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SISSEJUHATUS
Käesolev arengukava on koostatud Lääne –Virumaal Rägavere vallas asuva Miila küla
arenguks aastateks 2011 – 2015.
Käesolev dokument on jätk esimesele arengukavale aastateks 2005-2010. Esimese viie
aasta jooksul on saavutatud palju sellest, mis kava loomisel oli eesmärkideks seatud.
Nagu esimenegi, on ka käesolev arengukava loodud külaelanike ühise nägemusena.
Arengukavas on sätestatud peamised arengueesmärgid ja visioon ehk tulevikupilt aastaks
2015, milleni Miila küla elanikud tahavad jõuda. Arengukava toetub küla reaalsele
olukorrale ja võimalustele. Vastavalt tegelikule arengule käesolev arengukava igal aastal
täieneb ja paraneb. Vähemalt kord aastas küla üldkoosolekul vaadatakse arengukava üle
ning vajadusel tehakse täiendusi.
Piirkonna areng on kirjeldatud Rägavere Valla arengukavas aastateks 2011-2015 ja LääneVirumaa arengustrateegias aastateks 2007-2015.
Käesolev arengukava on aluseks Miila küla tegevuse suunamisele ning on kooskõlas valla
arengukavaga. Arengukava täitmist ja täiendamist jälgib mittetulundusühingu juhatus.
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1. HETKEOLUKORD JA ARENGUVÕIMALUSED
1.1. Küla ajalugu
Esmakordselt on Miila küla mainitud 1241. aastal, seega 2011.a möödub küla
esmamainimisest 770 aastat. Miila küla nimi on ajalooliselt olnud Milola, mis võib tuleneda
sellest, et siin tegeleti miilimisega või miilamisega ehk männi- ja kuusepakkude
põletamisega puusöe saamiseks, mida kasutasid sepikojad. Seda kajastab ka küla logo:
Hiiemäe jalamil olev puusöe leek.
Ajalooliselt on Miila küla koosnenud viiest külast: Miila- Suurküla, Miila Mäitseküla, Miila
Kohvaküla ja Hiiemäe (Maomäe), Miila- Vabatküla. Siin tegutses aastatel 1835-1962 Miila
külakool, 1880.a lasi Põlula mõisnik Krause ehitada kooli Hiiemäele, küla kõrgemale tipule.
Nagu ikka, oli kool ka seltsimaja funktsiooniga, selle juures tegutses 20. sajandi algul
tuletõrje ühing, anti viiulitunde, õpetaja Jaan Toom juhatas segakoori, meeskoori,
keelpilliansamblit ja pidas jumalateenistusi. Korraldati emadepäevi, jõulupidusid ja laste
pidusid ning tehti näitemängu. Koduperenaistele korraldati kokakursusi ja õmbluskursusi.
Suurkülast Mäitse poole metsavahtide juurde (Kuningamäe, Miila ja Pohlaaru metsavahid)
viis põline tee, mis nüüd vaid aimatavalt läbi metsamassiivide kulgeb. Mitmed põlised
talukohad Miila-Mäitses ja Kohvakülas jäid tühjaks peale küüditamisi ning kolhooside ja
metsavahikohtade kokkukuivamist, seetõttu on vanad kohanimed ka unustusse vajunud.
Miila küla keskel asus 20. sajandi alguses tuuleveski, kus jahvatati loomajahu. Külas
tegeleti peamiselt talutöödega, aga tegutsesid ka mõned käsitöölised: sepad, tisler,
rätsep.

1.1.1.

Arenguvõimalused küla ajaloolist tausta arvestades

Miila küla ja Miila kooli ajalugu, praeguste ja endiste elanike eluolu peab rohkem uurima ja
talletama. Tuleb otsida ja koguda fotosid, kaarte, esemeid, mida säilitada ja eksponeerida.
Selleks tuleb küsitleda külas veel elavaid vanemaid inimesi ja leida materjale päevikutest
ning külaelanike märkmetest, mis on säilinud.

1.2. Küla asend
Miila küla asub Virumaa südames, Lääne- Virumaal Rägavere valla idaosas peaaegu vastu
Ida-Virumaa piiri. Naaberküladeks Viru-Kabala, Kõrma, Ulvi küla ja lõunaosas on piiriks
Uljaste küla.
Vallakeskus on Ulvis, see jääb külast ca 4 km kaugusele. Seal asub Rägavere vallamaja,
lähim kauplus, perearsikeskus, postkontor, lasteaed, vanadekodu, raamatukogu. 20 km
kaugusel asuvad lähimad linnad: Lääne- Virumaal Rakvere ja Ida- Virumaal Kiviõli.

1.3. Looduslikud olud
Küla lõunapoolne osa on künklik ja metsane. Kõrgeim punkt on Hiiemägi kõrgusega 91,41
m, lisaks veel Tornimägi, Leuska ja Siberi mägi, Kalmumägi, Veskuse ja Katsani,
Hernemäed ja hulganisti muid künkaid. Miilas küngaste vahele on rajatud tehistiike.
Hiiemäele oli rajatud triangulatsioonitorn, kust sai vaadelda ümbruskonda, nüüdseks on
see kadunud, samuti ka mets kasvanud mäel nii kõrgeks, et küla enam peo peal näha
pole.
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Külas on veel kolm arheoloogiamälestist: asulakoht, ohverdamiskoht “Miila Hiiemägi” ja
suur „Ohvrikivi“ Kalmumäe lähedal.
Maavaradest leidub siin pealmistes kihtides kruusa ja liiva, sügavamal põlevkivi, fosforiiti
ja paekivi. Tähtsam loodusrikkus on keskmise väljakusega muld- peamiselt parasniiske või
liigniiskuse tunnustega saviliiv- ja liivsavimullad. Veerand küla pindalast on põllumaa ja
3/4 on metsa all. Suuremalt jaolt kasvab siin segamets, kus domineerib kuusk, ent leidub
ka palju leppa, mändi, kaske, saarepuid, vähem tammesid, vahtraid, sarapuid.
Meie metsad on marja- ja seenerikkad, soodes leidub murakaid ja jõhvikaid. Metsades
elutseb suurem osa Eestis teadaolevatest loomaliikidest, uustulnukaks on valge toonekurg.
Külainimeste jaoks on eriti oluline puhas vesi. Miila küla kaevud on seni suurematest
teadaolevatest reostustest puhtad. Kohati on vees liialt rauda ja lämmastikuühendeid.
Miila küla sooheinamaade allikatest saab alguse Pada jõgi. Külas asub mitu karstilehtrit,
kust suurvee ajal vesi maa alla jookseb: Kurestiku kurismik, Malle auk.
Looduse mitmekesisust ohustab agar metsade lageraie, mille tagajärjel on juba
praeguseks suured metsaalad lagedaks võetud ning nüüd võsastunud. See aga ohustab
meie marja- ja seeneliike, loomi ning veel kasvava metsa kvaliteeti.
Külaelanikele on oluline see kaunis ja mitmekesine loodus oma ajaloolise taustaga,
seetõttu on ka küla logo kujundatud selline nagu on- Hiiemäe jalamil lõõmav puusöe lõke.

1.4. Majanduslikud olud
Miila külas tegutsev mahepõllumajandustalu toodab looduslähedasi aia- ja põllusaaduseid
ilma mineraalväetiste ja mürkkemikaalideta. Samuti pakub vallale küttepuude teenust.
Samuti tegutseb siin põllumajandusettevõte OÜ Miila Viss, mis harib enamikku Miila ja
teiste lähemate külade põllu- ja rohumaadest. Osaühing annab tööd kolmele
ümberkaudsete külade elanikule. Piimakarja siin enam pole, laut on tühi, peamised
tegevusharud on teravilja- ja rapsikasvatus, talvel lumelükkamisteenus vallale ja
elanikele. Firma teeb vajalikud transpordi- ja põllutööd elanikele ka teenustööna.
Valdav osa metsadest on erametsad, mille omanikud varustavad puiduga naaberkülades
asuvaid saekaatreid. Riigimetsa Põlula metsandikus haldab RMK Lääne-Virumaa metskond.

1.4.1

Arengueeldused looduslikku ja majanduslikku tausta arvestades

Ümbruskonna loodusliku mitmekesisuse vaatlemiseks tuleb kooskõlas maaomanikuga
taastada vaatetorn.
Külas toetatakse ettevõtlust, turismi arendamist ja muid tegevusi, mis on kooskõlas valla
ja küla arengukavaga.

1.5. Infrastruktuur
Teed ja transport
Elanike jaoks oli 2008. a väga suur sündmus, kui valla tähtsusega Ulvi-Miila-Viru-Kabala
tee sai Miila küla terves ulatuses mustkatte. See on parandanud oluliselt tee ääres elavate
inimeste elukvaliteeti, kuna uus kate on praktiliselt tolmuvaba ning autosõbralik. Erateed
on kõik kruuskattega. Teede korrashoidu korraldavad Rägavere Vallavalitsus ja kohalikud
elanikud oma jõududega.
Elanike mobiilsust aitas parandada ka külaelanike ja valla initsiatiivil Viru-Kabalas TallinnNarva-Tallinn reisirongi peatuse taastamine, mis võimaldab inimestel paremini liikuda
Rakvere, Tapa, Tallinna ja Narva suunal ja seda võimalust kasutavad mitmed
külaelanikud. Bussiliiklus käib Viru-Kabala ja/või Ulvi kaudu. Õppeperioodil liigub läbi Miila
õpilaste koolibuss, mis võtab vajadusel tasu eest peale ka külaelanikke.
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Kuni 2004. aasta augustini puudusid külade territooriumi märkivad külasildid. Nüüdseks on
Miila küla algus Viru-Kabala – Miila – Ulvi teel mõlemas suunas tähistatud ning talukohad
tee äärest viitadega tähistatud. See kergendab oluliselt inimeste orienteerumist selles
piirkonnas ning küla on pälvinud sellekohast tunnustust ka Päästeametilt.
Elektriga varustatus
Miila küla elektriga varustatus on rahuldav. Siiski tuleks vähemasti osa liinist uuendada,
sest postid on pikali kukkumas. Miilas asub kaks alajaama, millised on sisult uuendatud
tagamaks paremat elektriga varustatust.
Veevarustus, reovee käitlemine
Ühine veesüsteem on külas endisel farmil ja kaheksa korteriga elamul, teistel on omad
veevõtu kaevud. Kanalisatsioon on igal majapidamisel eraldi. Tänu riiklikule kaevude
programmile on mitmed pered saanud uue puurkaevu ja seeläbi on paranenud vee
kvaliteet. Renoveeritud seltsimajal on keskkonnasäästlik biopuhasti reovee käitlemiseks.
Prügimajandus ja teenindus
Kaheksa korteriga elamul korraldab vallavalitsus prügi äravedu. Teised eramajad on
sõlminud lepingud olmeprügi veoteenust osutava ettevõttega Elkarin OÜ. Pakendikonteiner
kõigile elanikele asub külaplatsil, selle tühjendamise organiseerib samuti vallavalitsus.
Lähimad pakendikonteinerid asuvad veel Ulvis ja Viru- Kabalas.
Autokauplus teenindab külaelanikke neljapäeviti. See võimaldab vanematel inimestel kodu
lähedal teha põhilised sisseostud.
Sideteenused
Lauatelefon ja/või mobiil on olemas enamuses majapidamistes. Mobiililevi on külas
olenevalt kasutatavast mobiilivõrgust rahuldav kuni hea. Kui viis aastat tagasi oli
internetiühendus külas probleemiks, siis nüüdseks interneti püsiühendus on juba viiel
majapidamisel läbi Elioni, Eesti Energia KÕU või erinevate pakkujate netipulgaga. Võimalik
on käia ka avalikes internetipunktides Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogus.
Elionil on siin piirkonnas veel vanad analoogliinid, mistõttu ei saa kasutada DigiTV teenust,
et mitmekesistada digitaaltelevisiooni pakkujate nimekirja.
Miila külarahvast teenindab Eesti Posti Põlula sidejaoskond asukohaga Ulvis, mille kaudu
liigub ajakirjandus ja postisaadetised. Samuti on seal võimalik teha postipanga pakutavaid
teenuseid.
Miila külaplats
Kuna vana külaplatsi arendamine Rotmani lepikus tekitas selle maaomanikuga erimeelsusi,
siis rajati külaelanike ühisel jõul ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP), Rägavere
Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtete toetusel 2006.a uus ja ilus külaplats küla keskele

vana ja mahajäetud Kase talu maadele. Seal asub praegu külakiik, katusealune
välisürituste korraldamiseks, laste mänguväljak.
2011.a saab valmis KOP ja LEADER-meetme toetusel, Rägavere Vallavalitsuse ja Miila Viss
OÜ toetusel ka Miila küla seltsimaja. Seltsimajal on oma puurkaev ja biopuhasti. Vanast
linaleoaugust on rajatud kena tiik, kus asub ka küla tuletõrjeveevõtu koht. Osa maja
ülalpidamiseks vajaminevast energiast on plaanis saada kahest 5 kW tuulegeneraatorist.
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1.5.1. Arenguvõimalused
Nn Roosa maja joogiveetrass ja reovee käitlus vajaks renoveerimist, ent selle elanikele
käib see majanduslikult üle jõu.

1.6. Elanikkond ja inimkapital
Rahvastikuregistri andmetel elab 2011.a jaanuaris Miilas 37 inimest.
2011. aasta jaanuaris läbi viidud küsitluse käigus arvavad end Miila küla elanikeks
aastaringselt 47 inimest: 23 meest ja 24 naist. Koos suvitajatega on inimeste arv kokku
64.
Püsielanike vanuseline jaotus on näha joonisel 1. Miila elanikest tubli kolmandiku
moodustavad pensionärid. Samas pea sama suur osa elanikest on vanuses kuni 20 aastat,
sh eelkooliealisi on 10 last. Elanike keskmine vanus on 41 aastat.
Joonis 1. Vanuseline koosseis Miila külas, jaanuar 2011.

Viimastel aastatel on Miilasse rajatud üks uus suvila, mida pere kasutab ka talvisel ajal.
Seegi on märk Miila küla atraktiivsusest elupaigana. Kuna mitmed majapidamised ongi
ainult suvekodud, siis need elanikud elavad väljaspool Miila küla. Seetõttu on suvel Miilas
enamus elumajadest asustatud ning talvel on mõned majapidamised tühjad. Kuna
mõnedel majapidamistel on vahemaa kilomeeter, siis on eriti oluline jälgida ühiselt
turvalisust ja arendada välja naabrivalve piirkond, seda eriti külaplatsil ja külamaja
ümbruses.
Joonis 2. Miila elanike jaotus tegevusala lõikes, jaanuar 2011.
Kuna Rägavere vallas on kaks Ulvis asuvat saekaatrit tegevuse lõpetanud ja kohalik firma
enam piimakarja ei pea, siis see raskendab maal töö leidmist. Siiski mitmed tööealised
mehed leiavad rakendust kaugemal metsa- ja puidufirmades: metsalangetajatena,
väljavedajatena. Veel töötavad inimesed vallakeskuses hooldekodus,
põllumajandusfirmades. Paljud käivad tööl Rakvere linnas ja ümberkaudsetes valdades.
1.6.1. Arengueeldused
Küla heaolu sõltub valla käekäigust. Valla tulubaasi suurendamiseks peaksid Miilas
elavatest inimestest võimalikult paljud end Rägavere valda sisse kirjutama. Uue külaplatsi
ja seltsimaja rajamisega loodame meelitada Miila külla tagasi alaliselt elama endisi
külaelanikke, samuti uusi noori peresid, mis on ka üks tähtsaim arengueeldusi.
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Külaseltsi eestvedamisel tuleb korraldada koolitusi, mis annaksid elanikele uusi või
täiendaksid olemasolevaid teadmisi ja oskuseid, et olla tugevamad tööjõuturul.
Seltsimajas internetiühenduse loomine võimaldaks avatud töökohtade loomist. See annaks
võimaluse teha arvutiga tööd väljapool kodu just neil, kel koduse internetiühendusega on
probleeme.
Külas soositakse ettevõtlust, mis on kooskõlas küla ja valla arengukavadega, et
suurendada elukoha lähedal töökohtade arvu ja kasutaks hästi ära kohalikku potensiaali.

1.7. Kultuuri-, seltsitegevus ja koostöö
Seltsielu ja kultuur on koondunud viimastel aastakümnetel koondunud Ulvis asuvasse
Rägavere Valla Rahva Majasse, kus tegutsevad rahvatantsugrupid ja koorid (pensionäride
koor, segakoor). Piirkonnas tegutseb Põlula- Miila Maanaisteselts, mis koondab aktiivseid
naisi. Lähemad raamatukogud asuvad Põlulas (kooliraamatukogu), Ulvis ja Viru- Kabalas.
Kuna piirkonnas on kultuuri valdkonnas aktiivsed peamiselt naised, siis võiks ka meestel
olla väljund, mis tõmbaks neid rohkem koostööle. Miilas on selleks väljundiks kujunenud
MTÜ Miila Hiiemäe.
05.05.2005.a registreeriti MTÜ Miila Hiiemäe, mille eesmärk on Miila küla arengukavast
tulenevate eesmärkide täitmine, küla kaasaegsemaks muutmine, heakorrastamine, ühiste
probleemide lahendamine ja ettevõtluskeskkonna soodustamine koostöös kõigi külaelanike
ja Rägavere vallaga.
MTÜ juhatus on viieliikmeline ning 2010.a valiti juhatus uuesti tagasi külaelu eest vedama.
Jaanuaris 2011 on MTÜ-l 18 liiget. MTÜ Miila Hiiemäe on Virumaa Lootus MTÜ ja LEADER
kohaliku tegevusgrupi Virumaa Koostöökogu MTÜ liige. Liikmeks võivad astuda kõik küla
heaolu arendada soovivad inimesed.
Küla seltsielu hoogustus uue külaplatsi rajamisega 2006.a ning seltsimaja rajamisega
2010-2011, kuna kõik need ehitused on nõudnud väga palju talgutööd eriti meeste, ent ka
naiste poolt. Külaelanikud on aktiivsed ja ettevõtlikud ning osalevad meelsasti küla
üritustel ning panevad käe külge, kus vaja. Paljud noored on talgutööde korras saanud
lihtsamad, ent samas maal elementaarsed teadmised ehitus- ja heakorratöödest.
Iga-aastaselt peetakse külas heakorrapäeva, jaanipäeva. Augustis on kas suvelõpupidu või
küla aastapäeva üritus. Alates 2007. aastast võtab külarahvas külaplatsil ühiselt vastu ka
uue aasta.
Koostöö kultuuri alal teiste küladega on tihenenud, elanikud lävivad erinevate
kultuuriringide kaudu. Samuti on Miila elanikud andnud oma panuse vallaüritustel:
küladevahelises mälumängus, vastlapäeval, Viru Maratonil ja Viru Rattarallil
kaasaaitamisel ja osalemisel. Ka Miila küla üritused on teiste vallaelanike poolt soojalt
vastu võetud ning osalejate arv on rohke.
Lastel on aktiivseks kooliväliseks tegevuseks suhteliselt vähe võimalusi. Võimalusi pakub
kool, spordibaas ja Rägavere Valla Rahva Maja, kus asub valla noortekeskus. Avalikud
internetipunktid asuvad Ulvi ja Viru-Kabala raamatukogudes. Ka Miila küla seltsimaja
üheks funktsiooniks on pakkuda noortele kooskäimiskohta ning tegevust.
Miila küla mitmekesine loodus võimaldab kasutada ära mäed ja künkad, nende tõusud ja
laskumised. Külas elavad kunagised motomehed Jürnad, kelle eestvedamisel on
kujunenud väike motohuviliste noorte rühm. LEADER- meetme abil rajati 2009.a Miila
külasse motohuviliste noorte arendamiseks motokrossirada ja osteti motovarustus. Seda
rada külastavad ka teised noored ümberkaudsetest küladest. Motokrossisõitjad on
osalenud ka mitmel Eesti Karikavõistlusel.
1.7.1. Arenguvõimalused seltsitegevuse ja seltsimaja osas
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Küla tähtsamad üritused ja tähtpäevad toimuvad just siin- küla südames, külaplatsil ja/või
seltsimajas. See koht on külaelanike ja ka ümberkaudsete seas hästi vastu võetud, seda
hoitakse ja armastatakse.
Seltsimajas on koht küla ajaloo säilitamisel ja eksponeerimisel: vanad fotod, kaardid,
väiksemad esemed jms Miila eluolust, objektidest, üritustest läbi aegade.
Maja pakub võimalust tegevuseks kõikidele vanusegruppidele, kes on huvitatud. Siin on
võimalik teha laulu-, näidendi- või tantsuproove, viljeleda käsitööd, korraldada koolitusi,
seminare jne. Lastele on arendavad mängimisvõimalused nii õues kui sees. Kuna külas
tegutsevad motokrossisõitjad, Kaitseliidu Miila rühm, Maanaisteselts, siis võiksid ka nemad
oma tegevust seltsimajas arendada. Selleks on vaja veel panustada seltsimaja
sisustamisse.
Seltsimajas saaksid toimuda seminarid või koolitused külaelanikele huvipakkuvatel
erinevatel teemadel uute oskuste omandamiseks või silmaringi parandamiseks.
2010.a tormi käigus purunes presendist katusealune ja selle konstruktsioon, mida kasutati
väliüritustel. See oleks vaja taastada. Mõttes on ka kõlakoja ja tantsuplatsi ehitamine
täiendamaks olemasoleva katusealuse võimalusi.
Väliüritustel on soovijatel olnud võimalus teha kohapeal süüa. Sellega seoses tuntakse
puudust väligrillist, kus saaksid korraga tegutseda mitu inimest.
Seltsimaja rakendamine võiks pakkuda ettevõtlusvõimalust külaelanikele, sest vajadusel
võiks olla lisaks pakutavateks teenusteks catering, toitlustamine, majutus jne et
soodustada Miilas külaelanike ettevõtlikkust ettevõtlikkust ja noorte (perede) huvi siia
elama asuda.

2. VISIOON
VISIOON AASTAKS 2015:
* Miila küla on elujõuline, siia on jäänud elama noored ja tublid pered
* küla püsielanike arv on suurenenud
* seltsitegevus on aktiivne, külaplats ja seltsimaja on pidevalt rakendatud ning
isemajandav
* Miila külal on välja kujunenud üks iga-aastane traditsiooniline suurüritus
* haridus ja tervislikud eluviisid on väärtustatud külaelanike poolt
* maaelu toetab turvaline, puhas ja avatud elukeskkond
* küla teed on hooldatud, läbitavad
* Külaelanikel on võimalus elada täisväärtuslikku elu, käia tööl, tegeleda ettevõtlusega
* 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

3. EELISARENDATAVAD VALDKONNAD JA ARENGUEESMÄRGID
Viimaste aastate jooksul on Miilasse juurde tulnud noori inimesi, mis näitab, et siin on
tulevikku. Viimase viie aasta jooksul on sündinud külasse viis last. Mitmed pered, kelle
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põhielamine on siiski kaugemal, on Miilas asuva talu säilitanud suvekoduna. Peale
külakeskuse on peaaegu igas majapidamises olnud elamise korrastamist, ümberehitamist,
soojustamist jne, mis näitab, et inimesed tunnevad end Miila külas hästi ja tahavad siin ka
edaspidi elada. Sellist arengut tahame näha ka külas edaspidi, arengukavas sätestatakse
eesmärgid külaelanike aktiivsuse ja heaolu tõstmiseks.
Hetkel on perspektiivsemaks arengusuunaks seltsimaja rakendamine võimalikult aktiivselt
niipalju kui võimalik oma piirkonna inimeste poolt. Samuti pakkudes teenuseid väljapoolt
tulevatele inimestele. Seltsimaja võimaldab mitmekesistada ja parandada külaelanike
võimalusi koostööks ja vaba aja veetmiseks. Eesmärk on, et kõik elanikud ja külas
tegutsevad seltsid, ringid võtaksid selle maja kiiresti omaks ning leiaksid sinna tee nii
ühistele üritustele kui ka oma isiklike ja perekondlike sündmuste tähistamiseks
(sünnipäevad, pulmad, kokkutulekud). Selleks on vaja panustada seltsimaja läbimõeldud
sisustamisesse, et see muutuks veel hubasemaks ning praktilisemaks. Kindlasti muretseda
korralik helitehnika. Küla noor pere on lubanud anda külamajja kasutada pianiino, mis on
väga vajalik muusikaringide töös.
Lisaks on vaja ka noorematele lastele tegevust, mis hoiaks neid aktiivsed ning eluterved.
Laste mänguväljak vajab arendamist ja laiendamist, ka seltsimajas sees peavad olema
arendavad ja köitvad tegevusvõimalused. Külas võiks olla võrkpalli- ning korvpalliplats,
täpsuslaskmise (vibud, õhupüssid) võimalus, piljardilaud.
Looduslik mitmekesisus ja linnalähedus on eelduseks, et külas võiks tegeleda enam
aktiivse puhkemajandusega. Küla motokrossirada on praegu kasutusel lähikonna
motohuviliste noorte seas.
Looduslikku mitmekesisust saab ära kasutada ka turismi arendamiseks ja külas asuvate
loodus- ja pärandkultuuriobjektide tutvustamisel. Seda toetab võimalus matka- ja
suusaradade loomiseks küla lõunapoolsetel küngastel ja mägedel. See oleks valdkond, kus
on palju ära teha koostöös teiste külade ja organisatsioonidega piirkonna turismi
kaardistamisel ning arendamisel.
Eelisarendatav valdkond on ka majandustegevuse, eriti põllumajanduse jätkamine, et
külas jätkuks ettevõtlus ja oleks vähegi töökohti. See tagab, et Miila põllud on jätkuvalt
hästi haritud ja korras. Eesmärgiks on, et ükski põllu- või heinamaa ei jääks sööti ja
harimata. Selle valdkonna raames võib seltsimajas korraldada külaelanikele erinevaid
koolitusi silmaringi avardamiseks, et suurendada elanike võimalusi tööjõuturul.
Ulvi-Miila-Kabala tee võiks olla osa valda läbivast valgustatud kergliiklusteest, sest ka
praegu kasutavad mitmed tervisekõnni, kepikõnni ja rattasõidu tegijad Ulvi-Miila- Kabala
marsruuti. Profileerimist ja teeääre korrastamist vajab ka Tornimäe – Uljaste tee.
Küla heaolu jälgimine ja tagamine. Esimesed sammud oma kodu hoidmiseks on
tuletõrjeveevõtukoha loomine. Turvalisuse suurendamine. Naabrivalve süsteemi
juurutamine eriti küla keskuses.
Seltsimajas internetiühenduse loomine ning Miila küla internetikodulehekülje loomine.
Interneti koduleheküljel oleks võimalik tutvustada küla, selle tegemisi, jagada infot,
reklaamida seltsimaja kasutamise võimalusi ja korraldatavaid avalikke üritusi.

4. SWOT ANALÜÜS
Järgnevalt on tehtud analüüs Miila küla ja selle piirkonna tugevuste, nõrkuste, võimaluste
ja ohtude kohta.
TUGEVUSED
* Miilas elab palju noori ja aktiivseid inimesi, siin on kasvamas palju lapsi
* ka vanemad inimesed on aktiivsed seltsitegevuses ja talgutel
* külal on ilus külaplats ja seltsimaja
* vallakeskus, kool, lasteaed ja perearstikeskus asuvad lähedal
* kuigi maakonna servas, pole Rakvere ja Kiviõli kaugel
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* vallal on olemas külade ja mittetulundusühingute arengutoetuse kord, seega tahe
külaseltse toetada
* kohalik ettevõtja, kes toetab külaseltsi tegevust
* hea ja hooldatud mustkattega põhitee
NÕRKUSED
* valla eelarve külade toetamiseks on nõrk
* küla väiksemad teed vajavad periooditi parandamist
* tänapäeva kiire elutempo jätab vähem aega tegeleda seltsitegevusega põhitöö kõrvalt
VÕIMALUSED
* maastikulise mitmekesisuse ja metsaandide rohkuse ärakasutamine
* ilus ja puhas looduskeskkond on sobilik uute elamispindade rajamiseks
* seltsimaja pakutavad uued võimalused kohalikele inimestele ja teistele soovijatele
* Euroopa Liidu põllumajandus-, turismi- ja külaprogrammide olemasolu
OHUD
* põlevkivimaardlate laienemisplaanid ohustavad puhast loodust ja vett
* piirkonna elanike arv ei ole suur, küla asub siiski maakonna äärevallas
* töökohtade vähesus, sellega seoses oht, et noored leiavad mujal parema töö- ja ka
elukoha

5. TEGEVUSKAVA JA ARENDUSPROJEKTID
2011
Jaan-veebr
Veebr-dets
Veebr
Märts
Märts-dets
Märts
Aprill-sept
Aprill
Mai
Juuni
August
September
Okt- Nov
Detsember

LEADER „Miila küla seltsimaja rekonstrueerimine“ projekti raames
ehitustööde ja projekti edukas lõpetamine
LEADER „Noored maale“ projekti raames sisustuse soetamine
(lauad, toolid) ja projekti edukas lõpetamine
MAK 3.2. meetmesse uue projekti esitamine (köögisisustus, maja
tehnilise poole täiustamine, laste mänguväljaku täiendamine)
Uue seltsimaja pidulik avamine
Küla kodulehe loomine ja töölerakendamine
Naistepäev/vastlapäev- lumelinna ehitamine
KOP projekt „Miila küla 770“
heakorrapäev, mälumäng teistele küladele
Motopäev (motorajal võistlused, ATV sõit)
24.06 jaanipäev
Küla 770. aastapäeva tähistamine, näituse avamine
Projekti esitamine sportimisvõimaluste (võrk- ja korvpalliplats)
ehitamiseks, (KOP?)
Külateatri etendus seltsimajas, heakorrapäev (ettevalmistused
talviseks teehoolduseks)
Vana-aasta pidu

2012
Jaan- dets
Jaan- dets
Märts
Märts
Mai
Aprill
Aprill-august
Juuni
Juuli
August
September
Detsember

MAK 3.2 projekti elluviimine ja projekti edukas lõpetamine
Vaatetorni ehitamine Hiiemäele (projekt)
ühine väljasõit kultuurietendusele
Naistepäev- lumelinna ehitamine?
mingi motoüritus motorajal (projekt)
heakorrapäev
KOP projekt (Miila küla kooli mälestuskivi ja koolipäeva korraldamine)
jaanipäev
„50 aastat Miila algkooli sulgemisest“ – koolikokkutulek,
mälestuskivi avamine ja puude istutamine.
Seltsimajas avatud näitus külakooli ajaloost, kontsert
Suvelõpupidu
Projekt (vibude, õhupüsside muretsemine)
Vana-aasta pidu
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2013
Jaan- dets
Märts
Aprill
Aprill-sept
Juuni
Juuli
August
Oktoober
Detsember

matkaradade rajamine
ühine väljasõit kultuurietendusele
heakorrapäev
KOP projekt (laulukaare, tantsuplatsi ehitamine)
jaanipäev
väljasõit Eestis
Suvelõpupidu
Teatriõhtu
Vana-aasta pidu

2014
Jaan- dets
Märts
Märts
Aprill
Aprill-sept
Juuni
Juuli
August
Sept
Oktoober
Detsember

matkaradade rajamine
ühine väljasõit kultuurietendusele
Naistepäev/vastlapäev- lumelinna ehitamine?
heakorrapäev
KOP projekt
jaanipäev
Miila küla I traditsiooniline suurüritus
Suvelõpupidu
Projekti esitamine “Miila kool 180“ tähistamiseks
Teatriõhtu
Vana-aasta pidu

2015
Jaan- dets
Märts
Märts
Aprill
Aprill-sept
Juuni
Juuli
August
Oktoober
Detsember

Vaatetorni ehitamine Hiiemäele (projekt)
ühine väljasõit kultuurietendusele
lumelinna ehitamine?
heakorrapäev
KOP projekt
jaanipäev
Miila kooli avamisest 180 aastat, Miila kooli raamatu väljaandmine
Suvelõpupidu
Teatriõhtu
Vana-aasta pidu
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