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NR 7/ KEVAD 2016                                                                  

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. 

 

 
Tallinna lähiümbruse omavalitsused, sh Kiili vald on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Seda nii elanikkonna 
juurdekasvu (näiteks on Kiili elanike arv Statistikaameti andmetel viimase kümne aasta jooksul umbes 1500 
inimese võrra tõusnud) kui ka elukeskkonna mõttes. Tõenäoliselt aga oskab iga Kiili elanik öelda, mida veel teha 
võiks, et siin veelgi parem elada oleks. Arvan, et eriti kehtib see Vaela küla kohta, kuhu alles hiljuti lisandus tänu 
Lageda tee arendusele mitmeid uusi 
peresid. 
Palju saavad kohaliku elu arendamisel ära 
teha külaseltsid. Vaela külas tegutsev Oti 
Külaselts on olnud aktiivne alates 2009. 
aastast. Selts on igal aastal korraldanud 
heakorratalguid ja organiseerinud 
seltsitegevust, arendanud mänguväljakuid 
ning tegelenud siinse elukeskkonna 
paremaks muutmisega. Nüüd on aga aeg 
uusi plaane teha ja eesmärke seada! Selleks 
ongi seltsil parasjagu käsil arengukava 
uuendamine. 
 
Märtsi alguses toimusid Vaela Külakojas mõttetalgud, mille käigus arutleti, milline võiks olla küla viie aasta pärast 
ja mida selleks teha tuleb. Kõik osalejad olid veendunud, et küla elanike arv kasvab veelgi. Samuti oldi ühel nõul, 
et jätkuvalt tuleb panustada küla elukeskkonna ilusamaks muutmisesse ja vaba aja veetmise võimaluste 
laiendamisse. Täpsemalt, tulevikus võiks siin olla veelgi rohkem rohelust, ka kõrghaljastust, sissesõit külla võiks 
olla kenam (prügikastid varjatud), mänguväljakud valgustatud, rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks, tee kuni 
Kiilini valgustatud jpm. Järgnevate aastate suurimaks projektiks kujuneb tõenäoliselt terviseraja rajamine metsa. 
Olulist rolli nähti ka aktiivsel külakogukonnal, kelle eestvedamisel korraldatavad sündmused elanikke omavahel 
paremini tuttavaks teeksid. Tegelikult oleks ju tore, kui vastu tulevale inimesele tere öeldes ka tema nime teaks. 
Juba praegu on suhtlus naabritega näidanud, et koos leitakse paremad ja soodsamad lahendused. Tulevikus 
proovib külaselts leida viise, kuidas infovahetust veelgi tõhustada. 
 
Kõik plaanid on plaanis kirja panna uude arengukavasse, mis valmib suvel. Seniks aga ootab külaselts kõigi 
mõtteid, mida kõike võiks siin ära teha, et meil kõigil vahvam elada oleks. Oma head mõtted võib saata e-posti 
aadressile jaanurb@gmail.com. 

Jaan Urb 
Vaela elanik aastast 2015 
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Ühel ilusal augustikuu nädalavahetusel saab meie külas toimuma aedade ja kohvikute päev koos 

rohevahetusega. Sel päeval on igaühel võimalus oma aias või ukse ees avada kohvikuid, mis annaksid aedades 

jalutamise vahele kehakinnitamis- ja puhkevõimalusi. Koolitused ja loengud aedades on üles ehitatud 

erinevaid soove ja vajadusi arvestades.  Et eelnevalt saaksid erinevad aiad oma kontaktide, aadresside ja 

võimalike loengute kella-aegadega välja reklaamitud, ootame meie küla inimestelt kaasamõtlemist ja 

osalemise soovist märku andmisest seltsi e-mailile ( vt. lehe lõpul) . Kindlasti tuleb sellest päevast mõnus 

tutvumis- ja suhtlemistihe ettevõtmine!                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Heret Annus 

 

Oleme plaaninud külaseltsi kasutuses olevale kinnistule paigaldada merekonteineri, mida kasutatakse 

külaseltsi omandis olevate esemete hoiustamiseks. Valik erinevate hoiustamisvõimaluste seas sai kontineri 

kasuks tehtud selle mobiilsuse, hinna ja turvalisuse pärast. Et konteiner oleks visuaalselt stiilne ja keskkonda 

sobiv, siis on see plaanitud üle värvida ning võimalusel hiljem katusele rajada murukatus. Oluline on, et 

konteiner-kuur mahutaks kõike vajalikku ja et 

oleks ruumi ka tulevikus soetatavate varade 

hoiustamiseks. Merekonteiner värvitakse 

külarahva abil nt triibuliseks või muud moodi 

huvitavaks.Ühine värvimine tekitab kindlasti 

elevust ja ühekuuluvustunne suureneb veelgi! 

Lisaks üleskutse inimestele, et talgude ajal või 

muul sobival hetkel on uude konteiner-kuuri 

oodatud  annetused elanikelt töökorras või uute tööriistade ja aiatarvikute osas - labidast ja aiakärust kuni 

ämbriteni. Täname juba ette ! 

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital                                                  

                                                                                                                                                                                                                  Heret Annus  

 

 

Millises faasis on hetkel Oti metsa ja sellega koos Oti terviserajaga seotud tegevused ? 

- Vaela külas asuva Riigimaa detailplaneering on menetlusprotsessiga faasis, kus mõõdistamised, 

kaardi joonistamised, seletuskirjad jms on tehtud ning see esitati vallavalitsuse poolt maa-ametile 

seisukoha võtmiseks. Pärast maa-ametilt vastuse saamist, lähevad materjalid tagasi planeeringu 

koostajale, kes lisab sinna ka muude instantside kooskõlastused ning esitab selle uuesti vallavalitsusele 
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läbi vaatamiseks. Kuna tegemist on valla üldplaneeringut muutva 

DP-ga, peab vallavalitsus saatma selle kõigepealt täiendavate 

kooskõlastuste vajaduse määramiseks Harju maavalitsuselele, mis 

võib võtta 30 päeva. Kui kõik on korras, võtab vallavalitsus DP vastu 

ja seejärel toimub avalik väljapanek (30 päeva). Kui planeeringule 

esitatakse kodanike poolt vastuväiteid, siis toimub avalik arutelu ja 

pärast seda läheb planeering uuesti maavanemale heakskiidu 

saamiseks (30-60 päeva). Kui maavanem on heakskiidu andnud, 

toimub planeeringu kehtestamine Kiili Vallavolikogu poolt. 

Kokkuvõtteks – tegu on uskumatult pika ja bürokraatliku protsessiga 

ning peame kõvasti pöidlaid peos hoidma, et asi õnnestuks, sest 

lisaks kõigele pitsitab veel ka maareformi tähtaeg.  

 

Kas ja millised võimalused oleks Lageda teega külgneva Peetri-Väljamäe teelõigu sõiduteeosa 

valgustamine ,aga samuti ka laiendamine ?   

- Kiili Vallavalitsus on antud teelõigu olukorraga kursis. Küsimus on paraku alati selles, et millal kuhugi 

jõutakse ja kuskohas king kõige rohkem 

pigistab. Vallas on palju tänavaid, kus ei 

ole üldse mitte mingisugust valgustust ja 

ka tänavad ise pole kõvakattega, kasvõi 

lähedalasuv endine Mõisaküla suvilaala, 

mitmed tänavad Luigel ja ka Kiili alevis. 

Elanike õigustatud ootus on see, et enne 

aidatakse olukorda järgi seal, kus üldse 

midagi ole ja alles seejärel võetakse ette 

kohad, kus midagi vajab täiendamist. 

Isiklikult loodan, et me jõuame nähtavas 

tulevikus tegeleda ka nimetatud teelõigu 

probleemiga, aga kahjuks ei ole see 

reaalne 2016. aastal.  

 

Kas Vaela tee Oti lõigu valgustusprojekt lisab eraldi valgustid kergliiklusteele?  Kas põhimõtteliselt 

oleks mõeldav liikumisanduritel põhinev öine valgustus kokkuhoiu mõttes? 

- Maanteeamet on algatanud Vaela teelõigu osas projekteerimistööd, mis leiavad aset 2016. aastal ja 

kavandanud ehituse 2017. aastasse. Projekti nimetatakse Kurna ristmiku pikenduseks ning selle käigus 

rajatakse valgustus Oti bussipeatusest kuni Miku bussipeatuseni ning peatuste juures ka ohutussaared. 

Kergliiklusteed eraldi ei valgustata, aga kuna tulevad nö tavalised lambid, siis nende valgusvihk on 

laiem ja projekteerija kinnitusel ulatub see ka kergliiklusteele. Loomulikult ei maksa ei bussipeatustes 

ega ka kergliiklusteel oodata sellist valgustuse taset, et oleks võimalik lehte lugeda, aga selline ootus ei 

ole ka kuidagi põhjendatud. Piirkiirus 50 jääb maanteeameti hinnangul antud teelõigul kehtima ka 

pärast ohutussaarte valmimist.  
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Parallelselt antud maanteeameti projektiga tellib Kiili Vallavalitsus ära ka kergliiklustee valgustuse 

projekti, mis ulatub Miku peatusest edasi kuni Kiili alevini. See on kavandatud LED-valgustitega ning 

seal on põhimõtteliselt mõeldav ka liikumisandurite kasutamine. Millal antud lõik on võimalik reaalselt 

valmis ehitada, seda on hetkel veel raske öelda, kuna järgmisel paaril-kolmel aastal nõuavad väga suuri 

investeeringuid nii Kangru lasteaed kui loodetavasti ka kooli juurdeehitus.  

Vallavanemat küsitles Külli Joonson 

 

       

 Alates 2014 aastast annab Kiili vallavalitsus välja aunimetust “Kiili aastate tegu”, mis omistatakse inimesele, 
kes on pikema aja vältel panustanud valla arengusse ning omab silmapaistvaid teeneid kohaliku elu 
edendamisel. 

23. veebruaril Kiili valla Eesti Vabariigi aastapäeva 
pidulikul aktusel Kiili Rahvamajas  kuulutati välja Kiili 
AastateTegija 2015. Neid inimesi aga valiti seekord kaks 
niivõrd erinevate valdkondade tõttu. Üheks suure 
tunnustuse saanud inimeseks oli meie oma Vaela elanik 
HEIKI MIKOMÄGI !  Heikile ei ole see esimene tunnustus 
läbi aastate. Vaid pool aastat tagasi valis Kiili Ettevõtjate 
Liit Heiki Kiili valla Aasta Ettevõtjaks 2015 , Aastal 2010 
valit ta Harjumaa Aasta Ettevõtjaks 2010.  

Mis siis on tinginud sellise tuntuse ja tunnustuse ? 
Heikit tundes on tegu tagasihoidliku ja muheda olekuga 
inimesega, kellel on alati oma arvamus , kuid ei suru 
seda tingimata igaühe tõeks. Heikile on alati korda 
läinud Vaela küla ,aga ka kogu Kiili valla käekäik. Oma 
vaiksel tegutsemisviisil tundub uskumatu, et tema 
energiat jätkub tegelikult nii paljudesse kohtadesse. 
Heiki on näiteks ka Kiili Ettevõtjate Liidu asutajaliige, ta 
kuulub Harjumaa Nelja Valla Kogu juhatusse. Ta võitles idee eest ja ehitas üles sellesama Vaela Külakoja, kus 
paljud meie külaelanikud praegu trennides, koosolekutel ja koosviibimistel käivad. Tema hobiks on 
mäesuusatamine, tennis ja ujumine. Ta on tubli isa, kelle lapsedki Kiili vallas juba palju ära teinud. Ta on ka 
tööandja hulgale Kiili valla elanikule. 

Ka siinsamas Vaela külas asuv Heiki firma  AS Efekt pole mitte ainult Kiili valla, vaid kogu Eesti üks vanemaid 
ettevõtteid. “Tegelikult alustasime juba 1983. aastal Miku talus, kus hakkasime valmistama klaasplastist 
tooteid,” räägib  Heiki . Toodete valikusse kuulusid mootorattakiivrid, auto peatoed, pea kõikide N Liidus 
toodetud sõiduautode rattakoopa kaitsmed, veoautode poritiivad. 

AS Efekt  võitis eelmisel suvel riigihanke piiripostide valmistamiseks Eesti-Venemaa kontrolljoonele. Kokku 
valmistatakse poste 760.  Nii võib öelda, et Heiki on kandnud Vaela küla mingis mõttes Eesti riigi piirile !   
Piiripostide mudeli lõid Vaela mehed ise. Post koosneb kolmest osast: käib keskelt pooleks ja lisaks väike müts 
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pähe. Pikkust on postil 2.70, millest paigaldades jääb 70 cm maa alla. Heiki sõnul tuli hankes näidata, et midagi 
sarnast on ettevõttes ka varem tehtud. „Selge see, et piiriposte pole varem valmistanud, eks siis sorisime oma 
minevikus,“ meenutab ta. „Meil on Estonia teater üks klientidest, oleme neile teinud igasugu sambaid ja poste. 
Tingimustes oli, et peab olema eelnev postide või sammaste valmistamise kogemus.“ 

Mikomägi sõnul pole Eestis palju firmasid, kes klaasplastist poste teha suudaksid.  Kuigi valmis poste vaadates 
võib tunduda, et selliseid asju on üsna kerge teha, siis Mikomägi räägib midagi muud. „Ega seda nii lihtne teha 
polegi,“ ütleb ta. „Pealt tundub selline toru. Aga triibud ei tohi olla kleebitud, need on vormis sees, valge värv 
ja must värv. See pole nii, et teed posti ja tõmbad teibi ümber.“ 

SOOVIME HEIKILE PALJU ÕNNE SUURE TUNNUSTUSE EEST, JÄTKUVAT TERVIST, EDU JA ÕNNE !    

Osaliselt kasutatud materjale ,,Harju Elu`st``  
 

 Külli Joonson 
 

 

MTÜ Vaela Külakoda avas ametlikult oma uksed  kaks 
aastat tagasi, 2014. aasta mais. Selle aja sisse on 
mahtunud palju toredat ja huvitavat. Mida aeg edasi, 
seda enam on inimesed hakanud huvi tundma 
Koostöökeskuse  ruumide vastu. Selle üle on meil ainult 
hea meel, kui maja leiab kasulikku rakendust meie valla 
inimeste seas. Nagu iga asjaga, siis läks alustamine tasa 
ja targu.  

Tänaseks on  ruumid leidnud kasutust erinevates 

valdkondades. Kontoriruumides on oma koha leidnud 

meie valla väikeettevõtted ja  Kiili Gümnaasium. Veel sellel 

kuul avab oma uksed ka ilutuba.  Vaela Koostöökeskus pakub 

paindliku võimalust töötada kodule lähedal, rahulikus ja 

looduslähedases keskkonnas.  

Paralleelselt kontoriruumidele pakume võimalust kasutada 

suurt saali koos projektori, ekraani ja tahvliga. Algselt oli 

ruum planeeritud pigem koolitusteks, seminarideks ja 

muudeks koosviibimisteks. Kiili ettevõtjad on koolitanud oma 

töötajaid ning läbi viinud erinevaid kursusi. 

Tänaseks on  majas koha leidnud  joogatrenn, beebide 

võimlemine ning väikelaste mängu- ja tantsutund, laste suve – ja lauamängulaager.  
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Sel aastal korraldab MTÜ Vaela Külakoda esmakordselt ka 

tenniseturniiri, millega on võimalik tutvuda veebilehel 

http://www.vaelakulakoda.ee/tennis/ee/puramiidvoistlus  

Kõik huvitundjad on oodatud osa võtma! 

 

 

Laura Vesiloik 

 
 
 

Sel aastal on käimas juba üheksandad Vallarahva Sportmängud. Meie küla on esindatud Vaela-Mõisaküla 
tiimina. Tegemist on väga vahva üritustesarjaga, mis pälvis ka tiitli „Aasta tegu 2015“. Sel aastal võtab osa 
rekordilised 12 võistkonda Kiili vallast. Kuigi oleme jaganud infot meie küla inimestele, on huviliste arv kahjuks 
rahva poolt väga minimaalne olnud. Eriliselt kahju oli, et viimati toimunud laste teatevõistlusele oli huvilisi vaid 

kaks ja meeskonna puudumise tõttu jäime 
tähtsatest punktidest ilma.  

Siiani on toimunud 6 ala – korvpalli 
täpsusvisked, kardisõit, võrkpall, 
sõudeergomeetri teatevõistlus, koroona ja 
laste teatevõistlus. Kuna tulemas on veel 10 
erinevat ala, siis lootusrikkalt ootame huvilisi 
meeskonda. Enamus võistlustel osalejaid on 
lihtsalt aktiivsed ja toredad inimesed, mitte 
tippsportlased. Seega kõik, kellel vähegi huvi 
ja indu asja vastu on, oleks rohkem kui 
teretulnud meie tiimi! 

Senistest aladest on Vaela-Mõisaküla olnud 
kõige edukam sõudeergomeetri 

teatevõistlusel, milles saavutasime tubli 2.koha. Kuna laste teatevõistlusel jäime tulemusest ilma ja ka koroona 
ei läinud kõige edukamalt, siis kokkuvõttes oleme langenud 7.kohale. Optimistlikena loodame siiski, et 
edasistel võistlustel kasvab aktiivsus ja tõuseme mitme koha võrra.  

Kuna meil on külas päris palju uusi elanikke, kes võibolla sellest lahedast üritusest pole kuulnudki või  pole 
lihtsalt olnud julgust end välja pakkuda, siis kutsume kõiki vähegi asjast huvitatud elanikke endast märku 
andma. Tähtis on huvi ja aktiivsus, mitte tipptasemel oskus.  

Järgmiste aladena toimuvad 15.mail laskmine Männikul ja ujumine Lool. Mõlema ala meeskonda on vaja nii 
mehi kui naisi. Kui tunned, et sooviksid meie tiimiga liituda, anna endast julgelt märku! 

 maarek.pajur@gmail.com   või   maekivi@gmail.com  
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Proovime ühiselt edasistel etappidele osaluse ja punktid kirja saada! 

Selle hooaja järgmiste etappide ajakava: 

 

                                                            Nele Sisas 

MEIE KÜLA PILTE LÄBI AJA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 Laskmine 3M+2N 

15.05 Teateujumine 3M+1N 

12.06 Kabe 2M+1N 

12.06 Kergejõustik (kaugus, kuul, 400 m.) 2M+1N 

20.08 Ratas+jooks 4M+2N 

20.08 Golf 2M+1N 

23.09 Keegel 2M+1N 

25.09 Discgolf 2M+1N 

25.09 Võrkpall 5M+1N 

23.10 Mälumäng 3M+2N 

23.10 Lõpetamine   
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Välistrasside rajamise käigus jäi meie külas optiline magistraalkaabel välja arendamata ning hetkel ei ole seda 

planeeritud ka Telia Eesti AS 2016. aasta arendustesse. Telial 

on pakkuda aga üle õhu leviv TV ja koduinterneti lahendus 
neile, kelleni kaabel ei ulatu.Koduinterneti puhul saab valida 

kahe mahupiiranguta paketi vahel (5M/1M- 16€  ja 20M/5M- 

21 € kuus). MINU.TV kodulahendus (5€ kuus) sisaldab 29. 
kanalit, Filmiriiulit, Lastenurka ning Salvestamise teenust. 

Uutele Koduinternetiga liitujatele on septembri lõpuni 

soodustus kolmeks kuuks -50% ning lisaks on MINU.TV 
esimene kuu tasuta.  

 

 
´´Oleme Telia lahendust 2 kuud kasutanud ja teenusega igati 

rahul. Parima kvaliteedi tagamiseks on võimalik juurde võtta 

ka 4G paneelantenn, kuid seni ei ole kiirema internetiga 
probleeme olnud ning antenni vajadust tekkinud.´´ Leelo 

Kallikorm. 

 
Lisainfo leiab www.telia.ee/kodu. 
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Märtsi alguses saatsime laiali üleskutse leidmaks meie külale esinduslik, lõbus ja pilkupüüdev logo. 1.aprilliks 
oli saabunud neljalt külaelanikult, seal hulgas ka ühelt lapselt mõned väga vahvad logod. Nende seast valib 

meie küla rahvas välja võitja. Hääletada saab Facebookis ja lisaks on logod üleval ka meie kodulehel 

www.otikylaselts.ee. Oma hääle saad saata meile ka meilitsi otikylaselts@gmail.com 
Hääletamise aeg on 5.maini ja võitja teeme teatavaks kevadtalgutel, mis leiab aset 7.mail.  

Suur kiitus ja kummardus neile, kes võtsid osa konkursist ja julgesid oma ideed teoks teha! 
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Lapsed ja laste turvalisus meie külas 
Suvi ja soojad ilmad toovad kaasa mõned korduvad mured, mida endiselt soovime südamele panna, et 
tagada meie laste ja meie endi turvalisus.  
 

  Mets ja Lageda ringi äärne tiik  

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 ei pruugi väike laps enam 

oma jõududega sealt  välja saada. Kuigi tiigi ääres on hoiatav silt, siis palun vestelge oma lastega ning 

keelake rangelt seal ilma täiskasvanuta viibimine. 

Meie küla üheks suureks eeliseks on tore mets, mis on põnev nii lastele kui ka täiskasvanutele. 

Soovitame siiski eriti väiksemaid lapsi üksi mitte metsa uitama lasta. Laste orienteerumisvõime ei 

pruugi olla metsas nii hea kui meil täiskasvanutel ning väga kergelt võib laps kaotada suunataju ja ära 

eksida.   

 

 Mänguväljakud 

Meil on külas kaks toredat mänguväljakut;  Karuoti platsi väiksemate laste mänguväljak ja Metsaoti 

platsi mänguväljak, kus asub suur külakiik, jalgpalli väravad ja lauatennise laud. Loodame, et meie küla 

lapsed neid ikka usinalt kasutavad, aga samas palume jälgida oma lapsi ja nende turvalisust. Eriti kehtib 

see suure külakiige puhul, kus kahjuks üks väiksemat sorti õnnetusjuhtum on juba eelmisel aastal aset 

leidnud.  

 

 Jalgratturid 

Suve saabudes on küla tänavatel ja teedel rohkelt liiklemas lapsi kaherattalistel. Lisaks sellele, et 

paneme autojuhtide südamele piirata oma kiirust küla vahel, paneme ka lastevanemate südamele 

selgeks teha rattaga liiklemise reeglid, mis kehtivad ka küla vahel liigeldes.  

 

 Relvad ja muud ohtlikud mänguasjad 

Aasta tagasi levis meie üldlistis alarmeeriv jutt Kuuse teel õhupüssist aknasse ja ühe auto pihta lastud 

kuuliaugust. Tegu oli arvestatava materjaalse kahjuga. Me ei taha mõelda mis kahju võib sündida, kui 

kuuli teele satuks keegi meie lastest või lähedastest. Me täiskasvanutena teame väga hästi milliseid 

päris-või mängurelvi on meie kodus. Palun jälgige, kus ja millisel moel neid kasutatakse. Kui taoline 

tegu peaks veel meie asumis juhtuma siis kaasame tegevusse kindlasti politsei, valla vastavad  

osakonnad ning vajadusel kooli.                                                                                       

                                                            Nele Sisas 
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 Kiirus ja parkimine 

Ikka ja jälle tuletame meelde, et lubatud 

liikumiskiirus meie asumi siseteedel on sõidukitele 

30km/h. Palume sellest kinni pidada ! Samuti 

tuletame meelde, et sõiduauto tuleb parkida viisil, 

kus see ei segaks teiste sõiduautode liiklemist, aga 

ka jalakäijate liikumist. Keelatud on sõiduauto 

parkida kergliiklusteele  või veelgi enam 

blokeerida oma parkimisega kogu kergliiklustee.  

 

 Paljudel majadel puuduvad tähtpäevadel Eesti lipud  

Eesti Vabariigi 2016 aastapäeval puudusid Oti asumis paljudel majadel riigilipud. Sealhulgas lausa 
kolmel ridaelamul. Meie riigil on ju ilus lipp ning hulgaliselt päevi, kus selle heiskamisest oma 
kodumajal uhkust tunda.  Siin selle aasta ülejäänud lipupäevad: 

 8. mai, mai 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 
 15. oktoober, oktoobri kolmas laupäev – hõimupäev 
 13. november, novembri teine pühapäev – isadepäev                                                        Külli Joonson                                                               

 Aasta 2016 on täie hooga käima läinud. Selleks, et meie kohustused ja plaanid jätkuvalt hästi õnnestuksid, 

ootame teie tuge aastamaksu tasumisega, mis on 20 eurot leibkonna kohta. Nagu oleme juba varem 

informeerinud, toimub sel aastal esmakordselt liikmemaksu teostamine arvete alusel. Arved saadame 

lähiajal kõigile meie külaseltsi listis olevatele kontaktidele, meilitsi. 

Juhul kui keegi soovib külaseltsist välja astuda ja arvet ei soovi või saab mingil põhjusel rohkem kui 

ühe arve, siis anna palun sellest hiljemalt 29.aprilliks teada külaseltsi meilile otikylaselts@gmail.com 

Aastal 2015 kulus külaseltsi poolt projektidest saadud ja aastamaksudena kogutud raha järgnevatele 

tegevustele ja asjadele: 

• 10% omaosalused (lauatenniselaud, jalgpalliväravad, murutrimmer, esmaabi koolitus lastele) 

• Kütus suvistele mänguplatside niitmistele ja murutraktori hooldus 

• Puidust pinkide ost 

• Raamatupidamikulud, külaleht, spordipäev  
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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                                                                                                                


