AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET
1. Miila küla
2. Rägavere vald
3. Lääne-Virumaa
4. 46706
5. https://www.facebook.com/MiilaKyla
6. Külavanem Raigo Rebane, tel 529 3945, raigorebane@hotmail.com
7. Külas elab alaliselt ca 40 inimest, suviselt ajal ca 50 inimest. Elanike keskmine vanus on
38 aastat.
8. Küla asub Virumaa südames Lääne-Virumaal Rägavere valla idaosas. Küla on
esmamainitud 1241. aastal Milola nimega. Küla kogunemiskoht on Miila külaplats ja
seal asuv endisest talli varemetest rekonstrueeritud Miila seltsimaja (valmis 2011).
Kõrgeim punkt külas on Hiiemägi (ca 91 m). Miilas asus kunagi Miila kool, mis oli ilmselt
vanim külakool Viru-Nigula kihelkonnas. Selle meenutuseks asub mälestusmärk Miila
külaplatsil.
Miila külas on noorena elanud spordiajakirjanik Lembitu Kuuse, praegused tuntuimad
külaelanikud on kunstnik Jüri Jürna ja muusik Martin Müller.
Miila küla moto on “Miila külla tasub tulla”. Samuti on meil oma logo, mis tähendab
Hiiemäe jalamil põlevat puusöe leeki. Arvatakse, et küla nimi Miila tulebki sellest, et
siinkandis tegeleti puusöe põletamise ehk miilimise või miilamisega.
9. Külas tegutseb külaselts MTÜ Miila Hiiemäe. Lisaks on mitmed põllumajandusega
tegelevad ettevõtted.

10. Küla esimene arengukava valmis aastateks 2005- 2010. Miila küla kehtiv arengukava
aastateks 2011-2015 sätestab visioonina, et aastal 2015:
 Miila küla on elujõuline, siia on jäänud elama peale vanemate inimeste ka paljud
noored ja tublid pered;
 küla püsielanike arv on suurenenud, noorte ja laste arv kasvab;












maaelu toetab turvaline ja puhas elukeskkond, küla meeldivat elukeskkonda ja puhast
loodust ei ohusta kaevandamisplaanid;
külaelanikel on võimalus elada täisväärtuslikku elu, käia tööl, tegeleda ettevõtlusega;
seltsitegevus on aktiivne, külaplats ja seltsimaja on pidevalt rakendatud ning
isemajandav;
Miila külal on välja kujunenud üks iga-aastane traditsiooniline suurüritus;
(täiend)haridus ja tervislikud ning loodussõbralikud eluviisid on väärtustatud
külaelanike poolt;
küla teed on hooldatud, läbitavad;
külas on renoveeritud ja hästi korrastatud majapidamised;
välja on kujunenud uued suvemajad ja elamispiirkonnad;
kindalt toimivad elektri-, mobiil- ja internetiühendus, külal on oma koduleht;
küla põllu- ja rohumaad on hooldatud.

11. Külasiseselt tähistame igal aastal järgmisi üritusi ja tähtpäevi:
 vastlapäev,
 heakorrapäev,
 jaanipäev,
 jõuluaegne meisterdamine lastega,
 aastavahetuse õhtu.
Iga viie aasta tagant on küla esmamainimise aastapäeva tähistamine (2011. aastal
tähistasime küla 770. aastapäeva). Erinevatel aastatel on toimunud ka muude
tähtpäevade tähistamine (sõbrapäev, emadepäev).
Miilal on väljakujunenud ka oma traditsioonilised mõõduvõtmised (saapaviskamine Miila
moodi ning kukepoks karkudel) ning meil on oma Miila küla kook.
Koos teiste Rägavere valla küladega on Miila küla vabatahtlikud abiks Viru Maratoni
joogipunktis ja valla vastlapäeva võistlusel.
12.

Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal Miila küla eestvedamisel.


2012. a mais avasime Miila kooli mälestuskivi ja toimus kooli kokkutulek. Kogunesid
endised kooliõpilased, endised ja praegused külaelanikud, nende järeltulijad, kokku ca
50 inimest. Üritust toetas Kohaliku omaalgatuse programm.
Viide artiklile maakonnalehes: http://pluss.virumaateataja.ee/865008/miilas-avatimalestuskivi/?



2012. a Avatud Külaväravad ürituse raames Miila küla ja meie elanike igapäevatöö
tutvustamine kõigile huvilistele. Üritusel osales 350 inimest üle Eesti. (Toetajad
Liikumine Kodukant, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Rägavere Vallavalitsus). Artikkel
maakonnalehes:
http://www.virumaateataja.ee/902566/miila-kula-avab-oma-varavad-koigile



2012-2013 jätkasime ja laiendasime 2011. a alustatud ja seni omavahenditest toimunud
keskkonnaõhtute sarja projektiga “Keskkonnahariduse aasta Miilas”. Projekti raames

toimusid 2 loengut, 2 töötuba, 2 loodusmatka ja ekskursioon kogukonnaliikmete
keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks. Üritustel osales ca 30 kohalikku last ja 75
täiskasvanut. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.


2013. a oktoobris toimus koolitus “Õige aeg õppida rahatarkust” Andrase ja Eesti
Pangaliidu, Finantsinspektsiooni poolt, kus ca 20 inimest said teadmisi raha kasutamise,
eelarve ja planeerimise kohta.



2013. a detsembris korraldasime seminari teemal ”Rägavere vald- kas tulevane
kaevanduspiirkond?!”, mille eesmärk oli kohalikele inimestele tutvustada
kaevandustega seotud kogemusi teistest kaevandamisega seotud valdadest (Sõmeru,
Maidla, Mäetaguse). Osalesid üle valla ca 100 inimest.



2014. a juunis meenutasime muusikalisel teemapäeval “Julius Sepp- legendaarne Miila
küla pillimees” küla endist pillimeest. Pärimusmuusikud Martin Müller ja Villu Talsi
omandasid vanade lindistuste põhjal pillimehe mängustiili ja repertuaari ning esitasid
tema omanäolisemaid ja tuntumaid lugusid. Osales ca 80 endist, praegust külaelanikku
ja nende järeltulijat. Üritust toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Artikkel
maakonnalehes: http://www.virumaateataja.ee/2841419/miilas-taastatakse-kunagiselootsamehe-sara



2014. a valmis kümmekonna kohaliku mehe oma materjalidega ja vabatahtliku tööna
külaplatsil uus külakiik.
Kõikides projektides, üritustel ja ettevõtmisel on suur osa külaelanike vabatahtlikul
tegevusel.

13. 2015. a veebruaris korraldasime riigikogu saadikukandidaatidele maavaradeteemalise
valmisidebati. Debatil osales 9 saadikukandidaati 9 erakonnast ja kuulamas ca 60
kohalikku elanikku.
14. Märtsis 2015 valisime külaselts uue juhatuse, kes järgmised viis aastat veab eest
külaseltsi tegemisi. Tähistame kõiki traditsioonilisi üritusi, lisaks tähistame mais
külaseltsi 10. aastapäeva. Uue juhatuse eestvedamisel on külaelanikel sel aastal suure
tööna ees ootamas küla arengukava uuendamine järgmiseks viieks aastaks.
15. Külakogukonnana oleme kaasa aidanud:
a) kohapealse ettevõtluse arengule.
MTÜ Miila Hiiemäe on korraldanud külaplatsil laatasid, kus kohalikud ja kaugemad
ettevõtjad on saanud oma toodangut müüa ja tutvustada (taimed, käsitöö jne).
Külaseltsi tegemisi on toetanud kohalikud ettevõtjad OÜ Miila Viss ja Männiniidu Aiand.
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele.
Miila küla heakorda on maakondlikult tunnustatud Ilus Küla tiitliga aastal 2006 ning
tunnustusega külaplatsi korrastamise eest 2011. aastal.

Oleme piirkonnas tegutsenud kogukonnaliikmete keskkonnaalase teadlikkuse
suurendamise nimel, korraldanud erinevaid koolitusi ja infopäevi koostöös teiste
loodusseltside ja sihtasutustega. Fosforiidiuuringute ja põlevkivi kaevandamisega seoses
avasime kodulehe http://eifosforiidile.ee/, kus elanik leiab infot ja seadusandlust
maavaradega seonduva kohta.
c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme
tugevdamisele,
Külas on veel praegugi oma sepp ja mesinik. Oma üritustel hoiame traditsioonilisi
tegevusi au sees ning tutvustame neid teistelegi. Kõik meie üritused on suunatud
endistele ja praegustele külaelanikele ning nende järeltulijatele, et nende seos ja tutvus
Miilaga ei ununeks.
Avatud Külaväravate päevaga seoses valmisid meil ka küla, meie inimesi ja tegevusi
talletavad filmid DVD-l, mida on võimalik igal ajal huvilistele näidata.
Külaplatsil ja seltsimajas on käinud esinenud väga mitmed külateatrid (Läsna, Sonda,
Sõmeru, Venevere teatritrupid) ja Uhtna Mandoliiniorkester.
d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele.
Külaelanikud on väga kokkuhoidvad. Seltsimaja ning külaplats on rajatud suuresti
külaelanike endi vabatahtliku tööna.
Meie üritustel osalevad paljud külaelanikud ning aitavad kaasa ettevalmistamisel nõu ja
jõuga. Ühiste probleemide või muredega tegelemine ning info vahetamine hoiab samuti
ühtsustunnet.
16. Küla vanim elanik Helje Ansla talletab küla ajalugu nii varastest aastatest kui veel
mäletatatakse kuni tänapäevani. Kroonikas on alles hoitud ajalehtede väljalõiked, fotod,
kohalike inimeste elulood jne, mis juba praegusel hetkel või homseks päevaks on
ajalugu.
Seltsimajas on hoiul väljavõtted küla ajaloolistest kaartidest, vanad fotod, endise
kooliga seotud materjalid. Tutvustame neid sobival ajal suurematel üritustel näitusena,
külaga tutvuma tulevatele inimestele, gruppidele. Avatud Külaväravate üritusel
kogusime kokku taludest mitmed vanad esemed, millel oma “lugu” rääkida.
17. Miila küla ja Rägavere vallavalitsuse vahel toimib hea koostöö. Vald on toetanud
aktiivsemaid külaseltse võimaluse piires väiksemate omafinantseeringutega. Elanike
jaoks oli 2008. a väga suur sündmus, kui küla läbiv vallatee sai Miila külas terves
ulatuses mustkatte. See on parandanud oluliselt tee ääres elavate inimeste
elukvaliteeti, kuna uus kate on tolmuvaba ning autosõbralik. Teede korrashoidu
aastaringselt korraldab Rägavere vallavalitsus. Ka suvisel ajal toetab vald külaplatsi
hooldamisel.

Aastatel 2011-2012 oli valla rahvamaja remondis ja valla rahvatantsijad kasutasid
proovideks Miila seltsimaja ruume.
Küla huvisid omavalitsuses esindab kaks vallavolikogu liiget, sh külavanem, kes on
Rägavere vallavolikogu liige ning arengu- ja maaelukomisjoni esimees.
18. Miila on pisike, aga väga tubli ja aktiivne küla, mis vajadusel seisab nii oma väikese
kogukonna kui ka terve maakonna huvide eest. Seda on tõestanud meie tegutsemine
viimase 10 aasta jooksul nii kohaliku elu arendamisel kui ka keskkonnateemadel sõna
võtmisel.
Meil on küll vähe elanikke, aga see-eest oleme me tublid ja töökad inimesed, kes
hoolivad oma külast ning vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Aasta Küla tiitel oleks tõeline
tunnustus meie inimestele senise 10- aastase ühistegevuse eest ning positiivne tõuge
senise töö jätkamiseks.
19. Miila küla on Lääne-Viru aktiivseid külasid ühendava MTÜ Virumaa Lootus liige. Oleme
ka LEADER tegevusgrupi MTÜ Virumaa Koostöökogu liige.

Foto 1. Linnupesakastide valmistamise töötuba seltsimajas 02.2013 Thea Permi
juhendamisel (Tallinna Linnuklubi) (foto K.Kärner).

Foto 2. Vastlaliug Miila tiigil 03.2014 (foto K.Kärner).

Foto 3. Miila jaaniõhtu 06.2014 (foto K.Karjane).

Lisaks veel kajastusi Miila külast ja inimestest on alljärgnevatel linkidel.
Mees, keda võlub iidne sepatöö 11.06.2008 Virumaa Teataja
http://www.virumaateataja.ee/2318683/mees-keda-volub-iidne-sepatoo
Miila külaseltsi tegemistest. 15.12.2011. eestielu.delfi.ee
http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/ragavere/elu/miila-kulaseltsitegemistest.d?id=63259138
Külas külal: kuidas Miila rahvas endale seltsimaja sai. 21.06.2011 Virumaa Teataja
http://pluss.virumaateataja.ee/476324/kulas-kulas-kuidas-miila-rahvas-endale-seltsimaja-sai/
Miila seltsimajas tuleb keskkonnaõhtu 05.01.2012. Virumaa Teataja
http://www.virumaateataja.ee/692596/miila-seltsimajas-tuleb-keskkonnaohtu
Persoon: Lõõtsamängija loob Miila küla uueks. 26.07.2012 Virumaa Teataja
http://www.virumaateataja.ee/919538/persoon-lootsamangija-loob-miila-kula-uueks/?
Külakiik ja külamaja inimesi maal ei hoia. November 2012 Aja Leht, lk 10-11
http://www.aleht.ee/arhiiv/november2012/
Miila seltsimajas kuuleb huvitavat lindudest 02.02.2013. Virumaa Teataja
http://www.virumaateataja.ee/1124468/miila-seltsimajas-kuuleb-huvitavat-lindudest/
Küla tegemisi on kajastanud ka ETV saadetes “Mina elan siin!” 26.03.2011 ja “Maahommik”
19.01.2013.
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