HARJUMAA AASTA KÜLA 2020 KONKURSI ANKEET

1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA NIMI: VISKLA KÜLA
2. VALD: Kose vald
3. POSTIAADRESS: Viskla küla, Kose vald, Harjumaa,75114
4.KODULEHT (või muu ametlik teavituskanal, nt FB leht): https://visklakyla.wordpress.com/
5. ANKEEDI ESITAJA – nimi, organisatsioon, roll esindavas organisatsioonis, e-post, telefon:
Erkki Karjamaa, MTÜ Viskla Külaarendamise Selts, külavanem, erkki@knolle.ee, 5544125
5. KONTAKTISIK KÜLAS:
Nimi: Kristel Kadapik
Telefon: 5209071
e-post: viskla.kyla(ät)gmail.com
Roll külas: MTÜ Viskla Külaarendamise Seltsi esinaine
6. KÜLAELANIKE ARV (2020 seisuga): 88 inimest
7. Küla lühitutvustus (max 10 lauset) - mõni ajalooline fakt, tuntud objekt, kuulus elanik, vaatamisväärsus
vms. :
Viskla küla on esmakordselt mainitud 1379. aastal. Küla algupärane nimi oli Visschele. Viskla on Kose
valla üks 58 külast. Arheoloogiliste uusleidudena tehti Visklas 1990. aastate II poolel kindlaks kaks
muinasasula asukohta. 2004. aastal valiti esimene külavanem ja 2005. aastal loodi MTÜ Viskla
Külaarendamise Selts. Viskla külas valmis 2013. aastal külarahva eestvedamisel uus külakeskus ja 2018.
aastal rajati Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kiikla, kus saab üle 100 inimese korraga kiikuda. Viskla on
aktiivseim küla Kose vallas.
8. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?
Viskla Külaarendamise Selts
9. Millised on küla peamised eesmärgid? Kas on olemas küla arengukava/kogukonna ühistegevuse kava?
Olemas on küla arengukava.
Eesmärgid:
– Viskla piirkonna majanduslik-, sotsiaalne-, ja kultuuriline arendamine, piirkonna elanike huvide ja
vajaduste kaitsmine ning oma liikmete koolitamine ja esindamine;
– heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide loomine ja
arendamine;
– noorte külaellu kaasamine;
– turvalisuse tagamine külas.
10. Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal (külasiseselt; koos teiste küladega või partneritega):
Viskla Külaarendamise Seltsil on väljakujunenud pikaajalised traditsioonid:
* üheskoos uue aasta vastuvõtmine – kogunetakse külamajja;

* uusaasta üritus, kus tunnustatakse külaelanikke, antakse välja auhind „Kaunid teod“ ja kingitakse külas
sündinud lastele puulusikas;
* 24.02 külavanema vastuvõtt, millele eelneb hommikul päikesetõusuga lipuheiskamine külaplatsil;
* naistepäev, kus mehed koos lastega korraldavad külamajas mõnusa koosolemise rohkete üllatustega
naistele (etteasted, rikkalik toidulaud jms);
* pannkoogilõuna, kus iga kuu 3. pühapäeval üks talu küpsetab külamajas pannkooke;
* igakevadised heakorratalgud;
* võidutule toomine ja jaanipäev;
* ühised teatrikülastused;
* viime läbi õpitubasid; tähistame rahvakalendri tähtpäevi.
Osaleme Kose valla üritustel, meil on hea koostöö Kose kogudusega ja meil oli sõpruskool - Kosejõe kool,
kus õppisid erivajadusega lapsed.
11. Õnnestunud algatused ja ettevõtmised 2018-2020 aastal (eesmärk, mida tehti, kui palju inimesi
kaasati, kes oli sihtrühm, kes rahastaja või tehti omavahenditega):
Kiikla rajamine. Kingitus EV 100. sünnipäevale, mille raames rajati erinevate ajastuste kiiged ja veidi üle
100 inimese saab korraga kiikuda, kaasatud olid külaelanikud ja nende sõbrad-tuttavad, peamised töö
tegijad olid külamehed, rahalist abi saadi EV 100 projektidest, LEADERist, Kose valla 1. kaasav eelarve.
Kiikla sai ka oma lasteala.
https://visklakyla.wordpress.com/kiikla/
12. Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2020/21?
Soov on jätkata väljakujunenud traditsioone ja täiendada kiikla lasteala. Plaanime külastada teiste
piirkondade külasid nii oma maakonnas kui teistes maakondades, sest sõpru on külale aastatega palju
tekkinud.
13. Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:
a) kohapealse ettevõtluse arengule:
Kahjuks meie külas ettevõtlust eriti ei ole, küll on mõned meie küla elanikud ettevõtjad ja neid toetame
toodete/teenuste tellimisega (NT Knolle köögid, kus töötab meie külavanem). Kose valla ettevõtlust toetame
teenuste/toodete ostmisega küla suuremate sündmuste puhul, aga ka igapäevaselt teenuseid tarbides.
b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele:
Korraldame iga-aastaseid küla heakorrapäevi, sest suur külaplats, kus asub Kiikla, on vaja korras hoida.
Külamaja koristamine on jaotatud kuude lõikes perede vahel ehk kogu küla panustab maja ja selle ümbruse
korrashoiule. Teeme ära talgupäevadel oleme aastaid kaasa löönud ja keskkonnateadlikkust külaelanike
seas kasvatanud (prügi sorteerimine, suituandur jms).
c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele, põlvkondadevahelise sideme tugevdamisele:
Küla pered (noortest eakateni) on alati osalenud küla sündmustel, säilitame väljakujunenud traditsioone,
meie üritustel osaletakse ka perekondade sõpruskondadega, kaasa löövad ka endised külaelanikud
d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele:
Kõik tehakse üheskoos ja ühise eesmärgi nimel, et meil oleks tore Viskla elada.
Väga populaarsed on pühapäevased pannkoogilõunad. Alustame juba kuuendat hooaega
pannkoogilõunaga, kus iga kuu 3. pühapäeval üks talu küpsetab külamajas pannkooke ning külarahvas ja
kaugemadki külalised saavad tulla einestama. Ettekandjateks on küla lapsed, kes saavad teenindus- ja
suhtlemiskogemuse. Pannkoogilõunal käiakse isegi Tallinnast, need on kuulsust kogunud ka väljapool
Harjumaad. Sageli on sel aja ka muusikalised etteasted Kose valla muusikutelt, oma küla lastelt või teiste
piirkondade muusikutelt.

Küla traditsioonilised sündmused ongi välja kujunenud kogukonna algatustena. Kaasame kõiki, kes
soovivad ettevalmistustes osaleda – lapsed mõtlevad etteasted, mehed abistavad tehniliste lahendustega,
naised hoolitsevad toidulaua eest (teeme tavaliselt kõik toidud oma külarahvaga). Ka külamaja korrashoiks
pole me palganud koristajat vaid jagame seda perede vahel, et igaüks tunneks, et see on MEIE maja.
14. Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu?
Ajalugu on talletatud paberkandjal kroonikates aastast 2010 ja kodulehel
https://visklakyla.wordpress.com/meist-2/. On talletatud nii artiklid meedias kui foto- ja videomaterjal
sündmustest.
15. Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?
Koostöö KOV-iga on hea. KOV toetab küladele suunatud rahastusega, mida saame kasutada näiteks
projektide omaosaluseks ja külaürituste korraldamiseks. Viskla on olnud abikäeks Kose
kihelkonnapäevadel, Maheda Muusika õhtutel –olles väljas oma külaseltsi kohvikuga (müüakse külaseltsi
enda liikmete valmistatud toodangut). Osaleme Kose valla üritustel - pärgade panekud ausambale,
võidutule toomine jms. Kui toimusid Kose valla külade päevad, panime välja mitu võistkonda. Noppisime
aastaid seal esikohti. Kahjuks külade päevi enam ei korraldata. Meil on hea koostöö Kose kogudusega
16. Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Harjumaa Aasta külaks?
Viskla küla tegutseb tänu külaelanike vabatahtlikule tööle ja üheskoos tegemistele. Kiikla on toonud palju
külalisi Kose valda. Tegemistesse on kaasatud kõik - beebidest eakateni. Hindame iga küla inimest ja
hoiame põlvkondade vahelist sidet. Meie ajalooline mälu on talletatud, sest meie lapsed on meiega alati
kaasas ja vanavanemate lood on põlvest põlve edasi antud.
17. Kui soovid lisada, mis on teie külas erilist, silmapaistvat või kust leida lisamaterjali, siis pane see siia
kirja.
Mõnikord on pilt kõnekam kui sõna.

https://youtu.be/1dpkzmJVPlM
https://visklakyla.wordpress.com/viskla-kulakeskus/
https://www.youtube.com/watch?v=fOU-hH8Gdzw
https://www.youtube.com/watch?v=8DCMllGf51A

