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Oti Külaseltsi Leht 
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OTI KÜLASELTSI LEHT  - 10 NUMBER !  TOIMETAJA VEERG 

 

Hoiate käes järjekorras juba kümnendat Oti Külaseltsi lehte!  Esimene 
külaleht ilmus mai 2013, ligi viis ja pool aastat tagasi. Seltsi eestvedajatel 
oli sooviks kogukonda rohkem ühendada ja levitada teavet ka neile, kelle 
kontaktid külas puudusid ning kutsuda kõiki ühistegemistele. Oleme ainus 
Kiili küla, kes regulaarselt päris oma lehte ka teeb! Vaatan praegu vanu 
lehenumbreid… Päris esimeses numbris kirjutasin meie mänguväljakute 
rajamisplaanist, mis sügisel  2013 saidki valmis. Siis tuli jõuliselt sisse Rail 
Balticu teema ja trassid, mis Vaelast läbi joonistati -  mis meid kõiki lõpuks 
väsitas, vast ka vihastas ja murelikuks tegi. See oli see aeg, kus kogu küla 
tõepoolest seljad kokku pani, kõva häält tegi ja ka võitis. Vahepeal maikuus 
2914 avati Vaela Külakoda, toimus ägedaid külapidusid, talguid, soetati 

külatelk, muruniiduk- sellest kõigest on ka aastate pikku leheski juttu olnud. Bussipeatused on 
saanud valgustuse, kiirused suurteel piiratud,  Oti sissesõidul on nüüd toredad tänavaviidad, 
prügikastide ümber istutatud silmailuks hekk jne., jne.  Täna võitleme meie ,,küla hinge,, , Heret 
Annuse, eestvedamisel  terviseraja eest ja loodame Lageda tee rahvaga koostöös saada ka sinna 
laste mänguväljak. Vaela on saanud seltsi tagantlükkamisel ja kogukonna abiga aina ilusamaks, 
kokkuhoidvamaks ja hoolivamaks.  Vanu külalehti sirvides on huvitav vaadata, et põhilised 
igapäevamured on ikka samaks jäänud: autode kiirused, turvalisus, prügi, kassid, koerad…  
Vaela on kasvanud Kiili valla kõige suuremaks külaks, kus arendajate üks  müügiargument on 
olnud just ka hästi aktiivne külaselts ja kogukond, aga ka turvalisus. Aeg, rõõmud ja mured on 
meid liitnud ning teinud tugevaks partneriks ka vallas. Meiega arvestatakse, meie sõna on 
oluline. Vähemtähtis mõjujõus pole kindlasti ka see, et külarahvas on valinud päris oma esindaja 
viimasteks aastateks ka volikokku. See oleks väga oluline ära teha ka nüüd! Meie külaleht on 
alati olnud ka vallajuhtide laual - ikka selleks, et meid jätkuvalt hoida tulipunktis. Ma arvan, et 
ma väga ei eksi öeldes, et me oleme üks paremini organiseeritud, ühtsemaid ja aktiivsemaid 
kogukondi terves Kiili vallas. Siin on nii seltsil, mõttekojal, kogukonnal, aga natuke ka 
sellelsamal külalehel, mida praegu peos hoiate oma oluline osa olnud.  
Ilusat juubelit Sulle, meie Külaleht ja vahvat sügist kogu Vaela rahvale ! Vaelas on 
tore elada! 

Külli Joonson 

LOE LEHEST ! 
Külaleht –10 number! 

VALIMISED 

MUSTSÕSTRA FESTIVAL 

 

LAGEDA ÄGEDAD NAISED 

SPORDIJUTTU 

VAELA ARENGUKAVA 

MTÜ Oti Külaseltsi häälekandja 
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MUSTSÕSTRA FESTIVAL 

Sarnaselt eelmise aasta kohvikute päevale, korraldas Oti Külaselts sel aastal Kiili külast-külla 

kohvikutepäevade raames Oti Mustsõstra Festivali. Festival toimus 5.augustil ja osa võttis 

üheksa toredat ja omanäolist kodukohvikut. Kuigi ilm oli väga 

heitlik ja vihmane, saabus rohkelt külastajaid nii meie külast kui 

ka kaugemalt. Külalistele pakuti hõrgutavaid pannkooke, head 

jäätist, põnevat India toitu, isuäratavaid kooke, maitsvaid 

pirukaid, kodutehtud leiba ja värskendavaid jooke. Teema 

kohaselt olid kõik kohvikud leidnud mingi ühisosa või nüansi 

seoses mustsõstardega. Lisaks kodukohvikutele, oli Metsaoti 

platsil, oma põnevate toodetega esindatud Raudale talu, kes 

pakkus külastajatele muuhulgas mustsõstra mett, mustsõstra 

glögi, kodust kalja, värsket mett ja tšillimoosi. Päeva naelaks 

avas uksed kohvik KOKO, kes kostitas külalisi vahva 

vokaalansambliga “Others”, Mikk Saare eestvedamisel.  

Kindlasti jätkame ka järgmisel aastal kohvikute päeva traditsiooni, seega mõtted juba tööle ja 

järgmine aasta osalema!   

Aitäh kõigile selle aasta kohvikute pidajatele ja külalistele! 

Nele Sisas 

VALMIS UUS KÜLASELTSI ARENGUKAVA 

Oti Külaseltsi aktivistid on pikemat aega tegelenud seltsi ja küla arengukava uuendamisega. Nimelt 
lõppes eelmise arengukava kehtivus juba 2015. aastal, mistõttu vajasid eesmärgid ajakohastamist. 
Kava koostamist alustati juba 2016. a alguses, mil toimusid küla mõttetalgud. Külaseltsi mõttekojas 
arendati teemasid edasi, kuni arengukava augustis kaante vahele sai. 

Kava koostamise käigus arutleti nii praeguse olukorra kui ka tuleviku üle. Üldiselt tõdeti, et nii küla 
kui ka külaseltsi olukord on hea – elanikkond on noor ja maksejõuline, küla üldilme kena ja seltsil on 
aktiivsed eestvedajad. Peamised väljakutsed on seotud vaba aja veetmise võimaluste avardamise ja 
elanikkonna sotsiaalse sidususe ning koostööga. 

Arengukava on püstitanud ambitsioonika eesmärgi – aastal 2021 on Vaela kauneim küla Harjumaal! 
Lahtiseletatult tähendab see, et meie küla on täielikult heakorrastatud, haljastus on mitmekesine ja 
pakub rohkelt silmailu, teed ja tänavad on korras ning valgustatud, elukeskkond on turvaline. 

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud rida tegevusi. Neist lähiaastatel olulisim ja suurim on metsa 
valgustatud terviseraja välja arendamine. Toetuse taotlus selleks on esitatud. Nüüd jääb üle 
positiivset otsust loota. Lisaks aga on kavandatud tegevusi interneti kiiruse parandamiseks, teede 
valgustamiseks, haljastuse rajamiseks, aktivistide tunnustamiseks, elanikega infovahetuse 
parandamiseks jpm. 

On selge, et ilma omavalitsuse toeta ei ole võimalik kõike seda ellu viia. Arengukava annabki teada, 
millised on Vaela küla soovid ja unistused. 

Arengukava on võimalik lugeda külaseltsi kodulehelt www.otikylaselts.ee. 

Jaan Urb 

MTÜ Oti Külaselts 

NB !! HOOAJA LÕPETAMINE! Sügistööd & Grill, 30.september!   Lähem info tulekul ! 

http://www.otikylaselts.ee
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Lageda tee saab oma mänguväljaku 

Kevadel sai Oti Külaseltsi taotlus Lageda ringi mänguväljaku rajamiseks 2000 eurot toetust. Projekti rahastas 
Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Kuivõrd avalikult kasutatavad väljakud on kallid, 
koguti pea teine samapalju juurde. Siinkohal suur tänu kõigile panustajatele! 

Mänguväljak rajatakse asumi serva korvpalliplatsi lähedale. Seal paiknevad mängulinnak ja kaalukiik. Tulevikus on 
plaanis atraktsioone võimalust mööda veelgi täiendada. 

Jaan Urb 

VALIMISED!  VALIMISED! VALIMISED!  VALIMISED! VALIMISED!  

Midagi ei ole teha, me oleme Kiili suurim küla, 

meid on ligi 500 elanikku, meil on küll palju 

tehtud, aga tahame palju toredat ja vajalikku veel 

teha – seega üksi siit Vaela kelgumäe otsast 

hõigates ei oleks meie hääl nii hästi kosta, kui see 

oleks valla volikogu laua taga. Meil tuleb see 

valimistrall kaasa teha, kuid ikka selleks, et meie 

oma küla asjadel ka vallas alaliselt silm peal 

oleks ja läbirääkimistel rohkem kaalu. Seda 

kõike teades ja arvestades oleme külaseltsi 

juhtidega ja mõttekojaga leidnud meie arvates 

kõige vahvama, aktiivsema ja kogenenuma 

kandidaadi Vaelat esindama – Heret Annuse. 

Ma usun, et see nimi ei nõua enamusele meie 

hulgast üldse tutvustamist. Heretil ei ,, ela,, siin 

vaid sissekirjutus, Heret on ka päriselt ja hingega 

meie küla inimene ja ajab meie küla asja. Igal 

talgul, külapeol, üleskutsel, külaprojektil on 

suurimaks käimalükkajaks viimastel aastatel 

ikka olnud Heret. Tema naerusuu , positiivsus ja energia on 

nakatanud ja ühendanud, on kutsunud tegudele ja kaasamõtlemisele. Kui keegi on meie küla hing ja patrioot, 

siis just Heret. Heret ei ole poliitik ega parteilane - ta seisab jõuliselt just meie oma Vaela küla edu ja arengu 

eest. Kõik viimasel ajal saavutatu meie külas, alates telgist, laudadest-toolidest, niidukist, trimmerist, 

mänguplatsidest ja laste ohutuspäevast lõpetades külapidude ja Mustsõstra Festivaliga - kõiges on just tema 

olnud käivitavaks ja organiseerivaks jõuks.  Kui PRIA rahastusotsus meie terviserajale peaks tulema positiivne, 

siis tuleks aplodeerida just Heretile tohutu töö eest.   Mul on nii hea meel, et Heret oli viimaks nõus Vaela 

kogukonda esindama. Tean, et ta on respekti teeninud igasugu projektide asjaajamisel ka vallajuhtides. Seltsi 

juhatus ja mõttekoda toetavad Heretit.  Võimalik, et on veel keegi, kes Vaela nime oma kandideerimistuulde 

tõstab.  Kuid aitame meie küla asjade eest päriselt seisva ja selles end tõestanud meie oma inimese volikogu 

laua taha!  

Külli Joonson 

Tänane Kiili valla volikogu Vaela esindaja 

Fotol Heret Annus   ( Hereti erakogu) 
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Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel  aitasid: 
Vaela küla elanikud 
Kiili vald 
Oti Külaseltsi juhatus 
Oti Külaseltsi mõttekoda 

  

  

 

Toimetamise, küljendamise, trükkimise eest vastutav: 
Külli Joonson 
e-mail: otikylaselts@gmail.com 
www.otikylaselts.ee 
FB: Oti küla Kiili vallas 
Laialikanne: tublid Vaela elanikud! Aitäh ! 

KIILI   VALLARAHVA   X   SPORTMÄNGUD 

Vallarahva X sportmängud on võistkondlik sari, mis algab veebruaris ja lõpeb oktoobris 2017. Sari 

hõlmab erinevaid spordialasid, kus võistlejad saavad oma küla, alevikku, alevit või mõnda 

sõpruskonda esindades harrastajate tasemel jõudu katsuda. Meie piirkonda vallarahva sportmängudel 

esindab Vaela - Mõisaküla koondvõistkond.  Väikene ülevaade kuidas Meil läinud siiamaani on: 

ÜLDINE ARVESTUS 

Koht      Võistkond   Tulemus 

I. Kiili 2                 121p 

II. Kangru              115p 

III. Kiili I                  115p 

IV. Luige-Sausti     109p 

V. Kiili Noored       105p 

VI. Lähtse                94p 

VII. Maksimaa           94p 

VIII. Nabala-Paekna   90p 

IX. Vaela-Mõisaküla 86p 

X. Sõmerlased         71p 

XI. Metsanurga         55p 

XII. Kiili Keerulised   1p 

 

 

VAELA-MÕISAKÜLA TULEMUSED 

1. korvpalli täpsusvisked – 5 KOHT 

2. sõudeergomeetri tõmbamise teatevõistlus – 6 
KOHT 

3. kabe  – 11 KOHT 

4. sulgpall – 2 KOHT 

5. laste kombineeritud teatevõistlus – ei osalenud 

6. lauatennis  – ei osalenud 

7. kart – 9 KOHT. 

8. jahilaskmine – 10 KOHT 

9. discgolf – 3 KOHT 

10. kergejõustik – 6 KOHT 

11. valikorienteerumine – 5 KOHT 

12. ratas + jooks teatevõistlus – 1 KOHT !! 

13. võrkpall – 1 KOHT !! 

14. koroona – 11 KOHT 

VEEL SAAB OSALEDA 

 

 

29.09    KEEGEL 

29.09    DARTS 

21.10   MÄLUMÄNG 

 

Liitu  Vaela-Mõisaküla FB 

lehel! 

LAGEDA ÄGEDAD NAISED 

Meie küla on samaaegselt väike ja kodune, kuid kiirelt kasvav ja 

kirju. Inimesi on, tuleb juurde nii meie endi peredes kui kaugemalt. 

Paratamatult ei näe, ei tunne kõiki ja ei lävi tegelikult oma naabrite 

ja nende naabritega. Kui, siis ehk mänguväljakul või tragimatega 

talgutel ja külaüritustel. 

Ühel augusti kuu õhtupoolikul sai aga Lageda ringi peal kokku terve 

seltskond naisi. Vaja oli vaid väikest tõuget Facebookis „Hei, naised! 

Mis homme teete, saaks kokku?“  See tagasihoidlik üleskutse 

kulmineerus ülimõnusa õhtuga, mida vürtsitasid vaatamata 

lühikesele etteteatamisajale kõikvõimalikud küpsetised, suupisted ja 

maitsvad kodukootud joogid! 

Siit mõttetera meile kõigile – me oleme ümbritsetud äärmiselt 

huvitavatest, lõbusatest ja hakkajatest inimestest! Suhelge omavahel 

ja tundke oma küla inimesi. 

Naised – jätkame samas vaimus!     

                                                                                               Liis Mäekivi     

                                                                                                                                                                                                                 Foto:  Kadri Tarn 


