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Eessõna 
 
 
Viskla küla asub Harjumaal Kose vallas. Elanikeregistri järgi on Viskla külas 86 inimest 

2008. aasta detsembri seisuga. Küla on täienenud noorte peredega ja väikeste lastega. 

2005. aastal sai loodud MTÜ Viskla Külaarendamise Selts, mille eesmärgiks on: 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 ja turvalisuse tagamine külas. 
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SISSEJUHATUS          
 
 
2004. aasta 24. aprillil kutsuti kokku Viskla küla esimene külakoosolek, kus valiti esimene 

külavanem.  

26. juunil 2005. aastal toimus teine külakoosolek, kus näidati arengukava tutvustavat materjali 

ja ühise arutelu käigus koostati ja kiideti heaks arengukava. 

 

Viskla küla arengukava on esimene küla arengut käsitlev ametlik dokument. Arengukava 

kajastab küla olemasolevat olukorda ja ühiseid kokkuleppeid küla kõige tähtsamate 

arengusuundade ning tuleviku kohta.  

 
 
 

1. ÜLDANDMED 
 
  

 
1.1. VISKLA KÜLA AJALUGU JA TÄNAPÄEV 
 
 
Tänapäevase tehnikaga on mõõdetud Viskla küla koordinaatideks: pikkus 25,20361 ja laius 

59,21667. 

2004. aasta 24. aprillil valiti Viskla külale esimene külavanem. Külavanemaks sai Indrek 

Viiul, abikülavanemateks Ruth Aguraiuja ning Andres Kadapik.  

26. juuni 2005. aastal asutati MTÜ Viskla Külaarendamise Selts, juhatuses: Kristel Kadapik  - 

juhatuse esinaine, Ruth Aguraiuja – aseesinaine, Eimar Nõmmela, Erkki Karjamaa, Aime – 

Maria Randalu, Indrek Viiul, Ülle Tölpt.  

2007. aasta 17. juunil, kui sai kolm aastat esimesel külavanemal täis, valiti Viskla küla 

üldkoosolekul uus külavanem Kristel Kadapik ja abikülavanemateks Aime – Maria Randalu 

ja Tõnu Pärs. 

27. juuli 2008. aasta valiti MTÜ Viskla Külaarendamise Seltsile kolme aasta möödudes uus 

juhatuses: Kristel Kadapik  - juhatuse esinaine, Ruth Aguraiuja – aseesinaine, Eimar 

Nõmmela, Erkki Karjamaa, Aime – Maria Randalu, Pilvi Illison ja Urmo Lusti. 
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Küla lühike ajalooline taust 
 
 
Viskla küla on esmakordselt mainitud 1379. aastal. Küla algupärane nimi oli Visschele.  

Viskla on Kose valla üks 22. külast ja asub 5 km Koselt põhja pool, Kehra maantee ääres. 

Arheoloogiliste uusleidudena tehti Visklas 1990. aastate II poolel kindlaks 2 muistse 

asulakoha olemasolu.  

Viskla küla on praegu ühe nime all, kuid varem jagunes kaheks: ühel ajal Viskla I ja Viskla II 

ning teisel ajal Viskla ja Viskla sauna. Viskla I nimetati Suurkülaks (Hansu, Kassi, Traadi, 

Peeba ja teised ümberkaudsed talud) ja Viskla II Saunakülaks või Popsikülaks (Kalda, Kase, 

Sarapiku ja teised ümberkaudsed majad). Saunaküla nimetus tuli sellest, et seal olid saunikud, 

mitte talud, mis on nüüd ümber ehitatud või asendatud suuremate majadega. Vaid Tamme talu 

on endiste mõõtmetega. Nõukogudeaegsetes dokumentides on Viskla ka kolmeks jaotatud, 

lisandus Viskla III ehk Lellavere alla kuulusid Jaani, Mardi, Reinu, Hansu, Karjatooma jt 

suurküla tuumikust eemal asuvad talud. 1976. aastal oli siin 73 elanikku, 1997. aastal 98 

elanikku, 2005. aastal 105 elanikku ja 2008. aastal 86 elanikku.  Viskla külas on olnud läbi 

aegade 42 talu, 2008. aastal on alles 35 talu ja 2 korterelamut.  

Võrreldes ümberkaudsete asulatega on Viskla külas rahvaarv kogu aeg väike olnud.  Küla 

rahvaarvu on mõjutanud ka küüditamised ja kollektiviseerimised. 1949. aasta 

märtsiküüditamisel viidi Hansu talust 7 naist Krasnojarski kraisse “Maiskaja Ferma” kolhoosi 

ja väga paljud noored lahkusid seoses kolhooside moodustamisega.  

 

Viskla küla kuuluvus 

 

 

Viskla küla on asunud pidevalt sellel kohal, kus praegu, kuid muutunud on pindala ja 

halduslik kuuluvus. 1950. aastani kuulus Viskla Ravila valda ja oli 1950. aastani Nikolai valla 

nime all. Siinsed elanikud käisid tööl Ravila rüütlimõisas, mis kandis saksakeelset nimetust 

Meks ja on esmamainitud 1469. aastal. Mõis kuulus 1527. aastast Rosenitele, 1592. aastast 

Johann Uexküllile, 1701. aastast Georg Detloffile, 1768. aastast Karl Manteuffelile, 1849. 

aastast Elise Kotzebuele, 1884. aastast Alexandrine Kotzebue-Pilar von Pilchaule. Mõisa 

viimaseks omanikuks oli 1884-1917. aastani ehk siis võõrandamiseni Alexandrine von 

Kotzebue-Pilar von Pilchau. 
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Peale sõda kuulus Viskla küla alguses Ravila sovhoosi alla, kuid hiljem loodi kolhoos. 

Kolhoosi minnes paranes tööliste olukord. 1965-1975. aastal oli kolhoosil palju väikeseid 

osakondi, ka Viskla oli üks osakond, kuid 1982. aastaks olid vaid Ravila ja Palvere osakond. 

1992. aastal kuulus Viskla küla Palvere osakonna alla.  

 

 

1.2. HETKESEIS 
 
 
Küla paiknemise kirjeldus  
 
 
 
Viskla küla asub Harju maakonna Kose valla kirdepoolses servas. Vallakeskus Kose jääb 

külast 5 km kaugusele. Viskla küla läbib Kose – Kehra maantee, mis on ühenduslüliks Tallinn 

– Tartu maanteele (7 km) ning Piibe maantee kaudu Peterburi maanteele (38 km). Tänu 

riiklikult tähtsale Tallinn –Tartu maanteele on külal kiire ühendus pealinnaga. Tallinnasse on 

Viskla külast 42 km. 

Viskla naaberküladeks on Ahisilla, Võlle ja Nõmbra küla. 
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Küla elanikkond 

 

 

Viskla küla on hajaküla, kus on kokku 35 suitsu ja 2 korterelamut. 32 maja on asustatud 

aastaringselt, 5 on kasutusel suvekoduna. 

Viskla küla elanike vanuseline jaotus 2005. aastal elanikeregistri järgi. 

 

Joonis 1. Viskla küla elanikkond 2005. aastal    
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Joonis 2. Viskla küla elanike vanuseline jaotus. 
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Kokku elanikke 105.  Aastal 2005 on püsielanikke külas 87 inimest. 
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Joonis 3.  Viskla küla vanuseline jaotus 1995. aastal    
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Viskla küla elanike jaotus 1995. aasta elanike registri järgi. Kokku elanikke 98. 

 

 

Joonis 4. Viskla küla elanike arv 1997 – 2008. aastatel. 
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Küla looduslike olude kirjeldus 
 
 
Üheks piirkonna eripäraks on hästi säilinud loodus ja puhas keskkond. Viskla külas ega selle 

läheduses ei ole ühtegi suuremat  veekogu .On olemas tiik, mis asub Kassi talu maade peal ja 

seepärast kutsutakse seda Kassi tiigiks. Maastik on tasane. Peamiselt põllumaa ja mets. Viskla 

küla aladel kasvavad segametsad, kus domineerivaks puuks on kuusk. 

Kogu Viskla küla pinnast moodustab haritava maa pind 283, 65 ha, loodusliku rohumaa pind 

52, 52 ha ja metsamaa pind 501 ha. Ülejäänud on õuede ja muu maa all on 7, 563 ha.  

Pinnakate koosneb valdavalt kruusast, paeveerisest, gleimullast,  saviliivast ja liivsavist, osalt 

esineb veealuselisi gleimuldasid.  

Viskla külas on kaks arheoloogilise tähtsusega objekti -   muinasasula kohtad, mis asuvad 

Peeba talu juures ja Jaani talu teeotsas. 

 

 

Küla majanduslike olude kirjeldus 
 
 
Läbi ajaloo on külas viljeletud põllumajandust. Enne kolhoosi loomist tegelesid inimesed 

talupidamisega.  Äriregistri andmetel on Visklas 3 eraettevõtet:  OÜ Viskla Farmer, OÜ 

Viskla Vili ja Viiul OÜ. Viskla  ettevõtete põhitegevusaladeks on taime- ja loomakasvatus, 

põllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine. Kohalikud ettevõtjad annavad hooajalist tööd 

oma külas ja Kose valla piires elavatele inimestele. Enamus külaelanikest töötab Kosel või 

Tallinnas. 

Isiku ja avalikud teenused külas puuduvad. Lähim kauplused asuvad 5 km kaugusel Kosel ja 

kaks korda nädalas sõidab Visklast läbi poebuss. Lähim raamatukogu, spordihoone, lasteaed, 

gümnaasium, muusikakool, politsei, pank, sidejaoskond, kunstikeskus, spordikool ja 

tervishoiuga seotud asutused (perearstid, hambaravi, apteek, kiirabi) asuvad samuti Kosel. 

 
 
Küla infrastruktuuri kirjeldus 
 
 
Elekter  
 
Elekter on külas 1953. aastast ning kõik majapidamised on elektriga varustatud. Pidevaks 

probleemiks olid sagedased voolukõikumised ning elektrikatkestused.  
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2007. aastal renoveeris Eesti Energia olemasoleva alajaama, ehitas alajaamu juurde ja 

paigaldati uued elektriliinid.  

 
 
Sideteenused 
 
 
Küla on muu maailmaga ühenduses mitmel viisil: 

• Post toimetatakse Eesti Posti poolt kuuel päeval nädalas talude juures asuvatesse 

postkastidesse. 

• Enamus peresid omavad telefoniühendust: raadio- ja kaabelside ning mobiilside. 

• Pooltel külaelanikel on internetiühendus. 

• Igas majapidamises on olemas raadio ja televiisor. 

 

 
Teed 
 

Küla läbivad kohaliku tähtsusega kruusateed ja Kose – Kehra maantee, mis on asfaltkattega. 

Küla läbivad teed (nii valla, kui riigiteed) on väga halvas seisukorras. Viskla küla teedevõrk 

on tihe ja tagatud on ühistranspordi võimalus. Kolm korda päevas on võimalik liigelda 

liinibussiga, lisaks käib kooli ajal neli korda päevas õpilasliin. Kose Vallavalitsus on 

sõlminud lepingu teede talviseks hoolduseks. 

 
 
Vesi, kanalisatsioon 
 
 
Kõik  talud kasutavad oma kaevu  ja kogumissüsteemi, korterelamus on olemas 

kanalisatsiooni. Küla prügimajandusega tegeleb Radix Hoolduse OÜ ning vastavalt sõlmitud 

lepingutele teostatakse regulaarset prügivedu. 
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1.3. KÜLAELANIKE KOOSTÖÖ, HING JA MEELSUS  
 
 
Külal puudub kooskäimise koht, kuid vaatamata sellele viiakse läbi ühiseid ettevõtmisi. 

Traditsiooniks on saanud jõulukuusk, mis tulede säras ehib küla ning heakorrapäev, mille 

käigus koristatakse külateede ääred.  Kaks aastat on toimunud küla jõulupidu, mis on toonud 

kohale üle poole külaelanikest. Suviti on külakoosolekud koos piknikuga. Peetakse meeles 

juubilare ning detsembris 2008 ilmus esimene küla infoleht.  

 

Inimkapital  

  

Täielik ülevaade küla tööjõu iseloomust puudub: milline on haridustase, tööoskused ning 

millised on täiend- ja ümberõppe vajadused. 

Külaelanike seas leidub erinevate ametialaste oskustega inimesi – nii ettevõtjaid, talupidajaid, 

haridus valdkonnas töötajaid, mööblivalmistajaid jne. Külaelanike hulgas on ka palju 

pensionäre. 

Külaelu juhivad külaaktivistid, kelle eestvedamisel kõik üritused toimuvad ja aktiivse 

ellusuhtumisega elanikud löövad kaasa. 

 

2. OLEMASOLEVAD ÕIGUSDOKUMENDID, ARENGUKAVAD, 

LEPINGUD  

 
Olemas on valla arengukava 2013. 
 
 
 
3. VISKLA KÜLA MISSIOON 

 
Jätkusuutliku Viskla küla missiooniks on parandada külaelanike elukvaliteeti, luua kõigile 

külaelanikele tingimused mitmekülgseks vaba aja veetmiseks ja toetada abivajajaid oma 

külas. 

 



 12 

4. KÜLA TULEVIKUPILT AASTATEKS 2005-2015 

 

Tulevikupilt ehk visioon 
 
 

Viskla küla on meeldiv ja turvaline elukoht. 

Kodu on perekonnale: palju lapsi, noor ja tegus elanikkond ning vanade inimeste eest 

hoolitsetakse. Noored tahavad kodukohta jääda ja siia pärast koolide lõpetamist tagasi tulla. 

Kodu on korras: kauni maastikuga, hoolitsetud ümbrusega, heade teedega, puhta loodusega, 

kaunis elamise paik. 

Kodu on maal: siin tegeletakse traditsioonilise põllumajandusega, põllumajanduslik ala 

säilinud praeguses ulatuses ja on maid taaskasutusele võetud. See on meie traditsiooniline 

elulaad, mis aitab kodu korras hoida. 

Koduküla on vallas: töökohad kodu lähedal, valla ja küla vastastikune meeldiv koostöö.  

 

Kujutlus kaugemast tulevikust 
 
 

• Külas on külakeskus  – luua ühine kokkusaamiskoht ja hakata läbi viima ühisüritusi, 

ringe, klubiõhtuid jms. Eesmärk: -  rajatud külaelanike kooskäimise koht nii suveks 

kui talveks; - aktiivne seltsielu; - väljakujunenud traditsioonid. 

• Küla on puhas, korras, turvaline ja kena kohake elamiseks. 

• Külas toimub aktiivne elutegevus (kokkusaamised, üritused, klubid, ringid jms),  

tegevustesse on kaasatud lapsed, noored ja eakad. 

• Külas on külaplats, palliplats ja laste mänguväljak, vabaõhulava 

• Kõik küla teed on sõidetavad aastaringselt 

 

5. EELISARENDATAVAID VALDKONNAD 

 
 

• Külakeskus – võimalus koos käia aastaringselt, pakkuda huvitegevust lastest eakateni. 

• Küla logo ja lipp – kaubamärk, küla peab olema nähtav. 

• Küla laul – lauluga avatakse kõik üritused. 

• Viskla küla kodulehekülg – kajastatakse külaelu ja edastatakse informatsiooni. 
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• Puhas ja korras küla – visiitkaart möödasõitjatele ja silmailu kohalikele elanikele. 

• Külaplats – vabaaja veetmise võimalus lastele ja täiskasvanutele, kus asub külakiik, 

väike spordiväljak, laste mänguplats, lõkkease ja vabaõhulava. 

• Küla on kaetud internetilevialaga – oluline küla jätkusuutlikkuse ja arenemise 

seisukohast. 

• Renoveeritud elektriliinid ja alajaam – tagatud kvaliteetse elektri kättesaadavus kõigile 

külaelanikele. 

 

6. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 

 
 

Jrk
.nr 

PRIORITEETSED 
TEGEVUSED 

TULEM 2009 2010 2011 KULU 
KOKKU 

FINANTSEERIMISE 
ALLIKAS 

VASTUTAJA 

1. Jõulukuuse 
kaunistamine 

 x x x 3x1000.- Omafinantseering MTÜ 
liikmed 

2. Küla  
heakorrapäev 

 x x x 3x2000.- Omafinantseering, 
abiprojektid 

Külavanem, 
MTÜ 
liikmed 

3. Jõuluüritus  x x x 3x5000.- Omafinantseering MTÜ 
juhatuse 
liikmed 

4. Viskla infoleht  X 
Kord 
kvar-
talis 

X 
Kord 
kvar-
talis 

X 
Kord 
kvar-
talis 

300.- Omafinantseering, 
Abiprojektid 

MTÜ 
juhatus 

5. Kroonika  
kogumine 

 x x x 500.- Omafinantseering, 
Abiprojektid 

Külavanem, 
MTÜ 
juhatus 

6. Külakeskus  x x  1, 5 
miljonit 

Omafinantseering, 
Kose Vallavalitsus, 
Projektid 

MTÜ 
juhatus 

7. Küla laul  x    Projektid MTÜ 
juhatus 

8. Kodulehekülg   x   Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

9. Külaplats   x x  Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

10. Palliplats     x  Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

11. Laste 
mänguväljak 

  x   Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

12. Vabaõhulava     x  Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

13. Näitering    x   Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 
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14. Klubiõhtud  x x x  Omafinantseering, 
projektid 

MTÜ 

15. Külakoosolekud   x x x  Omafinantseering külavanem 
16.  Tuletõrje 

veevõtukoha 
rajamine 

  x x 301 336.
00 

Projektid, 
omafinantseering 

MTÜ 
juhatus 

 
 
TEOSTATUD TEGEVUSKAVA 
 
 

PRIORITEETSED 
TEGEVUSED 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 KULU  
KOKKU 

FINATSEERIMISE  
ALLIKAS 

VASTUTAJA 

Jõulukuuse 
kaunistamine 

x x x x x  3x1000.- omafinantseering MTÜ 
liikmed 

Küla 
heakorrapäev 

  x x x  3x2000.- omafinantseering, 
abiprojekt 

Külavanem, 
MTÜ 
liikmed 

Kose valla 
jalgrattamatk 

  x    4500.- Kose 
Vallavalitsus 

MTÜ 
juhatuse 
liikmed, 
külaelanikud 

Jõuluüritus   x x x  2x4000.- omafinantseering MTÜ 
juhatuse 
liikmed, 

Kose valla külade 
päeval osalemine 

   x 
 

x x 1000.- omafinantseering külavanem 

Teadetetahvlite 
paigaldamine 

   x   7000.- omafinantseering MTÜ 
juhatus 

Viskla infoleht    x x x 300.- Omafinantseering, 
abiprojektid 

MTÜ 
juhatus 

Küla logo   x    - sponsorlus MTÜ 
juhatus 

Küla lipp   x x    sponsorlus külavanem 
internetilevi   x     omafinantseering külaelanikud 
Renoveeritud 
elektriliinid ja 
alajaam 

  x     Eesti Energia Eesti 
Energia 

Bussiootepaviljon  x      Kose 
Vallavalitsus 

MTÜ 
juhatus 
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7. ARENGUKAVA JÄLGIMINE, KORRIGEERIMINE 
 
 

Arengukava vaadatakse üle kord aastas küla koosolekul ning hinnatakse seniseid tegevusi ja 

kinnitatakse järgmise aasta tegevusplaanid. Koosolekul esineb külavanem või MTÜ juhatuse 

liige ettekandega tehtud tööst arengukava teostamisel ning tehakse parandusettepanekud 

arengukava täitmiseks. Koosolekul on õigus häälteenamusega viia sisse muudatusi ja 

täiendusi arengukavasse. Arengukava täitmist jälgib MTÜ Viskla Külaarendamise Selts. 

 

8. KOKKUVÕTE 
 

 
Kokkuvõttena saab öelda, et piirkonnas elab arenguvõimeline elanikkond, ollakse info- ja 

sidevahendeid omav kodupaika hindav rahvas.  Välja on kujunenud külaaktiiv ja 

traditsioonid. Viskla külas ei mängi vanus rolli, osalejad on sünnist kõrge eani. Lapsed on 

alati tegemistesse kaasatud ja selle kaudu loodame neile anda soovi ükskord küla elu edasi 

edendada.  
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LISAD 

 

Viskla küla tegemised. 

 

24. 04. 2004 esimene Viskla küla koosolek Traadi talus, kus valiti esimene külavanem Indrek 

Viiul. Abikülavanemateks valiti Ruth Aguraiuja ja Indrek Viiul. 

Suvi 2004 talude viitade ja küla viidaposti paigaldamine. 

Detsember 2004 jõulukuuse kaunistamine. 

26. 06. 2005 Viskla küla koosolek Kõrtsu talus, asutati MTÜ Viskla Külaarendamise Selts. 

Detsember 2005 jõulukuuse kaunistamine. 

9. 09. 2006   Viskla küla koosolek Trulli talus, planeeriti aastat 2007. 

17.06. 2007  Viskla küla koosolek Peeba talus, valiti teine külavanem Kristel Kadapik. 

Abikülavanemateks valiti Aime – Maria Randalu ja Tõnu Pärs. 

7. 07. 2007    Viskla küla heakorrapäev. 

20. 08. 2007 Viskla küla elanikud korraldasid Kose valla jalgrattamatka. 

Detsember 2007 jõulukuuse kaunistamine. 

15. 12. 2007 Viskla küla jõulupidu Ravila Noorte- ja Vabaajakeskuses. 

2. 05. 2008 Viskla küla heakorrapäev. 

5. 07. 2008 Viskla küla heakorrapäev. 

27. 07. 2008 Viskla küla koosolek Peeba talus.  

30. 08. 2008 Viskla küla osalemine Kose valla külade päeval. Visklat esindas kaks võistkonda 

ja kaks rammumeest. Võistkondlikel võistlustel saavutasime 1. ja 4. koha ning rammumehe 1. 

koht tuli ka Visklasse. 

Augustis 2008 teadetetahvli ja postkastide paigaldamine.  

Detsember 2008 jõulukuuse kaunistamine. 

Detsember 2008 ilmus esimene Viskla küla infoleht. 

10. 01. 2009 Viskla küla uusaasta pidu Ravila Noorte- ja Vabaajakeskuses, Viskla Heategija 

„Kaunid teod“ auhinna väljaandmine. 

13. 01. 2009 alustas tööd beebiklubi. 

28. 01. 2009 beebiklubi 

12. 02. 2009 beebiklubi 

14. 02. 2009 Karaoke. 

24. 02. 2009 Vastlatrall 
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26. 02 2009 beebiklubi 

Märts 2009 ilmus teine Viskla küla infoleht. 

17. 03 2009 beebiklubi 

21. 03. 2009 Karaoke. 

06. 05. 2009 beebiklubi 

16. 05. 2009 Viskla küla laat. 

14. 06. 2009 beebiklubi 

12. 07. 2009 Viskla küla koosolek Peeba talus. 

26. 07. 2009 talgud Trulli talus 

Juuli 2009 osalemine konkursil „Kaunis küla“ 

1. 08. 2009 Kose valla 2. külade päev Viskla külas. Viskla võistkond sai 3. koha ja 

rammumehe 1. ja 3. koht tuli Visklasse. 

August 2009 talgud Nõmmemõisas. 

August 2009 ilmus Viskla küla kolmas infoleht. 

21. 08. 2009 beebiklubi 

31. 08. 2009 osalemine ja esinemine külavanemate konverentsil 

13. 09. 2009 Viskla heategevuslaat 

20. 09. 2009 beebiklubi 

28. 09. 2009 külavanemate teabepäeval osalemine 

23. 10. 2009 beebiklubi 

29. 10. 2009 beebiklubi 

09. 11. 2009 beebiklubi 

24. 11. 2009 beebiklubi 

Detsember 2009 jõulukuuse kaunistamine 

12. 12. 2009 Jõuluturg koos Kose Kunstikooliga 

31. 12. 2009 uusaasta vastuvõtmine küla kuuse all 

03. 01. 2010 liuvälja rajamine 

06. 01. 2010 kuuskede põletamine 

09. 01. 2010 uusaasta üritus Ravila Noorte- ja Vabaajakeskuses, Viskla Heategija „Kaunid 

teod“ auhinna väljaandmine, Viskla beebi 2009  - puulusikate kinkimine 

13. 01. 2010 lasteklubi 

03. 02. 2010 lasteklubi 

10. 02. 2010 lasteklubi 

13. 02. 2010 sõprade vastlad 
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17. 02. 2010 lasteklubi 

10. 03. 2010 lasteklubi 

Märts 2010 Viskla päästeala ohutuskooli jaoks Visklas toimunud tulekahjude andmete 

kogumine 

Märts 2010 ilmus Viskla infoleht 

07. 04. 2010 lasteklubi 

10. 04. 2010 Viskla päästeala ohutuskooli 1. koolitus tuleohutusest väljaspool hooneid 

21. 04. 2010 lasteklubi 

05. 06. 2010 lasteklubi 

08. 05. 2010 Viskla päästeala ohutuskooli 2. koolitus tuleohutus hoonetes 

09. 05. 2010 Emadepäeva kontsert 

16. 05. 2010 paigaldati teine viidapost Kõrtsu talu maale 

19. 05. 2010 lasteklubi 

31. 05. 2010 Viskla päästeala ohutuskooli 3. koolitus Kose Gümnaasiumis, kus Viskla küla 

lapsed rääkisid oma klassikaaslastele tuleohutusest 

01. 06. 2010 lasteklubi 

12. 06. 2010 Viskla kevadlaat 

17. 06. 2010 lasteklubi 

03. 07. 2010 Viskla küla koosolek Peebal. Valiti külavanemaks taas Kristel Kadapik ja 

abikülavanemateks Erkki Karjamaa ja Eimar Nõmmela. 

Juuli 2010 ilmus Viskla infoleht, mille peateema oli tuleohutus. 

17. 07. 2010 Viskla päästeala ohutuskooli lõpuüritus. 

24. 07. 2010 kolmas Kose valla külade päev Ravilas. 1. koha sai Palvere küla, 2. koha sõmeru 

küla ja 3. koha Karla küla. 4. koht läks Kosele, Viskla küla sai 5. koha ning 6. koht Ravila. 

19. 08. 2010 Viskla küla suvepidu, kus esines ansambel „Svips“. 
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SWOT analüüs  
 
 
Tugevused Nõrkused 

• noorenev elanikkond 

• soodne asukoht Tallinn – Tartu mnt 

suhtes, arenenud teede võrk 

• Tallinna lähedus 

• hästi asustatud küla, vähe tühjasid 

talusid 

• eestvedajate olemasolu 

• inimeste huvi küla arendamise vastu 

• vaikne ja rahulik, puhas keskkond 

• põlvkondade järjepidevus 

• säilitatud talud vanadel talu kohtadel 

• olemas olevad rahuldavad 

infrastruktuurid 

• koostöö valmidus KOV- ga 

• kaupluseauto 

• valla poolt organiseeritud bussiringid 

• külaelanikel puudub nii suvine kui 

talvine kokkukäimiskoht, kiigeplats 

• vähe töökohti kodukoha juures 

• lastel ja noortel puudub tegevus 

• nõrk ettevõtlus 

• teede halb olukord ja talvel kohati 

lahti lükkamata teed 

• halb mobiilside levi 

• puudub väljaminevate kirjade postkast 

• koolivaheaegadel ühendus Kosega 

halb 

• tühjad lagunevad majad 

• hommikune liiga hiline ühistranspordi 

võimalus tööle ja kooli jõudmiseks 

• ringi hulkuvad koerad 

Võimalused Ohud 

• linna lähedus 

• küla esindamine valla volikogus 

• viidad 

• internet 

• bussijaam 

• elanike laiem kaasatus küla arengusse 

• ühistegevuse edendamine, talgud 

• küla kroonika ja traditsioonide 

kujunemine, seltsielu arendamine 

• koostöö naaberküladega ühiste huvide 

osas 

• korrastatud, kaunis küla 

• omavalitsuse vähene abi ja huvi 

puudumine 

• teede lagunemine 

• eestvedajate väsimine 

• osa elanikkonna passiivsus 

• üldine ükskõiksus 

• noorte vähene huvi külaelu vastu ja 

nende lahkumine 

• rahaliste vahendite puudumine 

ettevõtluse arenguks ja ehituseks 

• põllumajanduse kadumine 

• küla paiknemine hajusalt ja liiga 
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• traditsioonide loomine 

• parem info levik 

• küla tuntuse tõus 

• tiigi korrastamine ja kasutusele 

võtmine 

• organiseerida täisealisele 

elanikkonnale ühistegevust (ringid, 

klubid) 

• luua oma küla interneti lehekülg 

• kui on olemas kokkukäimise koht siis 

sinna luua lõkke- ja palliplats, 

mänguväljak lastele 

suurel territooriumil paiknemine 

• riigi suhtumine küla ellu 

• kihutavad autod 

• rahvaarvu vähenemine 

• negatiivne iive 

 


