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Tegevusaruanne

1. SISSEJUHATUS 

MTÜ 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 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. 

2020. a on toimunud üks üldkoosolek. Covidi-aasta on jätnud jälje nii tegevustesse kui ka 

korralistesse juhatuse kokkusaamistesse. Kõik koosolekud olid läbi veebikeskkonna ning kindlasti ei 

soodustanud see sünergia teket ja koostööd. 

Muraste külaseltsi juhatusse kuuluvad esindajad erinevatest külaosadest: Evar Ojasaar, Aule Kikas, 

Katrin Krause, Liisa Oviir Pankranniku piirkonnast Tiiu-Maie Laht Pangapealse piirkonnast, Katre 

Kuusik, Hannes Reinola aiandusühistuste piirkonnast, Evelin Tiirik Mõisa piirkonnast. 

Muraste külaseltsi tegevus on kajastatud veebilehel www.muraste.ee . 

 

2. KAASAMINE JA INFOVAHETUS 

2.1. Liikmeskond 

Seisuga 31.12.2020 on MTÜ Muraste külaseltsis 193 liiget. Muraste külas elab rahvastikuregistri 

andmetel 31.12.200 seisuga 1926 inimest. Muraste külaseltsi liikmemaks liikme kohta 10 eurot. 

Muraste külaseltsi liikmete nimekiri ajakohase seisuga on leitav www.muraste.ee kodulehel. 

2.2. Vabatahtlik tegevus 

Muraste külaseltsile, nagu ka paljudele teistele organisatsioonidele, oli 2020. aastal keeruline riikliku 

 

eriolukorra ja Covidi kahe, kevadise ja sügisese nakkuslaine tõttu. Palju üritusi jäi ära, tegevusteks 

otsiti alternatiive. 

Ehkki meie organisatsiooni liikmete arv ja elanike arv külas on suured (Muraste on rahvaarvult teine 

küla), 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 külaseltsi omanduses ja haldamisel on kolm infokanalit – uudiskirja list MailChimp- 

keskkonnas, koduleht www.muraste.ee ning Facebooki konto www.facebook.com/MurasteKylaselts. 

Infovahetuseks on Muraste külaseltsil e-kirjalist Mail Chimp keskkonnas, millega on liitunud 

(seisuga 31.12.2020) inimest. Sotsiaalmeedia ehk Facebooki kasutuse osatähtsus on seni ainult 

suurenenud (meie FB lehel on regulaarselt üle 1600 jälgija). 

Uuenenud kodulehekülg www.muraste.ee annab võimaluse operatiivsemaks teemade kajastamiseks. 

Vähetähtis pole ka kohalikus kogukonnas toimiv suust suhu reklaam ehk naabrilt naabrile edasi antav 

teave külaseltsi tegemiste kohta. 

 

3. OSALEMINE JA KOOSTÖÖ 

3.1. Nelja Valla Kogu MTÜ 

Muraste külaselts astus MTÜ Nelja 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 kodanikuühiskonda. 

Organisatsioonis on pea 40 mittetulundusühingut ja sihtasutust, 4 omavalitsust, 9 äriettevõtet. Nelja 

Valla Kogu juhatusse kuulus aastatel 2012-2015, 2018-2021 Aule Kikas, olles 08.2014 - 04.2015 

3.2. Kodukant Harjumaa MTÜ 

Muraste külaselts on alates 2013. aastast Kodukant Harjumaa liige. Kodukant Harjumaa tegevuse 

eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, 

külaelu kui elustiili toetamine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Kodukant 

Harjumaa MTÜ juhatusse kuulus kuni aprillini 2016 Muraste külaseltsi esindajana Andrus Saliste.
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Hetkel meie esindatust Kodukandi juhatuses ei ole, 

3.3. Harku valla vabaühenduste Ümarlaud 

2010. a novembris Muraste külaseltsi algatusel ellu kutsutud Harku valla vabaühenduste ümarlaual 

kohtumisi ei toimunud. Külad on jäänud kaasa rääkimises vaiksemaks ja aktiivsus on vähenenud, 

 

samas kriitiline mass on siiski säilinud. Kogunetakse vajadusepõhiselt ning üldjuhul on kohtumised 

toimunud Muraste külaseltsi algatusel. „Veduriks“ on ikka Muraste külaseltsi liige Andrus Saliste. 

 

4. OLULISEMAD TEGEVUSED 

2015. aasta tõi Muraste külaseltsi töökorraldusse väga suure muudatuse: Harku valla ja külaseltsi 

vahelise lepingu alusel saime rendile ruumid Muraste koolimajas eesmärgiga pakkuda vaba-aja 

tegevusi Muraste piirkonna elanikkonnale - Muraste kogukonnakeskuse avamine andis meie tööle 

täiesti uue hingamise. Kogukonnakeskuse juhiks/projektijuhiks sai Aule Kikas. Suurem muudatus 

tegevuses toimus 2020. aasta augustis, mil kogukonnakeskuse juhtimise võttis üle Evelin Tiirik. 

Kogukonnakeskuse tegevuse eesmärgiks on tugevdada külaelanike ühtekuuluvustunnet, süvendada 

ühistegevustest osavõtu aktiivsust, koguda kokku külaelanike oskused ja teadmised ning jagada neid 

kogukonnale. Läbivateks tegevusteks on kogukonnakeskuse tegevuse korraldamine, piirkondliku ja 

lähikondliku elu arendamine, külaelu edendamine, harrastus- ja ajaviitetegevuse läbiviimine, avalike 

ürituste-loengute, koolituste, rahvaülikooli programmide ja ringitööde läbiviimine jne. Samal 

eesmärgil on sõlmitud ka kogukonnakeskuseks rajatud ruumi tasuta kasutamise leping 5-9/296 

Harku vallavalitsusega. 

Muraste kogukonnakeskuse tegevus on kajastatud www.muraste.ee kodulehel ja sotsiaalmeedis 

www.facebook.com/MurasteKylaselts, Harku valla kultuurikalendris, Haku valla Facsebook elanike 

grupis ning võimalusel Harku Valla Teatajas. 

Kui jätta välja riiklik eriolukord ja sellest tulenenud rahva kogunemisega seotud piirangud, on 

tegevusi kogukonnakeskuses-koolimajas-külas ikka hulgaliselt: alates pallimängudest kuni joogani, 

seltskonnatantsust line-tantsuni, muusikaringist lastele, kandleringist täiskasvanutele; inglise ja 

hispaania keele õpingutest, eakate võimlemistest, käsitööringist. Lisaks hulgaliselt filmiõhtud, 

kontserdid ja etendused; samuti jätkab koolimajas proovidega Suurupi naiskoor Meretule jne. Osade 

tegevuste korraldajaks on külaselts, teistel on otselepingud Muraste kooli ning spordihoone haldaja 

Strantumiga. Igal esmaspäeval ilmuv Nädalakava ning e-posti kaudu meie küla elanikeni jõudev 

Infokiri on järelvaadatavad külaseltsi kodulehel http://www.muraste.ee/?page_id=945. Kultuuri- ja 

spordikalender asub siin: http://www.muraste.ee/?page_id=774 . 

Kogukonnakeskuse haldamine 24 h eest nädalas on tagatud Harku valla ja Muraste külaseltsi vahelise 

lepinguga. Aastase haldus- ja koostöölepingu aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmetel olev eelmise 

aasta III kvartali mediaanpalk. 

2020. aasta suurim projekt oli „Valge klaver“ – riigieelarvelise toetusena saadud 3000.- eurole 

andsid lisa sadakond külaelanikku ning tulemus oli uhke: ostsime külaseltsile valge „Estonia“ klaveri, 

mis leidis endale väärika koha Muraste koolimaja aatriumis. Klaver on eeskätt kogukonnale 

kvaliteetse kultuurielamise saamiseks, samuti koolis pidulikel juhtudel kasutamiseks. 

 

Muraste vaateplatvormi ümbrus on olnud aastaid probleemseks kohaks: külastajate poolt maha 

jäetavad prügikuhilad kerkivad sinna uskumatu kiirusega. Probleemi lahendamiseks koristasid 

külaseltsi vabatahtlikud aastatel 2013-2020 vaateplatvormi ümbrust. 2021. aastaks uut lepingut ei 

sõlmita, kuna vallavalitsusel on kavatsus arendada tänasest tehnorajatisest suursugune maamärk ning 

külaseltsi vabatahtliku tegevusega ei ole avaliku objekti senisel kujul hooldamine enam 

proportsioonis tehtava tööga. 

Organisatsiooni tegevuse elavdamiseks ning omavahendite teenimiseks oleme rakendanud mitmed 

kogukonnateenused ning välja töötanud nende pakkumise hinnakirja. Hinnakiri on avalikult 

kättesaadav meie veebilehel. Tegevusaastate jooksul oleme soetanud külaseltsile arvestatava koguse 

vahendeid eelnimetatud teenuste osutamiseks ja külaseltsi tegevuse paremaks organiseerimiseks. 

 

KOKKUVÕTE 

Muraste külaseltsi 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 äärmiselt 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)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 195 1 293

Nõuded ja ettemaksed 796 0

Kokku käibevarad 1 991 1 293

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 11 682 0

Kokku põhivarad 11 682 0

Kokku varad 13 673 1 293

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 2 212 0

Kokku lühiajalised kohustised 2 212 0

Kokku kohustised 2 212 0

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 293 2 622

Aruandeaasta tulem 10 168 -1 329

Kokku netovara 11 461 1 293

Kokku kohustised ja netovara 13 673 1 293
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 9 251 490

Annetused ja toetused 10 937 27 580

Tulu ettevõtlusest 2 136 6 754

Kokku tulud 22 324 34 824

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -65 -35 580

Mitmesugused tegevuskulud -2 944 -574

Tööjõukulud -8 949 0

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -198 0

Kokku kulud -12 156 -36 154

Põhitegevuse tulem 10 168 -1 330

Intressitulud 0 1

Aruandeaasta tulem 10 168 -1 329
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 10 168 -1 330

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
30 773 0

Muud rahavood põhitegevusest -29 159 0

Kokku rahavood põhitegevusest 11 782 -1 330

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-11 880 0

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest -11 880 1

Kokku rahavood -98 -1 329

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 293 2 622

Raha ja raha ekvivalentide muutus -98 -1 329

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 195 1 293
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 2 622 2 622

Aruandeaasta tulem -1 329 -1 329

31.12.2019 1 293 1 293

Aruandeaasta tulem 10 168 10 168

31.12.2020 11 461 11 461
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Muraste Külaselts raamatupidamise aastaaruanne on koostatud seisuga 31.12.2020 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 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 6 688 0

Sotsiaalmaksud 2 261 0

Kokku tööjõukulud 8 949 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 182 182


