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OTI KÜLASELTSI 

INFOLEHT   
NR 5/ KEVAD 2015                                                                  

TERE ! 
Olete lugemas Vaela 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. 

TULE TALGULE ! 

Teeme Ära Talgud Oti külas !   2.05 , laupäeval algusega kl 11.00 Metsaoti mänguplatsilt toimuvad 

järjekorras juba viiendad Teeme Ära Talgud meie oma külas. Plaanis on palju tegevusi ja ootame 

just Sinu peret ka appi. Siit alt saad valida omale sobivaimad tegevused : üleüldine koristus, 

metsa koristus, võsa; puuderea istutamise jätk Lageda ja Mõisaküla tee vahele; külakiige ja teiste spordiinventaride 

ülevaatus-remont; hekid ja muu istutatu korda; kivide korjamine niidetavatelt platsidelt; Lageda ringi koristustööd ; 

tormis kannatada saanud varjualuse katuse parandus; kergliiklustee post otseks, kollased gaasibarjäärid otseks, Lageda 

tee rikutud kergliiklustee korrastus, jalgpalliväravate paigaldus, lauatennise-laua aluse valmistus või paigaldus. Ka Sinu 

pere on osa meie küla kogukonnast – ootame Sind kindlasti talgutele ! 

ÜLESKUTSE  

 

Kallis Lageda tee rahvas ! Kutsume teid kõiki liituma meie külaseltsi tegevusega ja osa saama meie tegevustest, 

külapeost, talgutest ja infokirjadest. Et ei ununeks, võtke kohe kätte ja saatke meile e-kiri otikylaselts@gmail.com  , et 

anda oma kontaktid. Leidke üles ka meie koduleht www.otikylaselts.ee  ja  liitu FB lehega:  Oti küla Kiili vallas. 

 

UUDISEID 

Hea meel on teada anda, et tänu Hereti tublile projektitööle, oleme saanud seltsile 

rahastuse kahele toredale spordiinventarile, millega nii lapsed, noored aga ka 

täiskasvanud saavad rõõmsalt aega veeta. Tegu on statsionaarse lauatennise-lauaga ja 

jalgpalliväravatega. Projekti rahastab 

siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi 

vahenditest.  Lauatennise-laud on tehtud meie 

oma valla ettevõttes Kiili Betoon. Juba mai-talgute ajal püüame alustada nende 

mõlema ülespanekut Metsaoti mänguväljakule ja kutsume teiegi pere appi.  Kui 

rääkida mõttekojas läbikäinud tulevastest projektimõtetest, siis esijärjekorras 

sooviksime soetada ürituste , külapeo ja muude tegevuste läbiviimise tarbeks 

laudu ja pinke, samuti oleks külal vaja oma murutrimmerit ja külaseltsi inventari 

hoidmiseks hoiukuuri. Oleme rääkinud ka, et küla sissesõidul võiks olla üks vahva 

külasilt ning mänguplatsidel valgustus. Ootame heal meelel ka külarahvalt ideid ja ettepanekuid mis võiks meie küla 

eluolu veelgi toredamaks, turvalisemaks või lastele vahvamaks muuta, mida perspektiivis võiksime nö. tööde ja 

projektikavadesse võtta. 
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OHUTUS-JA ESMAABIKOOLITUS LASTELE !  

 

Tähelepanu lapsed ja lapsevanemad !  27.05 , kolmapäeval korraldame Oti 

külas lastekaitse päeva eel lastele ohutuskoolituse ! Lastele õpetatakse 

kuidas käituda kriitilises situatsioonis, kuidas aidata ennast, oma sõpra, 

pereliiget, kuidas anda esmaabi ja kuidas ning kuhu juhtunust teatada. 

Lastele teeb koolituse oma ala tellitud professionaal. KINDLASTI võtke osa, 

sest saadud õpetus võib ühel päeval päästa mõne sõbra või lähedase 

suuremast õnnetusest. 

MTÜ OTI KÜLASELTSI L IIKMED JA RAHAASJAD 

 

Iga töö ja asjaajamine Oti Külaseltsis teatavasti nõuab ka rahalist tuge. Täname kõiki, kes on juba tasunud 2015 Oti 

Külaseltsi aastamaksu 20 EUR. Ainult koos ühise panusega saame teha kõike seda mis siiani saavutatud ja edukalt edasi 

toimetada . 

 Kui te pole aastamaksu veel tasunud palume seda kindlasti kohe teha : 

Külaseltsi konto: 

MTÜ Oti Külaselt 

SEB IBAN: EE241010220098758011 

Ülekande selgitusse KINDLASTI pere nimi ja aadress!  

Oti Külaseltsi aruandeaasta (2014 aprill - 2015 märts) jooksul: 

 Liikmemakse laekus  538 EUR 

 Kohaliku omaalgatuse fondist taodeldud summasid kokku 2952 (jalgpalliväravate, ping-pongi laua ja 
lastekaitsepäeva ürituse tarbeks). Kõik meie taotlused rahuldati. 

 1269 EUR eest soetatud murutraktor mille ostmisel osalesid ka küla inimesed annetustega summas 325 EUR. 

 912 EUR eest ostetud külatelk (millest 90 % on projekti toetus) 

 1120 EUR eest soetatud jalgpalliväravad (millest 90% on projekti toetus) 

 510 EUR eest  tehtud erinevaid jooksvaid kulutusi (veebileht, domeen, bensiin traktorile, talguvahendid, peo 
korraldamine ( peojuht, mängujuhid jne) 

 Juhatuse liikmetele tasu ei makstud 

 MTÜ arvel on praegu 2298 eurot, mille eest tuleb veel välja osta ping-pongi laud. 
 

OTI ASUMISSE OMA TERVISERADA 
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Küllap on enamus teist käinud jalutamas meie Metsaoti külaplatsilt algaval metsarajal ja nautinud erinevatel 

aastaaegadel metsavaikust ja rahu. Oti asumi ja Mõisaküla vahel asuv metsa-ala on meie külaelanike hulgas saanud 

populaarseks tervisejooksu ja jalutamise piirkonnaks. Samuti toimib mets mõningase müra ja tolmu-piirajana ning tema 

väärtus valmiva Kurna ristiga selles osas kasvab veelgi. Oleks kahju kui 

sellest metsast saaks järjekordne arenduspiirkond või tööstusala. 

Seetõttu on Oti külaseltsi ja Vaela Külakoja inimesed oma mõtted ja 

teod ühendanud ja asunud ellu viima ammust soovi teha meie küla 

külje alla samasse metsa tore terviserada, ehk isegi valgustatud 

terviserada. Selles osas oleme teinud läbirääkimisi vallavalitsusega 

ning nemad omakorda aidanud läbirääkimistel maavanema ja 

maavalitsusega. Esialgne pessimistlik perspektiiv meie unistuse 

teostamiseks on muutunud järjest optimistlikumaks ning tõenäosus, 

et meil mõne aasta pärast on tore päris oma terviserada jooksmiseks, 

jalutamiseks, suusatamiseks on juba üsna suur. Hoiame kõik pöialt selle õnnestumiseks ja soovime jõudu selle 

suurprojekti eestvedajatele ! 

EESTI VABARIIK 100 – JUUBELITAMMEDE ISTUTAMINE 

Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal on plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Tamme istutamisega Eesti Vabariigi 

100. sünnipäevaks saab igaüks jätta endast märgi oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile. 

Tamm on eestlastele olnud läbi aegade püha puu, millega seonduvad 

mitmed legendid, rituaalid ja uskumused. Tänu tammede pikale elueale 

kanduvad meie lood ja unistused läbi aegade järeltulevate põlvedeni. 

Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol, mis sobib hästi Eesti Vabariigi 100. 

sünnipäeva vääristamiseks. 

Tamme saab istutada nii koduõue, esivanemate maakodusse kui ka koos 

kogukonnaga rajatavasse tammeparki. Osaledes  Eesti 100 tamme parkide 

rajamises saame osa millestki suurest ja igikestvast, ühise väärika eesmärgi 

nimel. Seepärast on ka Oti Külaseltsi mõttekoda tulnud ideele rajada ka 

meie kogukonda oma tammepark. Tammed ei pea olema kõik ühes paigas 

vaid väikeste gruppidena kogu Vaelas. Nii saavad kõik pered osaleda just oma kodulähedase puu istutamisel ja selle 

käekäiku aastast aastasse imetleda. Kui mõte teile meeldib, siis teema konkreetseks minnes anname juba täpselt kohad 

ja ajad teada. 

EESTI LIPUST OTI KÜLAS 

 

Eesti lipupäevadel on kena külas liikudes näha hoonetel lehvimas sini-must-valgeid riigilippe. Tore, et neid maju on iga 

aastaga juurde tulemas. Siiski on mitmel eramul ja näiteks esimestel ridaelamutel lipuhoidikud majalt üldse puudu ning 

mitme aastaga pole leitud põhjust ja tahet kasvõi ühe hoidikuga lipu asetamist terve maja kohta. Ükskõik kes on hetkel 

meie riigijuhid või milline on nt. kütuse aktsiisimaks, kuid hoidkem eestlust au sees !  
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Eesti lipupäevad aastal 2015 

 10. mai, maikuu teine pühapäev – 
emadepäev 

 9. mai – Euroopa päev 
 4. juuni – Eesti lipu päev 
 14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse 

leinalipuna) 
 23. juuni – võidupüha 
 24. juuni – jaanipäev 
 20. august – taasiseseisvumispäev 
 1. september – teadmistepäev 
 17. oktoober, oktoobrikuu kolmas 

laupäev – hõimupäev 
 8. november, novembrikuu teine 

pühapäev – isadepäev 

Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui 
kell 22.00.  Eesti lippu ei langetata jaaniööl. Igaühel on õigus kasutada Eesti lipu värvikombinatsioonis vimplit. Vimpel ei 
asenda Eesti lippu. 

KÜLA MUREDEST  

 

 Lp. Majaehitajad/omanikud. Kui teie hoone on ehitusjärgus, siis palun jälgige ise ja tehke märkus oma 

ehitusmeestele, et lahtine papp, kile, paber, penoplast jms.oleks koheselt territooriumilt ära viidud või kindlalt 

hoiustatud ning ei pääseks tuultega lendu. Palun koristage oma territooriumi ja lendupääsenud ehituspraht ! 

  Külas on tekitanud muret  väljaspoole kinnistut 

parkivad liiklust segavad autod. Vastavalt valla heakorra 

eeskirja § 6 g 7 on väljaspool kinnistut tänavamaa 

haljasribal parkimine keelatud. Samuti keelab heakorra 

eeskirja § 6 lg 3 kahjustatda üldkasutataval 

territooriumil haljastust. Enamasti on  

detailplaneeringutega ette nähtud parkimine oma 

kinnistul. Palun järgida seda ! Lisaks on vald teinud 

külale märkuse väljaspool kinnistuid pikalt seisvate ja 

piltlikult rohtu kasvanud sõiduvahendite suhtes Kadaka 

tee tagumises otsas ja Kuuse teel. Palume need sõidukid 

teisaldada oma kinnistul parkimiseks ettenähtud kohta 

või utiliseerida. 

 Piirdeaedade rajamisel tuleb lähtuda üldplaneeringust ja kehtivast detailplaneeringust. Üldplaneeringu järgi 

võivad teedepoolsed piirdeaiad olla osaliselt läbipaistvad puitaiad. Kruntidevahelised piirdeaiad võivad olla ka 

võrkpiirded. Üldplaneeringuga on keelatud teedepoolsesse külge läbipaistmatute plankpiirete rajamine aga ka 

püsivalt püstitatud võrkaed. Palume probleemide ja asjatute topelt-investeeringute vältimiseks kindlasti jälgida 

seda ! 
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 Oti asumi elanikud on võtnud kenasti omaks ja usinaks kasutamiseks meie suured prügikonteinerid. Paneme 

kõigile südamele, et konteinerite kõrvale maha asetada mistahes kraami on keelatud. Konteinerite vedaja seda 

kaasa ei võta!!  Koristada selliste tegelaste tagant tuleb meil endil või veelgi piinlikum- valla heakorra 

spetsialistil. Kui me ei suuda elementaarseid reegleid konteinerite kasutamisel jälgida võime kaotada ka 

konteinerite pidamise õiguse Oti asumis. Armas külaelanik, kui märkad oma külanaabrit poetamas midagi 

konteinerite kõrvale maha, siis tee talle palun heatahtlik märkus. Hooligem oma külast ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lageda tee kergliiklusteest. Lageda tee juurde on arendaja 

loonud kenad peenkillustikust jalutusteed, mis tulevikus annavad 

juurde nii Lageda ringi elanike kui kogu Oti asumi üldmuljele. Selline 

killustikupinnas kutsub poisse ,, rallitama,, ning oma kaherattalistega 

lennukaid kurve võtma mis on tänaseks lõhkunud olulise osa ilusast 

teest ja kellegi suurest tööst. Eriti rängalt on teed viga saanud laste 

mootorrattast. ,, Tegijatega,, on erinevad külaelanikud korduvalt 

vestelnud ja palutud koos vanematega tulla teid korda tegema, 

kahjuks pole seda juhtunud. Küllap tunnevad lapsevanemad selles 

jutus oma kodused rallitajad ära ja tulevad talgute ajal appi tehtud 

vigu parandama. Kuna tegu on ka materiaalse kahjuga, ja tegijad 

külale teada, siis edaspidi sellise tegevuse jätkudes ei saa me kahjuks 

piirduda leebe noomitusega leheveergudel. Palun vestelge oma 

lastega !  

 

 Ikka ja jälle ei saa me mööda kõige kirglikumast Eesti valdade, 

koduvalla ja koduküla teemast – loomapidamisest, esirinnas 

kassiteemast. 

 

Info valla keskkonnanõunikult : 2014. aastal viidi Kiili valla territooriumilt varjupaika 29 kassi. Neist ainult kahele tuli 

omanik järgi ja kolmele leiti uus omanik.  Koeri viidi varjupaika neli, neist ühele tuli omanik järgi ja kolmele leiti uus 

omanik. Kiili Vallavalitsus tasus nimetatud loomade püüdmise, hoiustamise ja ravimise eest kokku 4277 eurot. Kui 

omanik on tuvastatav (loomal on kiip) ja ta tuleb oma lemmikule järgi, siis katab kõik eelnimetatud kulud tema. Kui ei, 

siis maksab vallavalitsus. Kiili valla lemmikloomade pidamise eeskiri ei anna kassidele eriõigusi, hulkuv kass on 

võrdsustatud hulkuva koeraga.Täiendavate küsimustega palun pöörduda: siiri.treimann@kiilivald.ee 

mailto:siiri.treimann@kiilivald.ee
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Kulla koeraomanikud ! Koristamine oma koera tagant tiheasustusalal on kohustuslik ! 

 

VALGUSKAABEL 

Ikka ja jälle tuleb üles teema Oti asumi , eelkõige Kadaka tee ja Kuuse tee valguskaablist või õigemini selle 

puudumisest. Aeg-ajalt Elioniga ülesvõetud uued läbirääkimised ei ole seni tulemust andnud. Panus, mida 

Elion külalt omaosalusena tööde eest küsiks, käiks meie külaseltsile veel kaua üle jõu. Vestluses külaelanikega 

on enamusel tekkinud omad alternatiivid ning väljavaade saada valguskaabel soolase investeeringu eest ei 

vaimusta enam teps mitte kõiki. Muidugi tuleks arvestada ka selliste tööde puhul meie külateede 

kaevetöödega ning uksetaguse aia või sillutiste lahtisonkimist. Seega igal rõõmul on ka omad ,, agad,,. 

Loomulikult jätkame aeg-ajalt Elioniga diskussiooni ning anname teada kui ühel hetkel Elionil piisav huvi tekib ( 

meie asumis nende jaoks piisav arv elanikke tekib) ja meie investeeringud minimaalsed oleks. 
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KÕIK ON HÄSTI    

Muidugi tuleb jagada muresid ja püüda, et oleks veel parem kuid tegelikult on meil külas asjad ikka väga hästi. 

Meil on tore tegus küla, vahvad elanikud, turvaline vald ! Meie külas on ilusad aiad, armsad lapsed toredad 

emmed-issid ja vanavanemad. Meie ümber on veel põlde, metsi, linnulaulu. Meil ei toimu suuri imesid aga me 

oskame olla õnnelikud ka pisikeste asjade üle oma elus ja oma külas. Üks naeratus oma majanaabrile, 

külanaabrile ja kõik ongi tegelikult hästi !  

Ilusat kevadet kõigile armas külarahvas ! 

 

Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel  aitasid:                                                                                                   MTÜ Oti Külaselts 

Oti Külaseltsi juhatus                                                                                                                                                    Vaela küla. Kiili vald 

Oti Külaseltsi mõttekoda                                                                                                                                             e-mail: otikylaselts@gmail.com                                                                                                                                                               

Toimetamise, küljendamise, trükkimise eest vastutav: Külli Joonson                                                                 www.otikylaselts.ee                                                                                                                 


