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INFOLEHT
 
 

NR 6/ SÜGIS 2015                                                                  

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. 

20 september toimus Oti küla Metsaoti platsil üks vahva talgu, spordi ja 

laadapäev. Tegu oli esmakordse taolise üritusega meie külas mida tahaksime 

kindlasti korrata.  Päev algas tegusalt traditsiooniliste sügistalgutega. Korda 

said mänguplatsid, metsarajad, teed ja põõsa-alused. Tehti pisiparandusi 

mänguplatsidel. Tillude mänguplats sai oodatud pingid emmedele.  Püsti 

pandi ka meie uhke külatelk mis jäi ootama laadalisi. Lõunapaiku kogunes 

külarahvas taas mänguväljakule laadale ja sportima.  Laadal läksid müügiks 

laste riided, uhked pisineiude pitsseelikud, ehted, kotid, mesi, kala ja palju 

muud. Rohe-mees Urmas pakkus ka huvitavaid aiataimi. Eriti populaarsed olid 

kivilepatriinud. Ostu-müügihuvist isegi suurem oli  tore  võimalus külanaabritega lõbusat juttu puhuda ja 

mõnus laadamelu. Samal ajal kogunesid spordilapsed Nõmme Kalju jalkapoiste näidistrenni tegema ning 

matshile. Lastel oli põnev osa saada tõelisest jalgpallitrennist ja 

proovida oma oskusi.  Nõmme Kalju kutsus meie lapsi ka tulema 

nende päristrenni. Hiljem toimus juba lõbus  meeste jalgpallimatsh. 

Telgi kõrval elati kaasa naiste ja meeste lauatennise võistlusele.  

Tegevust oli õhtuni ja kõigil oli arvatavasti palju huvitavat teha ja 

leida. Kogu päeva õnnestumiseks tegi suure töö ära Heret oma tubli 

toimkonnaga. Selle eest väga suured tänud talle ja kõigile abilistele ! 

Kohtumiseni kevadel! 

 

 

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. Niisamuti 

kutsume endi sekka kõiki teisi kes veel liitunud ei ole.  
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 27.05 toimus Ohutuse ja esmaabi teemaline koolitus. Projekti rahastas siseministeerium Kohaliku Omaalgatuse 
Programmi vahenditest.  

Koolitusel anti lastele humoorikalt ja meeldejäävalt algteadmisi esmaabist. Loodetavasti jäävad õpitud oskused osaleja mällu pikaks 

ajaks. Räägiti võimalikest ohtudest metsas, tiigis, mänguväljakutel ja ka siseruumes (põletused jne). Koolitus oli lastele väga 

meeldejääv just tänu mängulistele näidetele ja kõik lapsed said erinavaid situatsioone reaalselt ka proovida. Kindlasti on meie lapsed 

ja noored peale koolitust tähelepanelikumad, hoolivamad, suurema 

empaatiavõimega. Neil on rohkem teadmisi ja oskusi hädaolukorra märkamiseks ja 

abistamiseks. Infopäeva lõppedes said kõik osalejad kaasa plaastreid, sidemeid jm 

esmaabi tooteid. Üritusel osales ka lapsevanemaid, kes said paljudele küsimustele 

vastuseid, julgust ohukorral kiirelt reageerida kasutades õigeid vahendeid ja võtteid. 

Üritus muutis külarahva kokkuhoidvamaks. 

 

 Projekti „Heakorrastatud Oti“ raames saadi toetus murutrimmeri 

ostmiseks. Projekti rahastas siseministeerium Kohaliku Omaalgatuse 

Programmi vahenditest.   

Murutrimmeri ostu põhjuseks on meie külaseltsi kasutada olevate haljasalade korrashoid. Oti Külaseltsi kasutuses on mitu 

suurt kinnistut, mis on kaetud korraliku murukattega ja  mida me oleme kohustatud oma jõududega aastaringselt 

hooldama. Ühel kinnistutest on suur küngas-kelgumägi, liskas palju käänulisi kohti, mida murutraktoriga niita ei saa. Lisaks 

haljasaladele on külaserval, spordi- ja puhkeplatsi ääres mets. Seda metsatukka kasutavad Oti asumi elanikud jalutamiseks 

ja sportimiseks, lisaks naabruses asuva Mõisaküla elanikud lühema teekonnana bussile või poodi jõudmiseks. Nimetatud 

teerada võsastub hooldamata jätmise korral kiirelt. Seni on tublid mehed kasutanud isiklikke murutrimmereid. Kuna 

külaseltsil on kohustus kõiki haljasalasi korralikult hooldada, ei saa lootma jääda elanike valmidusele piisava sagedusega 

laenutada külaseltsile oma isiklikku vara.  

Teenuse ostmisest märgatavalt soodsam on külaseltsi oma trimmeri olemasolu. Trimmerdajateks on abivalmis mehed meie 

endi hulgast, kes lisaks sarnaselt eelmisele aastale ka  murutraktoriga haljasplatse hooldavad. Aitäh teile meie tublid mehed!   

Siinkohal kutsume jällegi üles omaküla mehi ja isasi järgmise hooaja töödel kaasa lööma. Andke palun endast märku 

otikylaselts@gmail.com .                                                                                                                                                               Heret 

Kui kaugel ja millises faasis on hetkel Oti terviseraja osas vallapoolne tegevus ? 

Terviseraja detailplaneeringu leping on ette valmistatud ja allkirjastatakse lähipäevil. Töö tellija on Kiili Vallavalitsus ja 

detailplaneeringu koostaja „K.Enno Arhitektuuribüroo“. Planeeringu koostamine maksab 5520 eurot, millele lisandub veel geoaluse 

tegemise kulu. Ajakava on kavandatud selliselt, et enne 2016. aasta suve saaks planeering kehtestatud ning sellest seisust on juba 

külaseltsil võimalik minna edasi rahataotlusega Nelja Valla Kogusse (Leader meede). Paralleelselt esitab vallavalitsus maavalitsusele 

ka munitsipaliseerimistaotluse, et maa saaks Kiili valla omandisse. 

 Oti Külaselts, rahvas ja vallavalitsus saavutasid ühiselt Oti ja Miku bussipeatuste turvalisemaks tegemise eelkõige meie lastele.  

Kehtestatud on 50 km/h kiirusepiirang. Kas see piirang on alaline, kas bussipeatustesse võiks oodata 

tulevikus nt. ülekäigurada või valgustust ?    

Kurna-Tuhala maantee kuulub riigile ja selle korrasoleku ning liiklusohutuse alaste meetmete eest vastutab 

Maanteeamet. Kiili vallavalitsus saab küll juhtida tähelepanu ja teha ettepanekuid, aga lõplikud otsused 

tulevad ikkagi riigi tasandilt. Kiili Vallavalitsusele edastatud info kohaselt ei kavandata Oti ja Miku 

bussipeatustesse ülekäiguradu. Antud asukohtadesse projekteeritakse (2016) ja rajatakse (2017) tee 

ületamise hõlbustamiseks ohutussaared. Praegune piirkiiruse alandamine 70-lt 50-le on ajutine ning 

tingitud asjaolust, et ohutussaari veel ei ole. Bussipeatuste valgustamine sõltub sellest, milise töömahuga ja 
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kui suure raha eest on võimalik tekitada nendeni vooluühendus, valla käidufirma teeb olukorra kindlaks ning vastavalt sellele saab 

astuda edasisi samme.  

 

Oti asumit ja Kiili keskust ühendab uus kergliiklustee. Kas tulevikus oleks mõeldav sellele teele rajada ka valgustus ? 

Kergliiklusteed on Kiili vallas suuremalt jaolt ilma valgustuseta põhjusel, et selle rajamiseks ei olnud lihtsalt rahalisi vahendeid. Me 

tuleme teatavasti seisust, kus valla netovõlakoormus oli ca 160% lubatud 60% asemel ning raha nappis isegi omavalitsusele otseselt 

seadusega pandud kohustuste täitmiseks. Täna on olukord oluliselt parem ja tõepoolest on võimalik eeskätt nimetatud lõigus 

mõelda tulevikus ka valgustusele. Kõik algab jällegi projekteerimisest, oleme 2016. aasta eelarves sellega arvestanud, aga valgustuse 

rajamine ei ole kahjuks reaalne enne 2017 või 2018 aastat, kuna vald seisab täna silmitsi muude väga suuremahuliste 

investeerimisvajadustega (Kangru lasteaed ja Kiili Gümnaasiumi juurdeehitus).  

 

On teada, et registreeritud elanike arv omavalitsuses mõjutab Kiili valla liitumiskohustust naabervallaga. Kuidas aga mõjutab 

elaniku sissekirjutus Kiili valla igapäevast toimetulekut ja elu ? 

Kiili valla tulupoolest moodustab absoluutse enamuse üksikisiku tulumaksust arvestatav osa ning see laekub vallaeelarvesse ainult 

siis, kui töötaja on kantud vallaelanike registrisse. Oluline kuupäev on 31. detsember, kuna selle kuupäeva seisuga määratakse ära 

tulumaksu laekumine terveks järgmiseks aastaks. Kui me soovime saada paremaid teid ja tänavaid, head kooli, lasteaeda ja 

huviharidust ning valgustatud tänavaid ja kergliiklusteid, siis see on paraku ainus raha, mille eest seda kõike on võimalik teha. 

Seetõttu on üleskuse kõigile neile, kes veel pole ennast Kiili valda sisse kirjutanud, aga siin reaalselt elavad, seda enne 31. detsembrit 

teha kas portaalis eesti.ee või vallavalitsuse infosekretäri juures.  

 Aimur Liivat küsitles Külli Joonson 

Tänavu valiti meie oma külas asuv Urmas 
Kreegi pere kodu Harju kauneimaks 
maakoduks. Kõik sai alguse aastatuhande 
vahetuse paiku, kui pereisa Urmas asus 
Tallinna ümbruses otsima kohta, kuhu luua 
perele uus kodu. Sobiva koha leidmine aga 
võttis kauem aega, kui võis arvata. Alles 
peale kolmeaastast otsingut leidis ta sobiva 
paiga Vaelas. Kohas, kus praegu asub 
maakonna kauneim maakodu, lainetas siis 
viljapõld. Ümberringi oli tühjus. Elumaju 
ligidal polnud.   Aastal 2015 on aga 
perekond Kreegi maja juures nagu me 
teame terve asum. Kunagine viljapõld on 
muutunud hooldatud aedadega elamupiirkonnaks. Maja projekti otsis Urmas Kreegi internetist, sattus peale 
majale, mis mõeldud ehitamiseks Texase osariiki. Kuid tema suurim kirg on ikkagi õue kujundamine.   
Algusaastatel läks kõige rohkem energiat puude ja põõsaste istutamisele, et tekiks õue-tunne, et poleks enam 
lihtsalt põllumaa, meenutab pereisa. Puud-põõsad on pärit aianditest, puukoolidest ja osa ka otse metsast: 
Urmas kaevas pöidlajämedused vitsad maast välja ja istutas enda aeda. Seetõttu on õuel palju metsapuid.   Nii 
maja ees kui taga jäävad silma kiviktaimlad. Maja taga kasvavad taimed põllukividel, maja ees paekivil. Kogu 
kivi on pärit sealtsamast Vaelast. Kui Kauni Kodu maakondlik komisjon Kreegi perel külas käis, siis avaldas 
neile muljet tervik. Et kõik on paigas, nii nagu peab. Kuid professionaalse kujundaja kätt siin mängus pole, aia 
on kujundanud pereisa eestvedamisel pere ise. Nüüd on tehtud töö eest tunnustus käes.  Augustis tunnustas 
perekond Kreegi tööd president Ilves, septembris maavanem Rajasalu.                                                                        

                                                                                                                                            Allikas : Harju Elu 
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Viimase haldusreformi kava ja seaduseelnõu, mis näeb ette omavalitsuste ühinemist piirkonnas väljakujunenud 
keskuste ümber, pakkus 2013. aastal välja regionaalminister Siim Kiisler. Selle reformi tulemusel jääks Eestisse 
pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi kuni 63 omavalitsust. Ehkki tänaseks ei ole 
sündinud lõplikke otsuseid kõigi haldusreformi aluseks olevate kriteeriumite kohta, on vahepeal siiski 
valitsuskoalitsiooni sees ning riigihalduse ministrile nõu andva ekspertkomisjoni aruteludes edasi liigutud. 
Erinevaid argumente kaaludes on ekspertkomisjoni liikmete enamus jõudnud arusaamisele, et üldreeglina peaks 
KOV üksuse elanike arv olema tulevikus minimaalselt 5000 elaniku suurusjärgus. 

Meie vallas on teadaolevalt üle 500 elaniku, kes alaliselt elavad vallas, tarbivad selle teenuseid, nt. lumelükkamine, 
kooliharidus, rahvamaja tegevus, noortekeskus, mänguväljakud,  jne. Vald teenib teatavasti  vaid sissekirjutatud 
elanike tulumaksust , ehk siis kõigi  inimeste maksude eest peetakse üleval ülalloetletud teenuseid, mida tarbivad 
muuhulgas ka need, kes alaliselt vallas elavad kuid ilma sissekirjutuseta. Selleks , et meie valda ei ohustaks 
kohustus liituda mõne naabervalla või korraga mitme vallaga, et me ei muutuks suurvalla mõttes ääremaaks, on 
meil puudu õige vähe , vaid minimaalselt u 200 inimese sissekirjutus.  See ei ole hetk kus diivaninurgas loota, et 
küllap see number ilma minu sissekirjutusetagi täis saab. Siin on tõepoolest oluline iga üksikisiku ja pereliikme 
sissekirjutus, et see nõutud piir kindlalt ja mitte napilt täituks. Samuti ei taha meist keegi sattuda tulevikus  
pahameele objektiks kui nimetatud piir jäi napilt saavutamata, meie vald sunnitakse naabritega liituma ning just 
Sinu pere oleks saanud meie koduvalla tulevikku kindlustada.  Oti asumis on mitukümmend pere, kes juba 
pikemalt meie asumis elavad kuid osa või enamus perest  ei oma sissekirjutust. Samuti on hulk majapidamisi kus 
lausa ükski elanik pole põhjust leidnud Kiili valda 
sissekirjutamiseks. Kas Kiili valla iseseisvuse püsimine 
mis hetkel on tõepoolest meie endi kätes ja täna nii napilt 
meile kättesaamatu võiks olla siiski piisav põhjus!? NB! 
Liitumiskriteeriumides arvestatakse just 31.dets. 2015 
valda sissekirjutatud inimeste hulka ! Kui te teete seda 
hiljem, siis Kiili valla tuleviku osas, mis puudutab just 
haldusreformi, ei oma see kahjuks enam tähtsust.  Kiili 
vald on meid aidanud pea kõigi küla suurporojektide 
elluviimisel ja dokumentide ajamisel, viimati Oti 
terviseraja projektis ja meie bussipeatuste turvalisuse 
teemas. Samuti paindumatult kaitsnud meid ähvardanud 
RB teemas.  Et meie projektid ja huvid ei kaoks tulevikus 
suurvalla sadade muude huvide taganurka, siis seiskem 
nüüd kord ka oma valla eest ! 

Vähim mida igaüks teha saab, on see, et kui ma pole end valla elanike registrisse kandnud, siis teen seda 
juba homme ja kindlasti enne 31. Detsembrit. Oti Külaselts tänab juba südamest ette kõiki neid  küll hetkel 
sissekirjutust mitteomavaid asumi elanikke, kes olukorra tõsidusest aru saavad ja oma kodanikukohust 
veel sel aastal täidavad !  

Vallamaja on avatud: 
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval 8.00 - 16.30 ; kolmapäeval 8.00 - 18.00 ; reedel   8.00 - 14.00 

Kõige lihtsam on oma andmeid kohe praegu muuta keskkonnas www.eesti.ee –kodanikule—rahvastikuregister  
ning täita vastav avaldus. 

MTÜ Oti Külaseltsil on väike kingitus igale uuele Oti asumis registreeritud Kiili valla elanikule  kes lisas 
ennast või oma pereliikmeid registrisse vahemikus tänasest kuni 31.detsembrini ning annab meile sellest 
märku meie meilile otikylaselts@gmail.com                                                                                                                                                        

                                      Külli 
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22.oktoober toimus Kiili lasteaias  robootika ringi lahtiste uste päev. Sinna olid kutsutud nii ringi sõbrad kui toetajad. 
Eriliselt tahan tunnustada meie küla tublit naist ,, õpetaja,, Liia Tammest kes on suure töö ära teinud ja sellised 6-8 

aastased lapsed tõsiselt ,,käima,, lükanud. Sel päeval istusid laste vastas 
ühe IT firma inimesed ,kes siis pidid tegema paarikaupa ise väravavahi 
roboti ja lapsed jalgpalluri roboti. Pärast toimus põnev ja emotsioonikas 
matsh ning eranditult võitsid lapsed. Selle rõõmsa kisa ja kära keskel 
tundus kohati, et täiskasvanute erutatud ja entusiastlikud hääled käisid 
isegi üle. Kõik tundsid rõõmu. Liia on õpetanud sisuliselt loetud 
nädalatega need põnnid arvutil kokku panema süsteemi, milles siis 
reaalne robot tehakse. Üks Liia enda poistest näiteks pani krõbinal kokku 
ühe robot-lõvi, kes ka möirata oskas.  Väga lahe !  Ja olen uhke, et meil 
on päris oma robootika õpetaja sest kuuldavasti sellist ametit Eestis 
üldse ei koolitatagi. Ning ma vist juba ütlesin, et Liia on meie küla naine !                                      
                                                                                                                                            Külli  

 

 

Sel aastal toimusid juba kaheksandat korda järjest vallarahva 
sportmängud (http://www.kiilivald.ee/kiili-vallarahva-
sportmangud), mis Kiili Spordiklubi esindaja Kaupo Küti 
eestvedamisel aina rahvarohkemaks ürituseks saab. Sel aastal 
võtsid osa rekordilised 11 võistkonda ja kuna rahva huvi ei paista 
vaibuvat, siis kindlasti jätkatakse samas vaimus ka uuel aastal. 

Vaela küla jätkas osalemist sarnaselt varasemale koos Mõisaküla 
spordisõpradega ja kuigi huviliste vähesuse tõttu jäime üsna mitmel 
alal nullile, siis hoolimata sellest saavutasime ka sel aastal tubli 6. 
koha. Kõige edukamaks alaks kujunes lauatennis, kus saavutasime 
alavõidu ning teise koha võitlesime välja nii korvpalli täpsusvisetes, 
sulgpallis kui ka keeglis. Lisaks sellele tublid tulemused 
sõudergomeetris, kergejõustikus ja discgolfis ning pettuda ei saa ka 
mälumängus, ratas+jooks teatevõistluses ja lastevõistluses, kus 
hoolimata vähendatud koosseisust omad väljas olid ja tulemuse ära 
tegid. 

 

Kuna meil päris palju uusi külaliikmeid, kes võibolla sellest lahedast üritusest pole kuulnudki või on märganud, aga pole 
julgenud end välja pakkuda, siis kutsun meie ühistiimi eestvedajana endast huvi korral meiliaadressil 
maarek.pajur@gmail.com märku andma ja proovime ühiselt järgmisel aastal kõikidele etappidele osaluse kirja saada. 

Kahjuks pole veel väljas järgmise aasta ajakava, aga kui see käes, siis saadetakse see külaseltsi liikmetele, postitatakse 
veebilehele ning samuti Facebook keskkonda (https://www.facebook.com/groups/350690698435372/), kuhu kõik on 
oodatud liituma.  

                                                                                                                                                                                                             Maarek Pajur 
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Käesoleval aastal on ühe vahva ettevõtmisena meie küla mänguväljakutel peetud 

mõned laste sünnipäevapeod. Väga tore, et lapsevanemad on sellise idee peale 

tulnud  Siinkohal kutsumegi üles ka teisi külaseltsiga liitunuid julgelt kasutama 

meie ühiseid mänguväljakuid laste sünnipäevapidudeks. Kui tekib soov pidu 

korraldada, siis palume eelnevalt külaseltsi meilitsi informeerida ja kindlasti plats 

enda järel koristada ja sünnipäevaliste tekitatud prügi ära viia.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Nele 

On mõned korduvad mured mida ikka-ja-jälle tahame südamele panna et tagada meie laste ja meie endi turvalisus. 

   Lageda tee tagumises otsas asuva tenniseväljaku 
lähedal asub väike järskude kallastega tiik. See asub eramaal 
mida omanikul ei ole kohustus piirdeaiaga piirata. Põnevad 
paigad leiavad meie lapsed reeglina üles aga ammu enne 
seda kui me lapsevanematena üldse asja olemasolust teada 
saame. Igal aastal on nähtud lapsi üksi selle kaldal mängimas. 
Libisemise korral vette või läbi õhukese jää ei pruugi väike 
laps enam oma jõududega sealt  välja saada. Sarnane väga 
traagiline õnnetus juhtus aastaid tagasi Luigel 4a lapsega ning 
midagi sarnast ei tohiks meie külas kunagi aset leida. Palun 
vestelge oma lastega ning keelake rangelt seal ilma 
täiskasvanuta viibimine. 
 

 
    Hiljuti levis ka meie üldlistis alarmeeriv jutt Kuuse teel õhupüssist aknasse lastud kuuliaugust. Sarnast kahju on 

keegi, ilmselt samast püssist tekitanud mõni kuu varem Kuuse teel ühele sõiduautole. Tegu on mõlemal juhul 
arvestatava materjaalse kahjuga. Me ei taha mõelda mis kahju oleks aga sündinud, kui kuuli teele oleks sattunud 
keegi meie lastest või lähedastest. Me täiskasvanutena teame väga hästi milliseid päris-või mängurelvi on meie 
kodus. Selline vandaaliakt sai teoks ühega taolistest mis asub kellegi meie enda kodus. Kuna kahe 
vandaalitsemise geograafiline vahe oli vaid mõnikümmend meetrit, siis pärineb ilmselt ka kasutatud relv väga 
lähedasest kodust. Peame vajalikuks öelda, et kui taoline tegu peaks veel meie asumis juhtuma siis kaasame 
tegevusse politsei, valla vastavad osakonnad ning vajadusel kooli. 

 

    Ikka tahame meelde tuletada, et küla sisesi liigeldes ja parkides tuleb jälgida reegleid ning austada 
kaasliiklejaid ja –kulgejaid. Palun mitte parkida oma sõiduvahendeid kinnistuväliselt, viisil mis takistaks teisi 
liiklejaid ,oleks liiklusohtlikum või muudaks sõidutee pargitud sõiduvahendi tõttu kitsamaks. ( On mõistetav, et 
vahel on peresündmusi, kus külaliste tõttu võõraid parkivaid autosid rohkem. Siiski palume juhendada oma 
külalisi, et ka ajutine parkimine ei takistaks teisi liiklejaid.)  Samuti palun hoida kergliiklustee vaba jalgsi 
liiklejatele. Asumi siseselt on lubatud piirkiirus 30km/h ! Ohutut parkimist ja liiklemist !              
                                                                                                                                                                                                     Külli 
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 LIIKMEMAKSUD 

AASTA 2015 HAKKAB TASAPISI LÕPPEMA JA TÄNAME KÕIKI, KES ON TASUNUD 2015 OTI 
KÜLASELTSI AASTAMAKSU 20 EUR. KUI SINU LEIBKOND EI OLE MINGIL PÕHJUSEL LIIKMEKS VEEL 
ASTUNUD VÕI KÄESOLEVA AASTA MAKSU TASUNUD, SIIS PALUME SEDA KINDLASTI KOHE TEHA: 

KÜLASELTSI KONTO: 

MTÜ OTI KÜLASELTS 

SEB IBAN:  EE241010220098758011 

Ülekande selgitusse KINDLASTI pere nimi ja aadress! 

Ühise panusega saame teha kõike, mis siiani saavutatud ja 
veel edukamalt edasi toimetada. Iga külaseltsi tegevus – 
niitmine, trimmerdamine, projektitaotlused, 
raamatupidamine, külaseltsi inventari hooldus, küla 
ürituste korraldus jne. nõuab kulutusi. Sooviksime veel ka 

meelde tuletada, et külaseltsi juhatuse ja mõttekoja liikmed teevad oma tööd küla heaks vabatahtlikult. 

Meie Külaseltsiga on praegu liitunud   64 peret. 

NB! Alates järgmisest aastast hakkab külaselts väljastama aasta alguses seltsi aastamaksu arveid, mille 
saadame Teie pere kontaktisiku e-mailile. Nii saame oma raamatupidamise ja rahaarvestuse veelgi 
korrektsemaks ning planeerida täpsemalt tulusid ja kulusid mis on abiks küla projektide rahastusel. 
Oleme praegu vaikimisi arvestanud liikmeteks ka kõik need pered kes on palunud end liita külalistiga. 
Kui te ei soovi aga osaleda seltsi tegevuses ja toetamises siis palun andke sellest kindlasti meile teada enne 
31.detsembrit, et saabunud aastamaksu arve Teid ilmaasjata ei üllataks.    

Nele 

 NB !   JOOGA !   VAELA KÜLAS 

Igal esmaspäeval kell 19:00 - 20:30 toimub 

Vaela Koostöökeskuses jooga tund. 

Info ja registreerimine: 

maili.saarva@gmail.com või 

telefon:5184564 
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NB!   Tulemas on  LIPUPÄEV ! 

8. november, novembri teine pühapäev – isadepäev  !! 

 

TOREDAT ISADEPÄEVA KÕIGILE MEIE KÜLA ISADELE !! 

 

 

                                                                                                                         OTI KÜLASELTS  

 

 

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                                                                                                                


