HARJUMAA AASTA KÜLA 2020 KONKURSI ANKEET

1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI: Muraste külaselts MTÜ
2. VALD: Harku vald
3. POSTIAADRESS: Lee tee 9
4.KODULEHT (või muu ametlik teavituskanal, nt FB leht): www.muraste.ee ja
https://www.facebook.com/MurasteKylaselts
5. ANKEEDI ESITAJA – nimi, organisatsioon, roll esindavas organisatsioonis, e-post, telefon:
Evelin Tiirik, Muraste külaselts MTÜ, kogukonnakeskuse juhataja, muraste@muraste.ee, 5220226
5. KONTAKTISIK KÜLAS:
Nimi: Evelin Tiirik
Telefon: 5220226
e-post: muraste@muraste.ee
Roll külas: Muraste külaseltsi juhatuse liige, kogukonnakeskuse juhataja
6. KÜLAELANIKE ARV (2020 seisuga): 1795, seltsi liikmeid 190, arv kasvab.
7. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus elanik, vaatamisväärsus
vms.
Muraste küla väärtuseks on inimesed, kes on tegutsemas meie laste ja perede heaolust lähtuvalt,
kodukkanti hoidvalt. Meie vaatamisväärtusteks on kindlasti Muraste mõis, imelise liigirikkusega hiiemets.
Meie tegemistest annab aimu rulapark, kultuurisündmused ja sportimisvõimalused, loodusskeskkond –
loodus kodus.
8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?
Meie küla on nagu valla keskus- kultuurikeskus. Meie kogukonnakool, meie väärtushinnangute kants. Tänu
kogukonnakeskusele tullakse meie juurde Suurupist, et Suurupi Naiskoor Meretule saaks parimates
tingimustes oma repertuaari harjutada. Kandleansambel Liuli, kelle tegemistest on osa saanud
Austraallased ja Ameeriklased. Meie spordipisikud on süstinud energiat joogarühmade ja spordiringide
juhendajatele. Tänu Muraste külaseltsile, kelle eestevedamisel sai korda Muraste Paeplats (PRIA rahastus)
on aktiivselt külas tegutsemas Alasniidu selts, kes on loonud platsile Discolfi väljaku ning platsi on
kasutamas täna ka koerteklubi oma treeiningute jaoks. Lisaks sellele on meil külas Vabatahtlik
päästekomando, tänu kellele tunneme täna end turvalselt. Meie kogukonnaga on tihedalt seotud Tilgu
hülged, kelle eestvedamisel meie kandi inimesed talisuplust harrastavad.
Oleme toetamas Muraste kooli ja hoolekogu ning lapsevanemaid seoses Merikülas avatava koolimajaga,
rohkem infot leiate (www.murastehariduselu.ee)
Külas on keeleõpetajaid, kes aitavad meie kogukonnal multikultuurses keskkonnas leida partneritega õige
keele.
Meil on oma kõrts, et kõhutäie pärast ei peaks muret tundma. Meil on oma pood, et kaubavahetus toimuks
ladusalt.

Meil on tihe koostöö Muraste Looduskooliga, selleks, et kogukonnas oleks teadmised loodushariduse kohta
hästi edasi antud. Jpt

9. Millised on küla peamised eesmärgid? Kas on olemas küla arengukava/kogukonna ühistegevuse kava?
Meie peamine eesmärk on parendada piirkonna elukvaliteeti. Me peame oluiseks külaelanike aktiivsust ja
kostöötahet, soovime luua võimalusi omaalgatuslikeks tegevusteks, tõsta küla mainet ning suurendada
kokkukuuluvustunnet.
Panustada turvatunnet parendavatesse- ja ennetutegevustesse.
Aitadata hoida, luua ja kujundada piirkonna traditsioone.
Rääkida kaasa ja luua võimalusi ja tegutseda küla heakorra ja tervikliku stiili säilimise eest.
Väärtustada puhta looduse hoidmist, tegutseda rohelisest mõtteviisist lähtuvalt.
Meie küla arengukavaga 2017-2021 saate tutvuda meie kodulehel www.muraste.ee

10. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal (külasiseselt; koos teiste küladega või partneritega):
Meie küla vast kõige tuntumaks sündmuseks on Öömatk, mida eeloleval aastal korraldame juba 11 korda.
Samuti oodatakse Nimeteu Näitemängu Seltskonna iga avaetendust. Korstnapühkija Jürmo hoolitseb meie
küla suitsude eest. Osaleme Harku valla Avatud Külade päeval, kus teevad koostööd kõik osalevad külad.
Muraste on ametlik Kinopunkt, meie kirjas on 2019 aastal arvestuses 32 seanssi kirjas. Kindlasti oluline on
koostöö Leigarite, Sõlekese ja teiste tantsurühmaega, kes on oma laagreid just Murastes korraldavad.
Koostöö Maanteametiga, helkurite kampaania. Liikmelisus Kodukant Harjumaa, Nelja Valla Kogu.
11. Õnnestunud algatused ja ettevõtmised 2018-2020 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju inimesi kaasati,
kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega):
Aasta 2018 Skatepark, rahastus Harku vald, PRIA, 80 000€.
Aastal 2019 soetamisime Muraste kooli Aatriumisse heltehnika, projekti rahastus 10 000€
Aasta 2020 prjekt käimas Unistuste klaver kogukonnalt Muraste koolile
2019 Välijõusaal, riigieelarveline eraldis 7 000€
Eelpool mainitud tegevused on vaid killuke, mille puudutuse ulatust on näha Tallinnani ja kaugemale.
Ainuüksi Muraste kooli juurde rajatud välikeskkonnast tunneb igapäevaselt rõõmu pea 400 inimest ning iga
projekti raames hinnatu kasusaajate hulk on mitmekordselt ületatud. Me loome oma elukeskkonda, me
parendame ja väärtustame tehtut.

12. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2020/21?
Oleme algatanud projekti Unistuste valge klaver Muraste kogukonnalt Muraste Koolile, projekti maksumus
orienteeruvalt 16 000€, 4000€ on riigieelarveline eraldis.
Eesmärk on uuendada küla arengukava.
Korralda talgud, kultuurisündmuseid, talguid, luua kultuuri-ja tegevusprogramm algavaks hooajaks
2020/2021.

13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
a) kohapealse ettevõtluse arengule: Läbi koostöö, nt ettevõte Batuudijuss on kaasatud meie
lastesündmuste korraldusse. Nt kohalikud mikroettevõtetele pakume reklaamivõimalust, toodete ja teenuste
esitlusi. Jagame infot vabade töökohtade kohta või toetame talukaubanust.
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele:
Korraldame metsaretki koostöös Muraste Loodskooliga. Meil on vahendid ja kogenud talgujuhid talgute
korraldamiseks. Räägime aktiivselt kaasa pakendiringlusega seonduvast. Märkame infovahetust FB
gruppides ning räägime meelsasti kaasa loodushoiuga seonduvast, samuti heakorra teemadel. Nt meie
külas on bussipeatuses olevad lilleamplid kogukonna poolt paigaldatud. Heakorra tagamiseks kasutavad
külaelanikud aktiivselt meie rendikäru teenust ning puidu põletamiseks Paeplatsi lõkkeplatsi. Kogukon on
kaasatud elavasse diskussiooni omavalitsusega, mis puudutab vaateplatvormi turvalisust ja Natura 2000
ala säilimist Merikülas. Väärtustame Muraste mõisapargi säilimist ja teeme elanike hulgas selgitustööd.
Oleme teinud loodusfotonäituse.
c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele:
Peame oluliseks, et meie lapsed võtaksid omaks kogukonnatunde, et peredel on Murastes kodutunne, ühte
hoimine. Soovime, et meie inimestel on päriselt Murastes hea elada. Selleks oleme aktiivselt kaasa
rääkimas Muraste kooliga seonduvatel teemadel. Oleme pakkumas teenuseid, sündmuseid, mis
lähendavad peresid. Olgu selleks siis näitemängud, koostöö kooli ja kogukonnakeskuse vahel, mis
puudutab esimest koolipäeva või laulutunde, mis kogukonnakeskuse ruumis aset leiavad. Lisaks sellele
teeme üheskoos öömatku, ja kaasame sündmuste korraldamisse oma ala spetsialiste nt vanaema Aule
Kõik, kes Muraste külaseltsi tegemistega pisutki kursis on, teavad meid pannkookide järgi. Vanaema
pannkookide. Nendes on ju armastus sees #kodusonpäikeniisoe. Armastus on see, mida jagada, nii
tugevneb ka side erinevate põlvkondae vahel ja selleks on vaja Murastes kindlasti pannkooke.
Meie kultuurikava ei jää alla väärikate kultuurimajade omadest. Uusi traditsioone luues ja vanu hoides
jätkame valitud kursil. Meie külaelu on elavaloomuline.
d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele:
Ühtsustunnet tugevdab kriisiolukord. Teadmine, et me saame toetuda naabrile, saame abi
kogukonnakeskusest, et meie koos saame oma maailma paremaks muuta. Kriisiks on näide, et meie kooli
noortekeskus on suletud tänu ruumipuudusele ja kogukonnas leidsime sellele lahenduse me tegime
skatepargi lastele. Meie inimeste tervise eest hoolitsemiseks on meil välijõusaal. Meie ühine mure
liikluskorralduse parendamiseks sunnib meid leidma uusi lahendusi, et tagada turvalisus. Meie huvi
looduskeskkonna sälimiseks ja liigirikkuseks sunnib meid leidma lahendusi võõrliikidega toimetulekuks.
Meie soov saada osa kultuurisündmustest, kontserditest, kinost, luuleõhtust paneb meid tegutsema, et
seda kõike meile lähemale tuua. See kõik teeb meid tugevamas.
4. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?
Meie küla lugu on kirjas seltsi kodulehel, ajaloohuvilisi on meil külas palju, ja lood saavad talletatu
erakogudesse, kust nad neid toredasti meie vestlustes ja sündmustel pajatada saavad. Lisaks pildialbumid
ja tehnilised sotsiaalmeediavõimalused, mis ikka ja jälle meile meie tegemistest taas märku annavad.
15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?
Meil on hea koostöö omavalitsusega erinevate töötajatega, allüksustega. Kohtume ümarlaudadel,
koostöökoosolekutel ja vabas õhkonnas nt meie korraldatud kultuurisündmustel. Peame oluliseks
märkamist ja hoolimist ning usume, et meie koostöö projektide rahastuse ja külaelu parendamise osas on
olnud senini ladus ning loodame jätkuvalt sisutihedale koostööle.

16. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Harjumaa Aasta külaks?
Me võtame küll hea meelega selle tiitli vastu ja selle tiitli palume üle anda Aule Kikasele. Seda seepärast,
et Aule Kikas on meie kogukonnakeskuse ja kultuurielu edendamisega loonud tohutult lisaväärtust. Meie
inimeste elu on rikas tänu võimalustele, mida Aule on meeskonnaga teinud. Meil on teatriõhtud, meil on
seminarid, meil on koolitused, meil on kooli ja kogukonna koostöö, meil on küla mis on meie nägu, meil on
rulapark noortele, mänguväljak väikestele, meil on mets ja meil on kogukonnakeskus, meil on küla, mis
elab, meil on unistused ja plaanid edaspidiseks. Meil on tunne, et me oleme hoitud. Meil on Aasta küla!
17. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leiada lisamaterjali, siis pane see siia
kirja.
Meie tegemistel saate silma peal hoida kui olete meie FB sõbrad, loete kohalikku ajalehte või külastate
meie kodulehte, kõige parem on aga, me kutsume teid lahkesti külla.

