul olnud kuigi 
positiivsed. Sissemurdmised, vargused, 
vandaalitsemised,  öiseid unerahu 
rikkumised, aiamaade rüüstamised 
n i n g  t e r v e t  v a l d a  j a h m a t a n u d 
automaadivalangud suvises Türisalus 
keset pühapäeva. On palju kuritöö liike, 
mida ma ei nimetanud ning millised ei 
jõua mingitel põhjustel avalikkuseni. 
Meie kogukond saab olla turvalisem kui 
seni. Igaüks meist ju soovib, et kodu ja 
kodukant oleks turvaline ja lähedased 
ning vara kaitstud. Kindlasti teeme oma 
kodus kõik, et seda tagada – lukustame 
uksed, valgustame, paigaldame oma 
majale signalisatsiooni, suitsuandurid 
ja teeme lepingu turvafirmaga. Ometi 
kuuleme ja loeme, et ikka aegajalt on 
kõrvaltänaval või koguni naabril käinud 
külas need, keda keegi ei oota. Kindlasti 
mõtleme kaastundlikult kannatajale 
või siis sellele, et see oleks võinud 
olla ju samahästi minu kodu. Tekivad 
küsimused, miks politsei midagi ei tee 
(kuigi tegelikult teeb), miks turvafirma 
ei jõudnud õigeks ajaks? Miks ma kuuri 
ometi valve alla ei pannud? Paljud 
meist õnneks esitavad lisaks ka endale 
küsimuse, et mida me veel saame teha, 
et selliseid asju Murastes vähem juhtuks.

Aasta jooksul on Muraste turvalisuse 
kontseptsiooni vabatahtlikkuse alusel 
edasi arendatud. Novembris 2014 loodi 
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Kogukonnakeskus, nagu nimigi ütleb, on  
põnevatele tegevustele avatud ning siinsele 
rahvale võimalusi ja lahendusi pakkuv asutus.  
Hoone ja ruum üksi ei tee midagi: vaid koos 
külarahvaga saame luua tegusa koosolemise 
koha - ja seda kohta Eesti ühele suurimale 
külale on kindlasti vaja. Nii senise tegevuse 
tunnistajaks kui tulevaste tegevuste 
loomiseks on kogukonnakeskus tugevaks 
partneriks kohalikule omavalitsusele. Ka 
selle kinnituseks  on meil leping Harku 
vallaga: tuginedes  projektipõhise tegevuse 
toetamise korrale Harku vallas (Harku VV 
määrus 28.06.2012), rahastab Harku  vald  
osaliselt meie tegevust  kogukonnale teenuse 
pakkumisel. Tingimused on jõuetekohased: 
kogukonnakeskus peab olema avatud 
vähemalt neljal päeval kokku 24 tundi 
nädalas; ülesanneteks siinse kandi külaelu 
ja rahvakultuuri edendamine, erinevatele 
vanusrühmadele noorsootöö, vabaaja ja 
huvitegevuse korraldamine, piirkondlike 
sündmuste läbiviimine.  Meie tegevuse 
toetamise määraks kuus on tegevusaastale 
eelneva aasta Maksu- ja Tolliameti andmetel 
olev III kvartali mediaanpalk.  

Esimesed tegevuskuud on olnud 
ülimalt tempokad.  Kogukonnakeskuses, 
spordihoones  ja koolimajas jagub tegevust 

Muraste kogukonnakeskus on kõigile avatud 

Õpetajate päev Muraste koolis 

Harku Rannikukaitse Üksikkompanii, 
m i l l e  ü k s  a re n g u s u u n d a d e s t  o n 
sisejulgeolek. See on suur edasiminek, 
et oma vallas on kompanii suurune 
üksus inimesi, kellel on selline teave 
ja oskused, mis aitavad Eestis tagada 
kaitsevõimet. Koostöös Politsei- ja 
Piirivalveametiga, on kompanii osalenud 
ka esimesel ühisõppusel. Nende read 
täienevad pidevalt. Samuti on meeldiv 
uudis, et alates juunist 2015 on Murastes 
esimene oma abipolitseinik, kelle külas 
viibimine peaks turvatunnet suurendama 
igas külaelanikus. Samuti on meie 
kogukonnas ka vabatahtlikud päästjad, 
kes on ka ennast väga jõuliselt näidanud, 
eriti rannikureostuse likvideerimisel. 
Täiesti omaette tase on vabatahtlikud 
Muraste pritsimehed, kelle tegudest 
ja tegemistest on tegelikult juba mitu 
artiklit materjali. Külas on läbi arutelude 
tekkinud ka turvalisuse initsiatiivgrupp, 
mis koosneb politsei väljaõppega ja 
teadmistega elanikest, kes omavad kõige 
kõrgemat teavet turvalisuse küsimustes 
ning kes saavad ja julgevad kiiresti 
sündmustele reageerida. Mis aga kõige 
tähtsam- eelpool loetletud inimeste 
puhul on tegu Muraste elanikega 
kellel on tahe panustada selle nimel, et 
Muraste oleks turvalisem. 

Tu r v a l i s u s  o n  v a l d ko n d ,  m i l l e 
parendusse saab vabatahtlikkuse alusel 
panustada iga külaelanik . Selliseid 
k ü l a e l a n i k k e  k o o n d a b  M u r a s t e s 
naabrivalve sektor. Naabrivalve on oma 
olemuselt täna Eestis inimväärtustel 
põhinev koostöö elanike, kohalike 
omavalitsuste, külaseltside, Kaitseliidu, 
teiste MTÜ-de, politsei ja ettevõtete 
vahel,  mis tõstab turvalisuse taset 
piirkonnas. Naabrivalve liikumisega 
liitumine julgustab inimesi teatama 

Meie küla 
turvalisus algab 
meist endist  
Andres Anvelt
Muraste elanik, Riigikogu liige

Oma küla turvalisus hakkab eelkõige 
pihta mitte valvsatest silmapaaridest, 
politsei  reageerimiskiirusest ,  vaid 
meist endist, meie suhtumisest. Mida 
see tähendab? Eelkõige l ihtsat  ja 
humaanset käitumismalli – arusaama, 
et teistesse tuleb suhtuda just nii 
nagu sa tahad, et sinusse suhtutaks. 
Kõlab ehk käibetõena, ent kahjuks ei 
ole selline elukäsitlus veel kõigi meie 
mentaliteet. Sellest annavad ka meie 
küla vahel jalutades tunnistust aeg-
ajalt kõrvulukustavad kiiruskatsed, 
k ü l a p l a t s i  p i d e v a l t  l õ h u t u d 
prügikastid ja veel nipet-näpet, mis 
pole esmapilgul küll  suured asjad, 
kuid rikuvad üheskoos võetuna meie 
elukeskkonda ja -kvaliteeti.

Ku i d a s  s e d a  m u u t a?  A l u s t a g e m 
väikese suhtumisrevisjoniga enda 
sees. Kui tihti me sekkume? Kuidas me 
kasvõi heatahtlikult, möödaminnes, 
s u h e s t u m e  ü m b r i t s e v a t e s s e 
o h t u d e s s e  j a  v õ õ r a s s e ,  k u i d 
väärasse käitumisse? Toome näite. 
N a a b r u s k o n n a s  t o i m u b  p i d u  j a 
öösel  tundub,  et  keegi  kahtlaselt 
lõbus sell  üritab rooli  istuda, kuna 
püstiseismisega on tal probleeme. 
Enamik meist tõmbab kahjuks kardina 
ette, pomiseb endamisi midagi stiilis 
“no on pätid” ning paneb pea padja 

hiliste õhtutundideni: on tantsu ja laulu, 
on sporti ja võimlemist, on käsitööd ja 
keeleõpet, on koolitusi ja koosolekuid. Uuest 
aastast lisandub nii mõndagi seenioritele, 
käivitub tüdrukute klubi, oma teenust on 
valmis pakkuma jooga-massöör, jätkuvad 
tradistsioonilised tegevused, tuleul on 
kontserdid ja teatrietendused. Novembris 
korraldatud Maarja-Liis Ilusa ja Peeter 
Rebase kontsert, 3. advendi tähistamine  
Päkapikumaa ja kauni jõulukontserdiga ning 
oktoobrikuine kinoõhtu andsid korraldajatele 
kinnituse: seda kõike oodatakse ning 
publik, meie oma kandi armsad inimesed, 
on imelised! Mõistagi oleme avatud kõigile 
pakkumistele-ettepanekutele-soovitustele, 
ikka selleks, et külaelu veelgi paremaks 
muuta! Ei pääse ka siin kiitmisest:  siiraid 
tänusõnu saame öelda oma headele 
partneritele - koostöö  Muraste kooliperega 
ning  spordihoone haldaja OÜ Strantumiga 
on olnud algusest peale kirjeldatav vaid 
ülivõrdes.  Jätkame valitud kursil!

Kuidas liigub info? Oleme kasutanud 
külas (ja mitte ainult) toimuva kohta info 
levitamisel kaht suurt kanalit: külaseltsi  
e-kirja listi ja Facebooki (www.facebook.
com/MurasteKylaselts). Gmaili keskkonnas 
toimunud muudatuse tõttu pidime kolima 
oma infokirjade edastamise MailChimp-i 
keskkonda ning on kahtlus, et osad aadressid 

al la ,  et  mürast ,  tegelikult  hoopis 
probleemist eemalduda.  

Möödunud suvel juhtus traagiline 
sündmus Lõuna-Eestis,  kus hukkus 
neli noort inimest, nende hulgas kaks 
viieteistaastast tüdrukut. Põhjuseid 
o n  o t s i t u d  k ü l l  e b a p i i s a v a t e s 
karistustes või karistuste määramise 
väheses karmuses. Ehk on ses terake 
tõt t ,  kuid sügavam süü on hoopis 
üldisel ükskõiksusel ehk meie levinud 
veendumusel, et seni, kuni probleem 
meid isiklikult ei puuduta, pole see 
meie asi .  K iputak se ära unustama 
seda,  et  õnnetus,  tragöödia võib 
p u u d u t a d a  m e i d  o t s e s e l t  v õ i 
kaudselt igal hetkel. Näiteks, kas me 
suudame andek s anda inimesele, 
kellel  oli  võimalus ära hoida meie 
lähedase hukk, kuid et see otse teda 
ei puudutanud, siis ta ei sekkunud? 
K indlas t i  mit te !  M e n eam e s e l le 
inimese mõttes ära ja heidame talle 
ette igavesti tema tegevusetust. Kuid 
kuidas me ise tegutseksime?

Sama kehtib ka perevägivalla kohta. 
Eestis  on perevägivalda sisul iselt 
igas neljandas peres.  Seetõt tu on 
tõ enäol ine,  et  se e  toimub meis t 
igaühe lähikonnas .  K ahjuk s  p ole 
suurem osa valmis sekkuma, kuna 
ar vame – ja  vääralt !  –,  et  see e i 
puuduta ju meid.  Vägivald ei  püsi 
k u n a g i  n ö  p u d e l i s ,  s e e  o n  k u i 
vahuvein, mis raputamisel korgi pealt 
viskab ja kõik juuresolijad täis pritsib. 
Ent  n e e d  p r i t sm e d  p o l e  su gu g i 
magusad, vaid kibedad, ühiskonda 
söövitavad. 

S u u r  o s a  p e r e v ä g i v a l l a  o hv r i n a 
v õ i  s e l l e  k e s k e l  ü l e s k a s v a n u d 
inimesed ei  ole vaid väärastunud 
ilmavaatega, kelle jaoks vägivald on 
üks igapäevaseid suhtlusliike. Nende 

on selle vahetusega jäänud kaduma või et 
kõigile ei jõua teave postkastidesse.  Siit 
palve kõigile külaelanikele: kui teile pole 
tulnud viimaste nädalte infot (nt nädal 51 
ja nädal 52), siis andke palun sellest teada 
- liidame teid uuesti e-kirja listiga.  Hetkel 
tegeleme oma kodulehe www.muraste.ee 
uuendamisega ning loodame uue aasta 
hakul ka selle uues vormis teile avalikuks 
teha. 

Ootame vabatahtlike! Iga sündmuse, 
olgu see matk või kontsert, käsitööring või 
keelekursus, ettevalmistamisel ja läbiviimisel 
on vaja abilisi. Seetõttu edastan teile, head 
Muraste kandi inimesed,  suure palve 
leida endale meie tegevuste seast kasvõi 
1-2 sündmust, mille ettevalmistamisel  ja 
läbiviimisel olete valmis panustama. Muidugi 
anna oma valikust kogukonnakeskusesse 
ka teada – nii on kergem tööd korraldada.  
Uskuge, igasugusest abist on väga palju abi! 
Huvi pärast lugesin kokku äsja toimunud 
Päkapikumaa vabatahtlikud abilised: neid 
oli 18! Lisaks tantsijad, lauljad, pillimängijad! 
Üheskoos saame teha lihtsatest 
ettevõtmistest meeliköitvad sündmused!

Tere tulemast Muraste kogukonnakeskusesse! 

tähelepanekutest ja korrarikkumistest, 
millesse nad seni võibolla alati  ei 
sekkunud. Tihti on inimestel väärtuslikke 
tähelepanekuid ja  informatsiooni 
kuritegude ja erinevate rikkumiste 
kohta,  mis võivad jääda naabrite 
omavaheliste juttude tasemele, ega 
jõuagi ametkondadeni,  kes aitak s 
s e d a  l a h e n d a d a .  N a a b r i v a l v e g a 
liitunud elanik võtab endale kohustuse 
o l la  t äh e lep an e l ik  n ing suhtuda 
heaperemehelikult nii enda, oma naabri 
kui ka terve kogukonna vara suhtes ja 
ka turvalisuse ja heakorra osas laiemas 
mõistes. Suur osa külaelanikest täna 
juba järgib neid põhimõtteid. Jagatakse 
läbi Muraste külaseltsi infokanalite 
oma ideid turvalisuse arendamise osas, 
teavitatakse, jagatakse vahejuhtumitega 
seotud infot. Naabrivalvega liitumisel 
on in im es e a ins ak s  ko hus tus e k s 
eelpool kirjeldatu, ei midagi enamat. 
Mida rohkem inimesed külas üksteist 
tunnevad ja omavahel suhtlevad, seda 
edukam on tavaliselt külas ka naabrivalve 
sek tor.  O mavahel ine infovahetus 
üksteise liikumiste kohta võib osutuda 
mingil hetkel hindamatuks. Tänaseks on 
kogunenud turvalisuse arenduse osas 
mitmeid mõtteid, mis on oma loomult 
kuritegevust ennetavad: 

-   naabrivalve siltide paigutamine külla;
-  turvakaamerate paigaldamine küla 
peamistesse sõlmpunktidesse ja enim 
ohustatud aladele.  Naabrivalve ja 
maakondliku projektide rahastamise 
raames analüüsiti  võimalust kat ta 
Muraste sõlmpunktid valvekaamerate 
süsteemiga. Kahjuks ei saanud see 
a l gatus  maako n dl ik k u  r ahas tus t . 
Endiselt otsime võimalusi kaamerate 
paigaldamiseks, kuna see on tõhus 

meede kuritegude ennetamisel ning 
juba toimunud sündmuste avastamisel;

- ü h i s e  h ä i r e n u m b r i  k ä i v i t a m i n e, 
mis võimaldak s alarmeerida kõik i 
vabatahtlikke;
-koostöös Sisekaitseakadeemiaga on 
plaanis teha Murastest praktikabaas, mis 
väljendub selles, et  Sisekaitseakadeemia 
praktikandid hakkavad tegema külas 
patrulle;
-mitmed kampaaniad, et  suurendada 
e e l k õ i g e  m e i e  k ü l a  s i s e s t 
liiklusturvalisust;

Täna on kokku kogutud juba palju 
võtmeküsimusi, kus on vaja Sinu kui 
elaniku ideid ja arvamust. Mida rohkem 
liitub inimesi Naabrivalvega, seda enam 
on tõenäoline, et tänased head ideed on 
homme lahendused, mis tagavad meile 
turvatunde. 

Ro hkem infot  M ar t in  L ah e k ,  te l 
56804885, martin@tpj.ee

me eles t  on vägival laga võimal ik 
kõik  ihaldatu  k i i res t i  s aav ut a da: 
kodus, tänaval,  koolis – kus iganes 
neil tundub võimalus oma üleolekut 
k e h t e s t a d a .  N i i  v õ i m e g i  m e i e , 
k e s  k a s v a n u d  ü l e s  n o r m a a l s e s , 
v ä gi v a l lav ab as  õ hk ko nnas  –  võ i 
m e i e  l a p s e d  –  s a t t u d a  n e n d e 
teele ja ohvrik s.  Vägivallatsejat ei 
ohjelda ükski riigivõim, vaid ainult 
ühiskondlik hukkamõist,  häbipost. 
Vaikimine ja ohvri üksinda jätmine on 
energiajook vägivallatseja rusikatele. 

N i i s a m u t i  o n  l o o d  k a 
koolik iusamisega. Selle olemasolu 
teades,  ent toimuvale ometi selga 
p ö ö r ates  m e  ük sn es  ju l gus t am e 
kiusajat tegutsema ja sunnime ohvrit 
vaik ima ning nurka pugema. Kuid 
ük skord võib lahvatada leek ning 
ohvri ahastus ei pruugi olla suunatud 
tema kiusaja vastu, vaid kõigi meie 
vastu, kes me seda kiusamist vaikides 
pealt vaatasime.

Selliste ilmingute ärahoidmiseks on 
vaja meie kõigi jõupingutusi, julgust 
ja pealehakkamist. Üks, mis olukorda 
kindlasti parandab, on oma lastega 
rääk imine.  Nei le  tuleb selgitada, 
et  elu on ük s lõpmatult  keeruline 
orienteerumine, kus peab pidevalt 
v a l i k u i d  t e g e m a .  E n t  e r i n e v a l t 
a r v u t i m ä n g u s t  o n  k o r d  t e h t u d 
valikuid peaaegu võimatu muuta, 
sest elul ESC-klahvi pole. Spontaanne 
otsus lasta purjus sõber autorooli 
võib käia sinuga koos kogu elu kui 
p a r a n d a m a t u  s ü ü m e p i i n .  O t s u s 
pöörata selg koolikiusamise ohvrile 
võib s ind ennas t  ohvr ik s  muuta . 
Igasugune vale otsus võib rikkuda 
meie väärtuslikuma varanduse ehk 
elu käigu. Ma ei räägi vaid letaalsetest 
tulemitest. Hoidku jumal, vanemad 
ja  s õ b r a d  s e l l i s te  v a l ik u te  e es t .  
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KOHT: Muraste kool
UUS ALGAJATE kursus:
19. jaanuar-8. märts 2016,
kell 18.30-19.45
(8 teisipäeva õhtut)

KURSUSE TASU:  
65 EUR inimene

TANTSUD: aeglane valss,  
viini valss, ruutrumba, samba,  
jive, aeglane fokstrot,  
kiire fokstrot
 
Seltskonnatantsude 
HARJUTUSTUND  
õpetajaga kõigile, kes  
oskavad tantsida vähemalt  
algtasemel, teisipäeviti  
kell 19.45-21.00

TASU tunnipõhiselt  
5 EUR inimene

KOHT: Muraste kool
UUS ALGAJATE kursus:
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viini valss, ruutrumba, samba,  
jive, aeglane fokstrot,  
kiire fokstrot
 
Seltskonnatantsude 
HARJUTUSTUND  
õpetajaga kõigile, kes  
oskavad tantsida vähemalt  
algtasemel, teisipäeviti  
kell 19.45-21.00

TASU tunnipõhiselt  
5 EUR inimene

KOHT: Muraste kool
UUS ALGAJATE kursus:

kell 18.30-19.45
(8 teisipäeva õhtut)

KURSUSE TASU:  
65 EUR inimene

TANTSUD: aeglane valss,  
viini valss, ruutrumba, samba,  
jive, aeglane fokstrot,  
kiire fokstrot
 
Seltskonnatantsude 
HARJUTUSTUND  
õpetajaga kõigile, kes  
oskavad tantsida vähemalt  
algtasemel, teisipäeviti  
kell 19.45-21.00

TASU tunnipõhiselt  
5 EUR inimene

REVALIA TANTSUKOOL ja 
HELEN KLANDORF-SADAM 
ootavad Teid alates sügisest 
Muraste kooli täiskasvanute 
seltskonnatantsu kursustele!

INFO ja 
REGISTREERIMINE: 
helen@tkrevalia.ee 
või tel 510 9493
www.tkrevalia.ee

KOHT: Muraste kool
UUS ALGAJATE kursus:

kell 18.30-19.45
(8 teisipäeva õhtut)

KURSUSE TASU:  
65 EUR inimene

TANTSUD: aeglane valss,  
viini valss, ruutrumba, samba,  
jive, aeglane fokstrot,  
kiire fokstrot
 
Seltskonnatantsude 
HARJUTUSTUND  
õpetajaga kõigile, kes  
oskavad tantsida vähemalt  
algtasemel, teisipäeviti  
kell 19.45-21.00

TASU tunnipõhiselt  
5 EUR inimene

K a  l i h t n e  o t s u s  p r o o v i d a 
narkootikume,  minna kaaslastega 
adrenaliinirikkale näppamisretkele 
v õ i  v a l e  s e l t s k o n n a g a  e s i a l g u 
süütuna tunduvale peole võib kaasa 
tuua elutupiku, murede lõputu jada. 

Va l i k u te  te g e m i n e  o n  ke e r u l i n e 
kunst mitte ainult noortele, vaid ka 
täiskasvanutele.  See hakkab pihta 
suhtumisest oma ellu, teiste ellu ja 
ka meie küla el lu.  Sealt  hakkabki 
meie küla turvalisus ja meie ühiselu 
kvaliteet.


