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Olete lugemas Oti küla infokirja. Oti Külaseltsi Infoleht ilmub 2 x aastas ning siia on koondatud kõik viimased külaga või
külaelanikega seotud teated, uudised, küla puudutavad rõõmud ja mured.

Eelmise Oti Infolehe ilmumisest on möödas ligi pool aastat. Mitte keegi ei osanud veel siis arvata millised sündmused meie
väikest küla hakkavad üsna varsti raputama. Tänaseks on sõnakombinatsioon Rail Baltic meid kõiki hakanud juba väsitama, küll
aga on endiselt küsimärgi all meie küla puutumatus ja turvalisus. Oleme jooksvalt saatnud olukorrast ülevaateid küla üldlistile ,
seepärast pikemalt kogu situatsiooni enam tutvustama ei hakka. Hendrikson & Ko on tulnud küll välja veel mõne uue trassi
mõttega mis puudutavad Kiili valda ja ka Vaelat kuid neid nii lisatakse kui võetakse kaardilt ning niikaua kuni ükski neist pole
asetatud ametlikuks variandiks ei ole ka millegi osas oma seisukohta ja argumente avaldada. Hoiame teid infoga kursis.
Selles protsessis võib tõsiselt uhke olla oma küla kokkuhoidvuse üle. Kui meil ei oleks juba mitu aastat ühist toimivat seltsi-ja
külategevust, korralikult töötavat külalisti ja mõttekoda, oma enda esindajat volikogus, ei oleks meil olnud vajalikku infot piisavalt
kiiresti käes, me poleks suutnud vajaliku kiiruse ja teravusega reageerida ning oma jõude välk-kiirelt koondada ega oma ühist
häält kõikjal kuuldavaks teha. Nii vallas kui kaugemal tajutakse meid märksa rohkem kui väga kokkuhoidvat kogukonda ja küla.

Oti Külaselts sai 5 aastaseks ! 6. märtsil 2009 said kokku 5 selle küla tegusat inimest, kelle sooviks oli tekitada tugev ja toimiv kogukond,
ajada oma küla asja ning esmajärjekorras ehitada meie lastele toredad mänguväljakud. 5 aastat on pikk aeg mis ühest küljest läinud ruttu,
teisest küljest on selle ajaga erakordselt palju ühe külaseltsi kohta jõutud : korraldatud kokku 7 talgud, asutatud küla veebileht, osaletud
edukalt Kiili sportmängudel, loodud oma küla Facebooki konto, korraldatud 5 külapidu, ehitatud 2 lumelinna, kutsutud ellu küla Mõttekoda,
alustatud naabrivalvega, saadud valgustus bussipeatusesse, saadud prügikonteinerid, tehtud infotahvlid, esialgne palkidest mänguväljak,
mänguväljakute aluse maa kasutusõiguse saamine seltsile, PRIA mänguväljakute projekti taotlus ja võit, esialgsete rahastajate leidmine,
mänguväljakute rajamine, ühised niitmised, rohimised, metsaraja korrastamised ja ümbruskonna koristamised, küla murutraktori ost, ühine
võitlus RB protsessis oma küla eest.
Meie seltsiga on ühinenud täpselt 50 leibkonda ning külalistis tänasega ligi 100 kontakti. Ühised tegemised, ühised
mured ja rõõmud on teinud meie külast kokkuhoidva , märkava ja hooliva kogukonna.
Selle aasta suuremad koostegemised on :
3. mai
Kevadtalgud ,, Teeme Ära talgute raames,, , sööme ka Oti Külaseltsi sünnipäevatorti !
30.august Suvelõpupidu
4. oktoober Sügistalgud
Selle aasta kevadtalgutel püüaks ühiselt ehitada statsionaarsed pingid ja lauad meie külapidude jaoks. Siis oleks võimalik Metsaoti platsi
suviti nt. ka laste sünnipäevade pidamiseks kasutada. Hetkel püüame organiseerida materjalid.
On teada ka meie Mõttekoja koosolekute päevad:
24.aprill ; 4.august; 22.september. Kui teil on tekkinud soove, ideid, muresid, mõtteid mida oleks hea arutada mõttekojas siis palun saatke
need meile enne koosolekute toimumisi otikylaselts@gmail.com . Samuti ootame ärksaid inimesi liituma meie Mõttekojaga !
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MTÜ Vaela Külakoda asutati 2009. aastal eesmärgiga mitmekesistada piirkonna külaelu.
Paljudele kindlasti tundub, et mis küla- või maaelu see linna lähedal ikka on, kuid kui
vaatada ja märgata meie vahetut lähiümbrust siis kümnetel kui mitte sadadel hektaritel
tegeletakse põllumajandusega. Linnulennult paari km. kaugusel asub suur sigala, näeme
tihti oma kodude lähedal metsaloomi ja ei ole harvad juhtumid kui aknast välja vaadates on
kitsed metsa ääres söömas. Kokkuvõtvalt võiks öelda , et asume linna lähedal kuid ikkagi
maal. Kiili ja eriti Vaela küla on ilus koht elamiseks . Ilusamaks ja huvitavamaks saame seda
vaid ise teha. Kuidas me saaksime oma piirkonda väikeseid poekesi, kohvikuid,
pagaritöökodasi, ilusalonge, käsitöötegijaid, erivaldkondade pisikesi remonitöökodasid, ja
muid teenuse- pakkujaid ? Ikka ainult läbi väikeettevõtluse. Vald saab soovi korral seda
ainult toetada. MTÜ Vaela Külakoda eesmärgid ühtivad Leader liikumisega, mis on üks Euroopa Komisjoni edukamaid algatusi maaelu
mitmekesistamiseks. Leader liikumine on kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kolmanda sektori partnerlus ehk siis koostöö. Leadri toel ja
Vaela Külakoja liikmete ühisel jõupingutusel avab selle aasta mai kuus uksed Vaela Koostöökeskus, kus leiavad endale võimaluse koos
töötamiseks erinevad piirkonna väikeettevõtjad. Selline koostöötamise võimalus tekitab häid mõtteid ja sünergiat ühiseks tegutsemiseks
ning loob paindliku võimaluse kodu lähedal töötada - tööl käia jala või jalgrattaga. Sobib hästi loomeinimestele, kes soovivad töötada
rahulikus looduslähedases keskkonnas. Selleks, et telefoni ja arvutiga tööd teha ei pea alati linna sõitma ning hommikuses ja õhtuses
liikluses oma närve ja aega kulutama. Lisaks on selline tegevus ka keskonda ja tervist säästev. Maja teisel korrusel on ruumi ca 15
töökohale, all korrusel suur konverentsisaal kuni 25 inimesele - seminaride, koosolekute, õpikodade läbiviimiseks. Lisaks on all korrusel kaks
käsitööklassi ja köök. Oodatud on kõik käsitöö- ja kunstihuvilised, kes sooviksid ise käsitööd valmistada ja seda ka teistele õpetada/kursusi
läbi viia. Väga ootame inimesi kes on nõus õhtuti läbi viima maalimis -, savi-, klaasi-, jm. kursusi. Maja siseruumide seinad ootavad ka
erinevaid näitusi ja näitusmüüke (foto, maal, keraamika ) Huvi korral on võimalik läbi viia erinevaid rühmategevusi nagu jooga, beebikool,
jms. Kõik head mõtted on oodatud !
Võtke julgelt ühendust !
info@vaelakulakoda.ee
MTÜ Vaela Külakoda

IKKA L OOMAP IDAMISEST

Kiili vallas reguleerib loomapidamist „Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“. Eeskirjas on detailselt kirjas
mida peab kasside ja koerte pidamisel silmas pidama. Lähemalt sellest ja eeskirja muudatustest kirjutasime ka oma eelmises lehenumbris.
Siiski tundub , et ikka ja jälle tuleb seda teemat puudutada, eriti kevadeti kui lumi sulanud ja
,, üllatused,, meie jalge ümber vedelevad. Ka siis kui lemmikloomaga jalutada pimeduse
varjus ja ka siis kui inimesi parajasti kükitavat koera nägemas ei ole, ei vabasta see
koerapidajat kohustusest koristada oma lemmiku järgi ! See, et iga koer kogu sissesöödu
ka loomulikul viisil kuhugi poetama peab ei ole loomapidajale üllatuseks ning kodust
väljudes ei tohiks ka olla keeruline pista taskusse paar kilekotikest selliste probleemide
ärahoidmiseks. Lemmikloomapidaja – oled lemmiku pidamisega võtnud omale ka mitmed
kohustused, hoia meie külaümbrus, teerajad ja metsarajad oma lemmiku järel puhtad !
Kiidame kõiki lemmikloomapidajaid, kes seda elementaarseks peavad ja oma lemmiku järel
alati koristavad.
Veel raskem teema on aga kassidega. Loodame, et allolev külaelaniku kiri paneb kassiomanikke mõtlema aga eelkõige midagi ette võtma :
Tere !
Tahan Teile kirjutada oma eilsest päevast. Naerge , trampige mutta või mõelge kaasa! Isegi ei tea mis selle emotsiooniga pihta
hakata…:) Kevad on ootamatult vara oma rõõmude ja muredega meie õuele tulnud. Vahva ,saab õues toimetada ja päikest nautida.
Jalutan mina oma tärkavate tulpide ja krookuste vahel ja tunnen,et hakkab juba närvi ajama. Värsked rohelised lehed juba katki
kraabitud või mults lihtsalt hunnikusse tuuseldatud. Aga päike paistab, tuju hea ja mõtlen,et elus on tähtsamaid ja olulisemaid asju kui

2

minu rikutud lilled. Ikka olen rõõmus! Päriselt ! Hakkan siis innukalt oma kuivanud kõrrelisi ämbrisse toppima ja minu usin 2,5 aastane
tütreke õhinaga abistamas. Tõstan siis pahmaka rohtu maast ja selle all hea laadung parajalt laagerdund kassisitta! Ja nüüd nagu
kinolinalt… Jõuan vaid õhku ahmida aga Liisu reaktsioon on kiire. Kummikuga plärts peale siis kindaga pihku ja jooksuga liivakasti poole.
Mina järgi. Sitt liiva sisse ,ise põlvili otsa! Lapsel kogu rõveda haisu sees väga lõbus! Nii , laps kaenlasse ja tuppa pessu. Kummikud
lendasid jalast juba terrassil. kindad ka. Pükste alumised kummid ,mis tõmmatud saapa alla on lootusetult sitaga koos. Põlved ka. Minu
käed ja riided ka juba. Pesemisel toas ei tee 2,5 aastane mingit koostööd. Riiete seljast võtmine ei sobi ja pesemine ka. Aga saime
hakkama. Põrand , kraanikauss ja esiku vaip kõik haisevad. Laps ja mina ka. Halloo ,lähevad sellised asjad siin külas kellegile korda?
Mõelge ikka veidi,et kui me laseme oma kassidel hulkuda ,et mida see kellegi igapäevaellu kaasa toob! On ju reeglid ja asjadest on
räägitud! Miks mina pean mõtlema hulkuvatest kassidest oma aias teisiti kui parasiitidest keda tahan hävitada?
P.S. Meil on kodus endal kaks kassi. Käivad õues terrassil värsket õhku nautimas ja siis tuppa pissile. Toimib!
Kevadiselt lootusrikas Pille
MOOT ORS ÕIDUKITEST

Meie külas ja küla ümber on küllalt murupinda ja looduslikke radasid. Mõnel perel on soetatud väiksemad kahe- ja neljarattalised
sõiduvahendid mida erinevatel maastikel katsetada on kindlasti tore. Oma sõidukit tuleks aga kasutada paikades kus see ei lõhuks ega
pööraks pahupidi suures mastaabis metsaalust taimestikku aga ka muudaks poriseks ja raskesti läbitavaks metsaradasid , jalgradasid või
kallilt soetatud mänguväljaku jalutusradasid.
MÄNGUVÄLJAKUTEST

Küllap on paljud lapsed ja vanemad märganud, et lõhutud on meie äsja suvel ehitatud külakiik.
Kiik on õnneks kuigivõrd kasutuskõlbulik, kuid mitte turvaline, lõhutud on üks ristipidine
turvapuu mille otsas on ilmselt jalgupidi hüpatud misjärel see raskusele alla andis ja purunes.
Me võime muidugi riputada igale poole silte kuidas metsaradadel või mänguväljakutel võib või
ei või käituda kuid kõik algab ikkagi kodust enesest ja täiskasvanute eeskujust. Ikka juhtub
asju, kuid julgegem tunnistada ja me saame koos ehk hädale abi leida. Muidugi tuleb kõik
sellised lõhkumised meie endi kogutud rahadest parandada. Seda tuleb teha kevadtalgutel.
On tulnud märkusi külarahvalt Väljamäe ja Mõisaküla elanike osas kes samuti meie
mänguväljakuid, meie koristatud metsarada , meie prügikonteinereid kasutavad. On tore kui
mänguväljakud kõigile lastele rõõmu pakuvad sõltumata elukohast. Plaanime siiski Väljamäe infotahvlile panna üles märgukirja ka neile
meie küla heakorra, loomapidamise ja mänguväljakute heaperemeheliku kasutuse teemal.
PARKIMISEST
Külaelanikud paluvad Infolehel meelde tuletada autoomanikele parkimise reegleid ning mitte parkida autosid kergliiklusteele. Eriti palju
kurdetakse autode vale parkimise üle Kuuse tee ridaelamute ees. Kõnniteel parkiv auto sunnib nt. lapsi astuma kooliteed käies
sõiduteele, et autodest ringi minna, eriti ebamugav on kui tuleb astuda üle lumevallide või pori sees, samuti on see raske
lapsevankriga jalutavatele vanematele. Elanikud paluvad Oti asumis laste turvalisust silmas pidades ka suurte veoautodega võimalusel
mitte liikuda kui see pole asjade peale-või mahalaadimiseks hädavajalik ega neid siin parkida. Tuletame jätkuvalt ka meelde, et meie
asumis on lubatud maksimaalne sõidukiirus 30 km/h.
PRÜGIST
On tore, et meie küla on kodupaiga valikul uutele peredele atraktiivne ning uued kodud on pidevalt
kerkimas. Koduehitusega tekib aga paratamatult hulk ehitusprahti mis tuulisema ilmaga teistele
kruntidele või metsaalusele laiali lendab. Paljudel juhtudel ei ole meil veel uute majaelanike kontaktid
teada kuid ärgem häbenegem ehitajatele märkust teha, et hoida küla puhtana. Tihti ostetakse koju ka
uut mööblit ja tehnikat mille tarvis on meil vallat taodeldud ja paigutatud suured papi jms. konteinerid.
Palun suruda või tükeldada oma pakendid võimalikult väikeseks, et vaid korra kuus tühjendatavasse
konteinerisse mahuks rohkem kui paar pappkasti ning sulgege alati kindlalt konteineri kaaned, et prügi ei
pääseks lendu. Siinkohal täname hoolivaid külaelanikke, kes konteinerite ümbrust hooletute
prügipaigutajate järel korrastamas on käinud.

Märgakem ja hooligem!

3

Kiili vallarahva sportmängude Vaela-Mõisaküla ühistiimi tulemused:
24.02.13 – sõudeergomeeter : 2. koht koosseisus Mari-Mai Koha, Britt Maiste, Margus Maidla, Sven Maiste, Marko Mäekivi
09.03.13 - korvpallivisked : 4. koht koosseisus Anu Soomets, Margus Maidla, Marko Mäekivi
09.03.13 - laskmine sportpüssist : 10. koht koosseisus Maia Triin Melsas, Ave Melsas, Taimo Nellis, Toomas Kristin, Martin
Rasmus Melsas
3. ala kokkuvõttes oleme 5. kohal, seega täitsa tubli algus tehtud ja jätkame samas vaimus
Järgmised alad on 23.03 toimuvad lauatennis ja sulgpall

Meie küla noorsportlaste muljetavaldavad spordisaavutused:
Elisabeth Jõgi
Eesti meistrivõistlused kiiruisutamises - naistest 3. koht
Eest meistrivõistlused kiiruisutamise noorteklassides 1. koht 500 m ning 1. koht ka 1000 m distantsil
Mulgi Uisumaratonil 10 km absoluutarvestuses 3. koht ja N14 vanuseklassi 1. koht.
Philip Jõgi
Eesti meistrivõistlused mitmevõistluse M16 klassis 5. koht
8-aastase poisi kohta väga tubli tulemus.
Markus Pajur
24.02 ja 01.03. Tartu lahtised meistrivõistlused talikrossis - kokkuvõttes 2. koht
01.03 Eesti meistrivõistlused talikrossis - 2.koht
Lisainfot saab alati meie ühisküla kontaktilt – Maarek Pajur, tel. 591 86668; maarek.pajur@gmail.com

Kui sul mesi juba otsas, siis on aeg sahvrit täita !!
Mett on kahte sorti: suvine ja sügisene.
Korjatud Lääne-Virumaalt.
Saab maitsta ka!
Üks purk sisaldab ca 700g mett ja hinnaks 4.5€.
Kui tekkis soov mett osta, siis andke teada tel: 55602691,
Kadaka tee 15, Janne

Seekordne kiitus kuulub kogu Oti küla rahvale. On tõeliselt tore kuidas kogu meie küla seljad kokku pani ja ühiselt oma küla nimel
võitles kui RB trass ähvardas otseselt meie küla ja kodusid. See kuidas me suutsime sisuliselt tundidega tegutseda ja kasutasime
osavalt kõiki meie käes olevaid mõjuvahendeid näitas, et meiega tuleb arvestada ja me oleme ühiselt valmis oma kodude ja küla eest
seisma.
Oti külaseltsi juhatus

Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel, küljendamise, trükkimisel aitasid:

MTÜ Oti Külaselts

Oti Külaseltsi juhatus

Vaela küla. Kiili vald

Oti Külaseltsi mõttekoda

e-mail: otikylaselts@gmail.com

Oti elanikud
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