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TERE !
Olete lugemas esimest Oti Küla infokirja. Tahame hakata seda tegema regulaarselt ja vajaduspõhiselt. Siia püüame
koondada kõik viimased külaga või külaelanikega seotud teated, uudised, küla puudutavad piitsad ja präänikud.

MTÜ OTI KÜLASELTSIST

TEEMAD

1. MTÜ Oti Külaseltsi
igapäevatööga seotud
inimestest ja
tegemistest
2. Mänguväljakutest
3. Talgutest
4. Lemmikloomadest
5. Parkimis- ja
liiklemisprobleemidest
6. Küla heakorrast
7. Kiidame tegijat

Meie külaselts on asutatud 4 aastat tagasi 5 aktiivse külaelaniku algatusena. Sooviks oli
koondada Oti ja Vaela asumi põliselanikud ja kiiresti kasvava küla uuselanikud ühtsesse
külaseltsi, mis aitaks edendada mitmesugust külategevust kuid eelkõige oli eesmärgiks
väga vajalike mänguväljakute rajamine meie küla lastele, mis arendaja tegevusest oli
välja jäänud.
Asutatud sai MTÜ Oti Külaselts, tehtud veebileht, hiljem Facebooki leht. Aktiivselt
alustati küla sporditegevusega ning liitutud Mõisaküla spordiarmastajatega nn.
Mõisaottide nime all valla sportmängude võistkonnaks ning ühel aastal võidetud ka
ülevallaline esikoht. Alustasime juba esimesel asutamise aastal kevad- ja sügistalgutega,
suvepeoga. Igal aastal on seltsiga liitunud aina rohkem peresid ning tänase seisuga on
meil 45 liiget e. perekonda.
Tee mänguväljakute projekti allkirjastamiseni on aga olnud pikem, töömahukam ja
takistusterohkem kui ilmselt keegi külaseltsi asutajatest või praegustest tegijatest aimata
oskas. Kõik see poleks olnud võimalik ilma grupi külainimeste intensiivse tööta.
Siinkohal on õige hetk ka rääkida, et lisaks seltsi juhatusele on külategemistesse
kutsutud mitmed tragid ja tublid külaelanikud ning oleme oma aktiivi hakanud kutsuma
küla mõttekojaks. Mõttekoja kohtumistel arutamegi läbi kõik küla probleemid, tulnud
murekirjad ja muidugi siiani alati punase joonena mänguväljakute projekti kulgemine.
Jagatud on omavahel ülesanded projektides ja ka külaga seotud ettevõtmistes nagu
talgud jms. Samuti nt. suveüritustel,on kõik telgid, toolid, toidud, muusikatehnika,
lõbusad võistlused, auhinnad, loterii, kuulutused, külakirjad jms. justnimelt kellegi tubli
töö tulemus sellest aktiivist. Rõhutamist vajab kindlasti fakt, et kõik juhatuse liikmed ja
mõttekoja tublid inimesed teevad oma tööd küla heaks vaid heast tahtest, omast ajast
ning tasuta.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ootame alati aktiivseid ja külaelu käekäigust huvitatud inimesi mõttekojaga liituma! Võtke seltsiga ühendust!
_________________________________________________________________________________________________________________

MÄNGUVÄLJAKUTEST
Ülalpool sai räägitud mänguväljakute pikast saamisloost. Lisada võib veel informatsiooniks, et mänguväljakute orienteeruv valmimisaeg on
juuni lõpp. Mänguväljakuid tuleb kaks, ridaelamute ette tillumatele lastele ning pumbamaja kõrvale noorukitele. Noorukite platsile tuleb
ürituste tarbeks ka väike varjualune aga ka külakiik jaanituleplatsiga.
Kuigi ehitaja piirab ehitusaluse mänguväljaku turvalindiga siis see kindlasti üksi ei hoia ära laste uudishimu. Palume hoida ehitusajal lastel
silma peal ja MITTE lasta neid enne uutele atraktsioonidele või pinnakattele kui mänguväljak on ametlikult avatud ja ehitajalt luba selleks
olemas. Kuna paljud atraktsioonid fikseeritakse tsemendiga maasse siis enne kivistumist on eriti ohtlik kui laps tuleb atraktsioonile. Veel
avamata mänguväljakute atrakstioonide rikkumisel või lõhkumisel tuleb kahjud katta süüdlasel. Paneme südamele ka asjaolu, et varem
külarahva enda poolt talgu korras püstitatud atraktsioonid ei vasta enesestmõistetavalt laste atraktsioonide euro- ega turvanõuetele ning
nende kasutamine on kindlasti lapsevanema enda vastutusel. Õnneks on need atraktsioonid siiski meie lapsi hästi teeninid ja on tore, et me
lihtsate vahendite ja aktiivsete külainimeste abiga need lastele tühjale mängu platsile siiski tehtud saime.
Veelkord tänud kõigile annetajatele mänguväljaku omafinantseeringu kokkusaamiseks. Me saimegi sellega hakkama!

TALGUTEST
Teeme Ära Talgud on meie külas saamas juba traditsiooniks. Viimased
talgud olid järjekorras juba neljandad ! Järgmine aasta väike juubel.
Täname kõiki talgulisi, majaümbrused, mänguväljakud, metsarajad said
korda ja toredad sildid metsarajale püsti.

LEMMIKLOOMADEST
Lemmikloomateema on tavaliselt enamus külades üks kirgikütvamaid
teemasid ning ka meie küla ei ole siin erand. Loomapidamisreeglid on
kirjas ka valla kodulehel ning viimases Kiili Teatajaski. Pidagem siis neist
kinni! Lihtne reegel on kokkuvõttes, et hoidkem kassid-koerad koduligi
ning nende järgi küla ja metsarajad puhtana.

PARKIMIS-JA LIIKLEMISPROBLEEM
See on kerkinud esile just viimase aasta jooksul. Külasse tuleb elanikke juurde, sellega koos sõiduvahendeid ja liiklejaid nii jala kui rooli
taga. Põhiliseks elanike mureks millega seltsi poole on pöördutud on kergliiklusteele pargitud autod, mis takistavad jalakäijate liikumist . See
mure on eriti terav ridaelamute ees kulgeva jalakäijate tee osas. Jalakäijate tee peab olema vaba jalakäijatele liiklemiseks ning palume mitte
hoida ja parkida seal oma sõiduvahendeid. Kõnniteele pargitud sõiduvahend sunnib jalakäija ( aga ka meie lapsed) astuma sõiduteele ning
aina suureneva külaliikluse tõttu on see ohtlik.
Tahame ka südamele panna autojuhtidele vähendada miinimumini sõidukiirust kogu külas ja olla väga ettevaatlik teepööretel kus maja aed
võib osaliselt varjata nägemisulatust kurvi taha ning seetõttu ohule reageerimisaeg minimaalne. Mida rohkem kerkib maju meie külasse seda
rohkem tekib erinevaid ohukohti. Olgem tähelepanelikud ja hoolikad liiklejad.
Kuuse teel ridaelamute ees viimase lumelükkamise käigus purunenud ,, lamav politseinik,, saab lähiajal lumelükkaja teatel korda tehtud.

KÜLA HEAKORRAST
Oleme kevad- ja sügistalgutega püüdnud oma kodu ja külaümbrused puhtaks teha, kuid see tegevus peaks olema tegelikkuses mitte hoogtöö
vormis vaid igapäevane. On elementaarne, et me ei viska maha prahti, koristame oma lemmikloomade järgi, niidame oma krundid ning
hoiame prügikonteinerite ümbruse puhtana. Probleemiks on sageli parajasti ehitatavate elamute ehituspraht mis tuulisema ilmaga külavahel
ringi lendab või maandub metsas. Kahjuks ei ole omanikku ennast tihti ehitusel ning ehitusmehed ignoreerivad koristamispalvet. Hoiame
oma küla , olgem julged ja tehkem märkusi prügilastele ja hoolimatutele lemmikloomapidajatele !

KIIDAME TEGIJAT !
Külaseltsi töös oleme kokku puutunud kirjavahetustes ja vestlustes ikka enamasti probleemidega. Märgatakse enamasti ikka seda mis on
valesti või halvasti. Siinkohal aga teeksime otsa lahti ja kiidaksime tublit , tähelepanelikku ja hoolivat külaelanikku Marko Veskit, kes osutas
seltsi tähelepanu küla sissesõidutee suurele asfaldi augule ning võttis kätte, tuli ja parandas augu asfaldis ise ära ! Selle asemel, et kurta
vallale, oodata järjekorras vahendeid ja tehnikat, samal ajal auk aina afaldis suurenemas, võttis üks mees töö ise ette ja tegi ära ! Suured
tänud ja kiitused ! Selliseid külaelanikke võiks meil aina rohkem olla !
__________________________________________________________________________________________________________________

Selle viimase rõõmsa teatega esimese infolehe lõpetaksimegi . Edaspidi võib soovi korral lisada siia teie saadetud teateid või
reklaami nt.käsitöölistele, aiasaaduste müüjatele vms. ,, küla,, teenuste pakkujatele
__________________________________________________________________________________________________________.

ILUSAT SUVE KÕIGILE JA KOHTUME LOODETAVASTI VARSTI TOREDATEL MÄNGUVÄLJAKUTEL !

MTÜ OTI KÜLASELTSI JUHATUS
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