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TERE !
Olete lugemas teist 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.
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Meie selleaastane suvelõpupidu oli juba neljas. Seega võime rääkida
traditsioonist, mis on kindlasti üks toredaim ja meeldejäävaim meie külas.
Rõõm on tõdeda, et iga aastaga on pidu kasvanud järjest suuremaks,
mitmekülgsemaks ja rahvarohkemaks. Kui esimesel aastal oli peol osalejaid ligi
40 inimest, siis sellel aastal saime osalejate näol teha järjekordse rekordi –
kohal 120 peolist.
Selle aasta peo tegi eriliseks see, et esmakordselt toimus pidu meie uhiuuel
mänguplatsil, samal külapeol uue nime saanud Metsaoti platsil. Eelmiste pidude
toimumise paik, kus täna on väikelaste mänguväljak, sai uueks nimeks Karuoti
plats. Metsaoti platsil on meie uus, uhke külakiik, suur lõkkeplats, varjualune ja
lisaks rohkelt ruumi mängimiseks ja möllamiseks. Uue platsi eelis on kindlasti ka
see, et kisa ja kära ei häiri külaelanikke nii palju kui Karuoti platsil, lisaks on
Metsaoti plats eemal liiklusest ja seega turvalisem lastele.

Võrreldes eelmiste aastate pidudega olid meie selle aasta peo programmis
mõned uuendused. Lisaks uuele peoplatsile proovisime esmakordselt varianti,
et iga peole tulev pere võtab kaasa söögipoolist ühisele peolauale. See oli igati
väärt idee ja sai palju positiivset tagasisidet. Järgmistel pidudel jätkaksime
kindlasti samas vaimus. Lisaks oli programmis endisest rohkem mänge ja
võistlusi nii lastele kui täiskasvanutele ja seda tänu toredale õhtujuhile ja lastega
tegelenud indiaanlastele. Kindlasti tegi selle aasta peo eriliseks Kiili
vallavanema külaskäik koos kõnega. Oleme peojärgselt saanud veel ekstra
suured kiidusõnad meie vallavanemalt – kui tublid ja hakkajad külaelanikud on Oti külas.
Pidu sai ilusa punkti tõrvikute näol, mis süüdati Metsaoti platsil oleva künka otsa. Kuna tegemist oli muinastulede ööga, siis
kasutasime teemat ära ja palusime inimestel peole kaasa võtta tõrvikud. Vaatepilt oli muljetavaldav ja kaasa aitas ka suur ja
uhke lõke.
Lisaks peost osa võtnutele väärivad tänuavalduse kõik loteriist osa võtnud. Just loterii on igal aastal see koht, kust saame meie
kõigi toetuse kaudu raha külapeo korraldamiseks. Sel aastal tasusime loterii müügist saadud rahaga õhtujuhi ja indiaanlaste
tasud, ostsime ühekordsed nõud ja prügikotid jne. Eelmistel aastatel on olnud meie loterii auhindade suursponsor Kiili vald. Sel
aastal kahjuks valla toetust ses osas ei olnud ning kindlasti tuleb meil järgmistel aastatel mõelda välja ka teised variandid
külapeo rahastamiseks. Rääkides veel tulevikuplaanidest, sooviksime edaspidiste pidude tarbeks osta külale suure peotelgi ning
mõned lauad ja pingid. Ent telgi ja laudade-pinkide osas saame hakata mõtteid mõlgutama alles siis, kui oleme ostnud külale
päris oma murutraktori – arvestades meie suuri mänguplatse, on see hetkel meie esmavajalik investeering.
Lõpetuseks võib öelda, et meie külapeo edu kõige suurem võti on olnud inimesed meie endi seast - need, kes on abiks peo
korraldamisel ja loomulikult kõik peol osalejad. Ei väsi kordamast, et ikka ja alati ootame aktiivseid ja tragisid külaelanikke liituma
meie Külaseltsi mõttekojaga, sest arenguks on alati vaja uusi ja värskeid ideid. Mida rohkem meid on, seda mitmekülgsem on ka
meie küla areng!
Järgmiste pidudeni!

LEMMIKLOOMAPIDAMISEST
Meie külas, kus elanike arv pidevalt kasvab, on kasvamas ka peredes peetavate koerte ning kasside hulk. Teatavasti
reguleerib lemmikloomapidamist vastav riiklik ning omavalitsuse määrustik. 30.06 2013 on jõustunud Kiili Vallavolikogu
13.08.2009 määruse nr 19 “Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri” muutmise määrus. Allpool
on kirjas peamised muudatused, mis on lihtsama jälgimise eesmärgil ka alla joonitud :
§ 1. Kiili Vallavolikogu 13.08.2009 määruse nr 19 „Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise
eeskiri“ muutmine
Kiili Vallavolikogu 13.08.2009 määruses nr 19 „Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või
tema valduses olevas ruumis, ehitises või õues piiratud alal (tarastatud hoov, aed jne), kusjuures kasutatav ruum, ehitis ja
piiratud ala peavad oma asukoha, projektlahenduse, tehnoloogia ja mikrokliima poolest olema loomaliigile sobivad, ohutud,
kergesti puhastatavad ja vastama lemmiklooma pidamise nõuetele. Looma tuleb pidada selliselt, et oleks välistatud tema
lahtipääsemine (v.a kassid hajaasustusega alal) ja ärajooksmine. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik.”;
2) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Koera ja kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma
otsas, vastavas puuris, kotis või kandmisvahendis. Koeral peab vajaduse korral olema suukorv või koonurihm. Avalikel
üritustel ja rahvarohketes kohtades viibimisel tohib koer olla lühikese (kuni 2m ja kontrollitava) jalutusrihmaga ning
suukorviga või koonurihmaga. Loomapidaja peab tagama järelevalve oma lemmiklooma üle ja kaaskodanike ohutuse.";
Selgituseks: vastavalt tihe-ja hajaasustuse määratlusele kuulub Vaela küla tiheasustuse alla ning seetõttu puudutavad uue
määruse muudatused ka Oti asumit

KÜLA MURED
KODUDE TURVAALARMIDEST
Puhkuste ajal lahkuvad pered sageli pikaks ajaks oma kodudest
ning on igati loomulik, et selleks ajaks aktiveeritakse maja
turvasüsteem. Ükski süsteem ei ole aga lõpuni rikkekindel.
Küllap oli möödunud suvi selles osas õpetlik meile kõigile. Et teie
pere probleemitult puhkust saaks veeta ning külaelanikud sel
ajal rahus elada, soovitame leida külas usaldusväärne naaber,
kelle kätte jätta maja varuvõti, teave varuvõtme asukohast või
teave kontaktisikust, kes oleks kiiresti suuteline rikki läinud
alarmsüsteemi vajadusel inaktiveerima.
PARKIMISEST
Täname elanikke, kes reageerisid märkusele mitte parkida
sõiduautosid majaesistele kergliiklusteedele. Siiski on autojuhte,
kes kipuvad seda pisitasa uuesti unustama. Sõiduauto parkimine kergliiklusteele sunnib jalakäijad ja mängivad lapsed
astuma sõiduteele, mis kasvava sõiduvahendite arvuga külas on iga päevaga aina ohtlikum. Hoidkem oma laste ja teiste
pereliikmete turvalisust!
SÕIDUKIIRUSTEST
Eelmise teemaga haakub tihedalt ka juhtide valitud sõidukiirus Oti asumis. Elanike pahameelt on tekitanud küla teedel
aeg-ajalt liigselt kihutavad sõidukid. Kuna meie külas on teedel palju pöördeid, siis ei suuda kiirustav juht ka parimal
tahtmisel aegsasti reageerida näiteks kurvi tagant vastu jooksvale lapsele. Tuletame meelde, et meie asumis on lubatud
maksimaalne sõidukiirus 30 km/h.
PRÜGIST
Meie külas on valminud toredad mänguväljakud. Sellega koos on aga tekkinud ka mure mänguväljakutele mahavisatud
prügiga. Palun rääkige oma lastele ning näidake ka ise eeskuju, kuhu tuleb prügi panna ning et seda ei tohi kunagi maha
visata, olgu see siis väike kommipaber, katki läinud liivakastimänguasi või mistahes muu praht. Korra hoidmist kergendab
Metsaoti platsil juba asuv ning sügistalgute ajal ka Karuoti platsile ehitatav prügikast.

KODANIKUJULGUSEST

Meie küla on meie endi nägu. Seda ei hoia ega hoolda meie eest mitte keegi teine. Ainult meie ise ja ühekoos saame
seda teha. Märgakem enda ümber toimuvat. Märgakem inimest, looma, istutatud taime, ühiste jõupingutustega rajatut
ja meie küla tervikuna. Ületagem ebamugavustunne ja tehkem vajadusel rahulik märkus, kui näeme olukorda, kus
mõnele neist tehakse häda. Olgu see siis üle müramise piiri minev laste kaklus, prügi mahaviskamine, kihutav auto,
lemmiklooma järelt mitte koristamine, hoolimatult parkimine, mänguväljaku atraktsioonide ja infotahvlite
mittesihipärane kasutamine või lõhkumine, istutatud taimede kahjustamine vms.

Märgakem ja hooligem!
SPORT
Juba kuus aastat on Kiili SK esindaja Kaupo Kütt korraldanud vallarahva sportmänge, kus külade, kooli või sõpruskondade poolt
on kokku pandud võistkonnad, mis võtavad omavahel mõõtu erinevates spordialades. Vaela ja naaberküla Mõisaküla on sellest
üritusest osa võtnud kolme aasta jooksul. Meie ühendküla oli ka esimene, kes suutis aastal 2011 murda 3 aastat järjest esikoha
saavutanud Kiili I võistkonna edutee. Tegelikult polegi võistluse põhieemärgiks võit ja teistele “koha kätte näitamine”, vaid
pakkuda vallaelanikele ja vallas töötavate ettevõtete töötajatele mõnusat sportlikku meelelahutust harrastajate tasemel.
Viieteistkümnest erinevast alast koosnev sari saab alguse veebruaris ja lõpeb septembris. Kuigi 2014. aasta kava pole veel
kinnitatud, on siiski üldplaan igal aastal sarnane. Veebruaris alustatakse teatesuusatamise (3 meest + 2 naist), sõudeergomeetri
tõmbamise (3M+2N) ning bagikrossiga (2M+1N) lumerajal, märtsis mängitakse samal päeval lauatennist (3M+2N) ja sulgpalli
(2M+1N), aprillis toimub kabetamine (2M+1N) ning noolemäng darts (2M+1N). Aprilli lõpus või mai alguses toimub võistkondlik
pallimäng (4M+1N), mis ka järgmisel aastal on tõenäoliselt saalihoki. Sama kuu jooksul korraldatakse ka teatejooks
(3M+2N) Kangru terviseradadel. Juunis on jõualade kord, sest toimuvad kuulijänn (2M+1N) ning köievedu (5M). Kuna suvel on
inimesed palju liikvel, siis sel ajal puhatakse ka mängudest. Augusti lõpus jätkatakse maastikuratta teatekrossiga (3M+2N) ning
septembri keskpaigas toimub finaal, kus samal päeval pannakse paremus paika petanq’is (2M+1N), lastevõistluses (6L) ning
lõpetatakse mälumänguga (3M+2N). Seejärel toimub autasustamine, kus parim võistkond saab aastaks enda valdusesse
rändkarika ja loomulikult toimub ka kõigile väike sööming ja pidu DJ juhtimisel.
Kuna sel aastal jäi meie Vaela/Mõisaküla osalus natuke tagasihoidlikumaks ja “teenisime” osade etappide eest nulli, siis võiks
järgmine aasta huviliste ringi natuke laiendada ja üritada võistkonna välja panna kõikidele etappidele. Kui keegi tunneb, et
sooviks mingil alal kindlasti kaasa lüüa, siis võiks sellest julgesti teada anda. Tähtis ei ole ala ülimeisterlik valdamine, vaid pigem
huvi ja tahtmine ☺!
Lisainfot saab alati meie ühisküla kontaktilt – Maarek Pajur, tel. 591 86668; maarek.pajur@gmail.com

Maarek Pajur , Marion Jõgi

VALIMISED
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad Kiilis 20. oktoobril.
Oti külast kandideerib selle aasta kohalikel valimistel mitteerakondliku liidu nimekirjas pr. Külli Joonson, kes tegutseb ka
meie külavanemana. Piisav kogus hääli meie oma küla elanikule tagaks talle koha Kiili valla volikogus, mis omakorda
annaks hääle tervele Oti külale.
Millised eelised on Oti külal, kui volikogus on keegi meie seast? Saame mõjutada valla otsuseid ja rahajaotust, mis
arvestavad eelkõige meie küla ja külaelanike vajadustega. Valla toetusel on meil suurem tõenäosus saada rahalist toetust
ka suurtele projektidele. Oleme paremini ja põhjalikumalt informeeritud valla tegevustest ning kuuleme alati aegsasti meie
küla puudutavatest otsustest.
Lisaks eeltoodule oleks ju uhke tunne, kui ka Oti küla oleks Kiili valla volikogus esindatud.
Oti küla mõttekoda

TALGUD !
Tule meie küla sügistalgutele pühapäeval, 13. oktoobril kell 11:00
Koguneme Karuoti platsil.
Seekordsed talgutööd:
• Veame Karuoti platsi lõkkekoha kivid Metsaoti lõkkeplatsile.
• Korjame Metsaoti platsilt ära niitmist takistavad kivid.
• Korjame platsidelt prahi.
• Niidame Karuoti platsil muru ja rohime hekid mõlemal platsil.
• Ehitame Karuoti platsile prügikasti.
• Ehitame Metsaoti platsil olevatest palkidest lastele midagi vahvat.

•

•
•

Ehitame küla sissesõidul asuvate prügikonteinerite ümber sõrestiku ja värvime selle ära – nii näeb meie küla
ilusam ja rõõmsam välja. NB! Kui Sul on kodus üleliigseid värvijääke, võta need kaasa - nii saame rõõmsa
prügimaja ja küllap jätkub värvi ka Metsaoti platsi katusealuse laua värvimiseks.
Vaatame üle suve jooksul paar korda pikali vajunud teadetetahvli Karuoti platsil ja vajadusel betoneerime selle.
Istutame teadetetahvlite alla ja mujale lillesibulaid. NB! Kui Sul on lillesibulaid üle, võta need kaasa. Meie küla
saab tänu sügisel istutavatele lillesibulatele kevadeks hoopis rõõmsama ilme. Võtke julgelt kaasa ka muid
ülejäävaid taimi ning köögi- ja puuvilju – taimedele leiame sobiva istutuskoha või teeme rohevahetust, köögivilju
saame samuti vahetada või ära anda.

Lõpuks teeme Metsaoti platsil lõket ja tunneme rõõmu ühiselt tehtud tööst ja järjest ilusamaks muutuvast meie oma külast
Võta kaasa:
• Võimalusel töökindad. Mõned kindad on olemas veel ka külaseltsi varudes.
• Murutraktor Karuoti platsi niitmiseks.
• Puutööriistad.
• Värvijäägid ja pintsel.
• Üle jäävad lillesibulad, muud taimed, köögi- ja puuviljad.
• Hea tuju!
Ootame rohket osavõttu!

REKLAAM

Hobi korras loomade joonistamisega tegeleva kunstnikuna sooviksin oma oskusi kasutada kellelegi hea tuju loomiseks. Seni tehtud tööd
on leidnud väärika koha kellegi koduseinal lemmiku portree näol või kingikotis mälestusesemena loomasõbrale. Liik, tõug, suurus,
värv - miski neist pole takistuseks. Pane mind proovile!
Lisainfo, tellimine ja tehtud tööde minipagas on kättesaadavad kodulehel animalistika.ee . Mari-Mai Koha tel. 55 9999 39

REHVIRING.EE PAKUB REHVIVAHETUSELE -10% , SOODUSTUSE SAAMISEKS
SALASÕNA: OTI KÜLA.

KIIDAME TEGIJAT !
Eriline kiitus ja tänu Rain Sisas`ile meie muruväljakute niitmise eest. Suur tänu perekond Kruminsh´ile ja perekond
Mäenpää`le murutraktorite laenutamise ning hr. Kreegile muruniidukiga niitmise eest. Täname kõiki tublisid naisi,
mehi ja lapsi, kes ei pidanud paljuks mänguväljakute hekke rohimas käia. Täname kõiki, kes olid abiks meie
suvelõpupeo korraldamisel ja hiljem koristamisel. Tänu tublidele meestele, kes leidsid aja tulla enne pidu
trimmerdama ja niitma ning peoks raskeid palke lõkkeplatsi ümber vedama. Eriline tänu neile perekondadele, kes tõid
meie loterii läbiviimiseks palju toredaid auhindu , et pidu , millega paratamatult kaasnevad kulud, saaks võimalikult
vahva. On tõeliselt soe tunne, et aina rohkematele peredele on meie küla heaolu ja heakord tähtsaks saanud. Meie
külast on saamas kahtlemata üks kõige vahvamaid külasid Kiili vallas!
Oti külaseltsi juhatus

ILUSAT SÜGIST KÕIGILE JA KOHTUME SÜGISTALGUTEL !
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MTÜ Oti Külaselts
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