
 
 

 

 

MTÜ MURASTE KÜLASELTS 

 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL    

 

 

Murastes, 03.12. 2014. a (kell 18.30- 20.00)   

 

 

Juhatas: Andrus Saliste 

Protokollis: Andrus Saliste 

Osalesid: juhatuse liikmed Andrus Saliste, Katre Kuusik,  Martina Mamontov, Tarmo Ola, 

Marju Tulva, Elari Udam, 

Puudusid: juhatuse liikmed Evelin Tiirik, Kari Maripuu, Katrin Krause, Aule Kikas, Anti 

Aaremaa 

 

 

Päevakord: 

 

1) Heateopäev(10.12). Kuidas lõpuks viime läbi ning kas selle sündmuse raames jõululaada 
organiseerime? 

2) Küsitlus Muraste suunas, kas teeme? 
3) Helkurikampaania - kas teeme endile oma logoga, kaasates ühe/kaks ettevõtet? 
4) Kas võiks kaaluda 2015 aastat alustada sellest keskkonnast raamatupidamise võtmes, 

palun tutvuda, siis saame koosolekul ka sisu osas arutleda - http://www2.rik.ee/e-
arveldaja/ 

5) Uue liikme vastuvõtmine 
6) Avatud mikrofon – kohapeal algatatud teemad 

 

1. Heateopäev 10.12.2014. 

Ettepanek mitte kaasata laada tegemist, sest poes sees ei saa teha ja tööpäeva lõpus õues tehes ei 

pruugi see lühikese etteteatamise tõttu õnnestuda. Heateo päev saab tehtud ning Martina lepib 

Konsumiga kokku, et saame teha sisetingimustes. Marju sai Microsoftist hulga loosiasju, Kaire 

Taberland suhtleb sposoritega ja kellel juhatusest või tuttavatest on anda/saada, need võiks aidata 

panustada loteriifondi! Laat teha 2015 Sõbrapäeva raames, sai üksmeelse heakskiidu!  

Otsustati Teha 10.12 vaid heateo päev, pakutakse piparkooki, teed ja võimaluse soetada loteriid, 

mille tulud heategevusse suunata. Marju kontrollib laost või Aule garaažist, kas õllelaua ja 

pinkide komplekt on olemas, Roll up – heateo kogemuspildiga (Andrus). Osa lubasid võtta 

päkapikumütsidega Marju, Martina, Katre, Andrus   

 

2. Muraste külasisene tagasiside küsitlus! 

Arutleti vajaduse ja võimaluste üle ning leiti järgnevat: 

http://www2.rik.ee/e-arveldaja/
http://www2.rik.ee/e-arveldaja/
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Otsustati Külasisene küsitlus viia tulemuse saamise eesmärgina 201 sügis Kogukonna keskuse 

avamiseks läbi kevadel 2015 KÜSK arenguhüppe projekti raames. Andrus küsib aga Kady-Ann 

Sutt-lt võimalust saada Muraste küla võtmes Harku valla heaoluküsitluse tagasisidet. 

 

3. Helkurikampaania. 

Andrus tutvustas veelkord ideed, kaasata ettevõtteid ja helkuri maksumust kui kogus on ca 1000 

tk. Kaasa on tulemas projektiga Kasevälja selts ja Vääna-Jõesuu Gert Indre vedamisel 

Otsustati: Andrus veab projekti, Katre räägib tööl võimalusest kaasata sponsor; Andrus räägib 

Meteki, Altia, Talleggi ja teistega. Juhib projekti koos kaasa tulevate küladega. Eesmärk 2014 

saavutada tulemus: valmis hekurid jagamiseks 

 

4. Raamatupidamise uus võimalik keskkond 

Eesmärk viia Muraste külaseltsi raamatupidamise igapäevane tegevus keskkonda 
http://www2.rik.ee/e-arveldaja/. Elari tutvustas ka selle keskkonna head külge 

Otsustati: Marju tutvub keskkonnaga, konsulteerib Aulega ja annab tagasisidet 

 

5. Uue Liikme vastuvõtmine 

Otsus: Ühehäälselt heaks kiita ja Muraste külaseltsi vastu võtta Kristiina Kivistu; Andrus 

korraldab teavitamise ja arve väljastamise (2015 aasta makse) 

 

6. Informatsioon. 

6.1. Jõuluüllatus Muraste tublidele panustajatele. 

24 inimese/perekonna/organisatsiooni nimekiri lukus teha üllatus jõulukink (moosid olemas) 

Martina juhib pakkide kokkupanemist ja jagamist, Marju osaleb komplekteerimises. Jagamisel 

andsid nõusoleku panustada ka Katre ja Andrus 

.  

6.2.   Vooses 14 veebruar 2015 Talimängudest osavõtt. 

Marju ja Andrus tutvustasid ideed osaleda Voose talimängudel Muraste külana, Tanel Talve 

poolt edastatud ka meile suusõnaline kutse. Plaan osa võtta, tegelema hakkame jaanuaris ja plaan 

kaasata ka külaelanikke laiemalt. Seniste talimängudega saab tutvuda: 

http://www.reporter.ee/2013/02/24/voose-kula-pidas-traditsioonilist-talispordipaeva/ 

 

6.3. Projektipõhise komisjoni otsuste järelpärimine. 

Ettepanek teha järelpärimine ühiste printsiipide ja võrdse kohtlemise printsiibist Muraste 

Liikumisklubi toetusest ilmajätmise kohta (näiteks Türisalu, Alasniidu ja ka Muraste teine 

sündmus said rahastuse). Andrus teeb järelpärimise detsembri I nädal 

 

6.4. Pakendikonteinerid ja Spordisaali kasutamine. 

Elari käis kohtumas abivallavanem Vello Viiburgiga ja tutvustas murekohti. Vello Viiburg lubas 

tutvuda reaalse olukorraga ning anda tagasiside detsembri II nädala jooksul. Martina ettepanek 

viia Pakendikonteinerite mure käsitlemine ka Volikogu Maa- ja keskkonnakomisjoni kui 

abivallavanema käest abi ei saa leidis ühise heakskiidu. 

 

6.5. Panus külaseltsi 

Marju Tulva leidis võimaluse Muraste külaseltsile Microsofti kolimisega ülejäänud mööbel 

hankida ja seda tasuta. Kiire arutelu Andrusega päädis broneeritud mööbliga ning kui broneeritud 

mööbel ilusti alles, saab ka Tabasalu Noortekeskus 2 lukustuvat kappi. Suurepärane võimalus. 

http://www2.rik.ee/e-arveldaja/
http://www.reporter.ee/2013/02/24/voose-kula-pidas-traditsioonilist-talispordipaeva/
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Järgi minnakse mööblile 04.12 kell 17:00 (kes saab appi tulla tassima oleks tore!). Andrus saab 

töölt bussi laenata, võtame kasutusele ka külaseltsi käru. 

 

6.6. Jõulukaardi pildistamine. 

Tänu Aule leitud võimalusele toimus pildistamine aianduskeksuse Hortes. Väga vahvad pildid, 

millega tutvuda saab Marju kaudu 

 

6.7. Muraste kooli istumisalused. 

Anneli Habichti kaudu tekkinud võimalus kaasata Vääna-Viti hooldekodu. Marju võtiis kontaktid 

üle ning suhtleb ja lepitakse kokku ühistegevus! Täname Annelit selle võimaluse leidmise eest 

 

6.8. Film „Meie Muraste“ 

Tänu Aule Kikas ja Marju Tulva nig Sander Kikas suurele panusele õnnestus film õigeks ajaks 

valmis saada ning Artise kinos ka suurel laval ette näidata. Esineti laval ka tutvustusega. Suur-

suur tänu ka filmis osalenutele, prk Tiirik, prk Joost, Kairi, punane kass, Muraste rahvatantsijad. 

Film vaadeldav : https://www.youtube.com/watch?v=Nij23pUGK24&feature=youtu.be 

Ülevaade sündmusest: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798850363522628.1073741832.108638482543823

&type=1 

 

6.9. Jõuluretk koos Harku valla Lastekaitse liiduga 

Organisatoorne pool on kontrolli all ja tundub, et sündmus õnnestub. Teavitus tehtud mitmeti ja 

saadame välja veel ka reedel kordusena(Andrus)! 

 

6.10. Tunnustamine I 

Val Rajasaar ja Katre Kuusik Murastest kutsuti ELF aatsalõpu tänuüritusele tunnustamaks nende 

suurepärast panust Muraste-Suurupi-Rannamõisa rannikureostuse koristustööde organiseerimisel. 

Muraste külaselts on ka väga uhke nii nende kui kogu panustajate üle. 

 

6.11. Tunnustamine II.  

Maanteeameti ennetustöö osakonna poolt tuli tunnustav kiri meie liiklusohutuse ennetustöö kohta 

aga samas ka teatis, et meie tegu ei jõudnud nn parimate sekka.  Samas tunnustati ja nenditi 

kahjutundega, et nii paljude tublide tegu jäi tunnustamata. Ühiselt tõdesime, et suurim tänu on 

tegelikult õnnestunud tegevus läbi teadlikkuse kasvu parema liikluskäitumise! (vastus: Mõnikord 
piisab sellest, et pastakal on tinti sees ja me saame kritseldada - see teeb meid õnnelikuks.  
Kui me suudame ka väikestest asjadest rõõmu tunda, siis on kõikidel ümbritsevatel inimestel rõõmsam elada.  
/Märt Agu/ 
Tere! 
Suur tänu veelkord, et leidsite võimaluse ja soovi esitada Maanteeameti „Liikluskasvatuse auhinna“ 
konkursile oma kandidaat! 
Kahjuks ei osutunud Teie poolt esitatud kandidaat sel aastal valituks, nominente oli palju ja valik oli 
komisjonil raske. 
Aga toredad,  tublid ning silmapaistvad inimesed on kindlasti väärt uuesti esitamist ja väga oodatud ka 
järgmisel aastal meie konkursil osalema. 
http://www.mnt.ee/index.php?id=26913 
 

6.12. Tunnutsamine III.  

Kalle Joost ja Andrus Saliste Murastest on esitatud Kodukandi tunnustuskampaania raames, kus 

nii tunnustatud kui ka nominendid on kokku kutsutud 07.12.2014 Türile. Tunnustatute hulka 

suurelelavale seekord ei jõudnud kuid Eestimaa mõistes tublide 156 inimese hulka on need tublid 

inimesed jõudnud – (tulemustega saab tutvuda 

https://www.youtube.com/watch?v=Nij23pUGK24&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798850363522628.1073741832.108638482543823&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798850363522628.1073741832.108638482543823&type=1
http://www.mnt.ee/index.php?id=26913
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http://www.vabatahtlikud.ee/et/Sundmused/Uleriigiline-vabatahtlike-tunnustamisuritus/Aasta-

tunnustatavad-2014) 

 

  

 

 

  Andrus Saliste 

  juhatuse esimees 
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