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INFOLEHT   
NR 4 / SÜGIS 2014                                                                  

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. 

30. augustil toimus taaskord juba viiendat korda Oti küla Suve Ärasaatmispidu. Kuna peolisi tuleb igal aastal juurde ja meie rõõmuks 

liituvad meiega ka Vaela teiste nurkade pered, siis on õigem öelda, et meie suvepeost on kasvanud Vaela külapidu mida peetakse Oti 

asumis. Pidu oli taaskord vahva. Pühitsesime sisse ka päris meie oma küla peotelgi. See telk annab võimaluse mõelda tulevikus 

teistelegi huvitavatele küla ettevõtmistele nagu erinevad tegevuskoolitused lastele, küla oma sügis- või kevadturg jne.    Selle aasta 

peo tegi teistsuguseks jookide ning tublide naiste küpsetiste ,, tasu,, mis erinevalt eelmiste aastate loteriist andis võimaluse katta 

peo kulusid ilma vallalt või mujalt suuremat lisaabi palumata ja andes meie tublidele organiseerijatele võimaluse ka ise peost rohkem 

osa võtta. Tahamegi tänada tublisid Oti naisi selle abi eest aga ka Tarmot priske õlleteo eest. Veel tahame tänada AS Omakodumaja, 

kes samuti oli nõus omaltpoolt meie külapidu toetama.  Peol tegelesid lõbusalt lastega Pipi ja Printsess. Mehed ja naised said visata 

traditsioonilist Oti Saabast. Toimus alati emotsionaalne köievedu. Kuna sama öö oli ka Muinastulede öö, siis süütasime järjekorras 

juba teist aastat meie kelgumäel kümneid tõrvikuid mille taustal sai ka üks lahe külapeo grupipilt tehtud. Ühesõnaga- üks järjekordne 

vahva küla perepidu oli ! 

4. oktoobril aga toimusid nagu ikka igal aastal meie külas sügistalgud. Puhastatud ja rohitud said mänguväljakud, mehed kontrollisid 

üle meie mänguväljakute atraktsioonide kruvid ja kinnituskohad, puhastati metsa. Kohal oli umbes 12 külainimest. Ikka ja jälle 

kogunevad talgutele kohale enamasti ühed ja samad tublid inimesed, ning neile selle eest suur kummardus neile. See arv võiks aga 

olla oluliselt suurem vaadates külapeo ligi 120 inimeselist osavõtjate hulka peo tipphetkel. Oleme saatnud laiali talgute kirju ja 

kutseid. Parkivate autode ja õues jooksvate laste järgi on näha, et enamus peredes ollakse kodus. See 1-2 tundi oma elust ei ole 

kindlasti raisatud aeg. Talgud oleksid ju ühtlasi hiilgav viis näidata oma lastele koduümbruse puhtana hoidmise vajalikkust läbi ise-

enda eeskuju. Ootame järgmistel kordadel ka Sinu pere talgutele, et edaspidistel külapidudel saaks koos rõõmustada ühiselt hoitud , 

korras, puhta, niidetud ja rohitud küla üle ! 

 

See aasta on MTÜ Oti Külaseltsile olnud mitmes mõttes edukas. Meie tubli külaelaniku 

Heret Annuse aktiivsel abil oleme osalenud mitmetes projektirahade taotlusvoorudes , 

mis on ka edukaks kuulutatud. Tänu sellele on meie külal nüüd päris oma küla logoga 

suur peotelk aga ka meile toimimiseks väga tähtis murutraktor. Mõttekojas oleme tihti 

arutanud võimalikke edasisisi põnevaid või vajalikke projekte.  Näiteks on juba esitatud 

projektid  statsionaarsele lauatenniselauale aga ka jalgpalliväravatele.  Väike 

jalgpalliväljak on planeeritud Metsaoti platsi metsapoolsesse külge.  Plaanis on lastele 

korraldada esmaabikoolitus, alates sellest kuidas ennast kriimustuste vms. puhul ise aidata kuni oma sõbra või lähedase aitamiseni 

kui on toimunud väiksem või suurem õnnetus. Kutsume juba praegu kõiki lapsevanemaid oma lapsi sellele elutähtsale koolitusele 

saatma. Täpsem toimumisinfo saadetakse jooksvalt.  Veel oleks meie külal oluline omada oma trimmerit - et mänguväljakute künkad 

ja nurgad saaks korras hoitud , laudu-pinke külapeoks ja teisteks üritusteks ning neid ei peaks enam laenama. Tahaksime muretseda 
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võimalusel külale ka oma helivõimendi, mikrofoni, termosed...  Hästi palju oleme rääkinud mõttekojas ka ühe turvalise kuuri 

ehitamisest, et soetatud asju kuskil oleks võimalik hoiustada. Nagu ülal öeldud, on see kõik võimalik vaid aktiivsel asjaajamisel ja 

paberimajandamisel läbi oskaja ja energilise inimese, aga  on ka vaja natuke õnne, sest mitte kõiki projekte ei pruugita hinnata 

rahastuskõlbulikeks.  

Pole enam kaua jäänud kui käes on aastavahetus ja Jõulud. Pered toovad tuppa kuused ja mingi aja möödudes tuleb nende 

kuuskedega omakorda midagi peale hakata, kes põletab kodukaminas, kes püüab kuivanud kuuske metsa sokutada, kes 

prügikonteinerite juurde. Mõttekojal tekkis idee hakata ära kasutama juba eelmisel aastal tekkinud üritust – ühist kuusepõletamise 

aktsiooni. Selline külarahva kuuskede ühispõletamine võiks aset leida nt. kolmekuningapäeval e. 6.jaanuaril. Mis arvate ?  Teine 

aastavahetuse teema on ilutulestike laskmine. Seni on pered lasknud taeva poole oma ilutulestikke oma kodude ees või autoteel. Eks 

see tekitab omakorda probleeme taaskord uuel päeval kui ilm jälle valgeneb. Siin-seal lebab üsna rohkelt rakettide prahti. Siit tuli 

omakorda mõte mis ka iseenesest ju vahvam võiks olla -  koguneda peredega uusaasta ööl Metsaoti mänguväljakule ja seal juba kõik 

koos oma rakette taeva poole lennutada. Sellest sünniks ka üks vägev vaatemäng kõigile külaelanikele mis juba järgnevatel aastatel 

põnevat ootuselevust võiks tekitada. Ka oleks siis ühest kohast koristamine ja küla puhtana hoidmine kordi lihtsam.  

MEIE KÜLA KASVAB JA KASVAB SELLEGA KA LASTE HULK. LAPSED ON UUDISHIMULIKUD JA KAMBAKESI ROHKEM 

KOERUST TÄIS KUI ÜKSI MÄNGIDES. TAHAKSIME OSUTADA TÄHELEPANU KOLMELE KÜLA PAIGALE, MILLISES OSAS 

TASUKS LAPSEVANEMATEL LASTEGA VESTELDA.  

 

KÜLAKIIGEST 

Külakiik on teadupärast kindlal põhjusel ehitatud üsna kõrge kiigealusega. Kiik ise on suur ja massiivne. Saades 

suure hoo sisse võib see osutuda mänguhoos kiigele liiga lähedale liikunud lapsele väga ohtlikuks. Samuti võib 

õnnetus juhtuda kiigel turnides, eriti selle hoo pealt. Teadaolevalt on juba juhtunud üks lapse valus kukkumine 

mis küll õnneks raskemaid tagajärgi kaasa ei toonud. Palun vestelge oma lastega, et kiikudes tuleb olla 

tähelepanelik ja mitte seada ennast ega oma sõpru ohtu. Paneme südamele, et alaealiste laste kiikumine 

külakiigel on ka lapsevanema vastutusel. 

 
BUSSIPEATUSTEST 
Viimasel ajal on laste hulgas popiks saanud aega veeta meie bussipeatustes. Ehk on põhjus ka lapsevanema 

silma alt kaugemal olemine. Kambakesi hullamine on aga sageli lõppenud mõne lapse sõiduteele astumise või 

komistamisega. Sealt edasi võib ainult ette kujutada mis juhtub paljude halbade hetkede kokkusattumisel. Vestelge oma lastega, et 

bussipeatus ja sõidutee lähedal mängimine üksi ega kambakesi pole õige. 

 
TIIGIST 
Vaela küla Lageda tee tagumises nurgas on tiik mida ehk lapsevanemad ei teagi, kuid selle tiigi on üles leidnud meie uudishimulikud 

lapsed. Tiik on  lapse jaoks sügav ning üsna järskude kallastega, kus laste askeldamist aga ka võimalikku ohuolukorda kaugemalt üsna 

võimatu näha. Tiik asub eramaal ning teadupärast pole kõiki objekte võimalik tarastada.  Varsti kaanetavad külmaga veekogud ja 

meelitavad omakorda lapsi jääle mängima. Taaskord on võimalik õnnetus lihtne juhtuma. Aastaid tagasi juhtus kurva lõpuga  

õnnetus lapsega Luigel samasuguse väikese tiigi ääres mängides. Palun keelake rangelt oma lapsi üksi ilma täiskasvanuta igasuguse 

veekogu lähedale minemast. 

Kokkuvõttes on üldse tark hoida silma peal oma lapse askeldamistel õues. Hoidkem oma kalleid lapsi !.   

Vaela külas tegutseb juba kolmandat aastat MTÜ Nukutuba, mille eesmärgiks on käsitöö edendamine. Samuti aidatakse jõudumööda 

nii Kiili kui ka teiste lähivaldade lasteaedu erinevate meisterdamisvahendite, paberi ja kanga hankimisel. Vajadusel parandatakse, 

lapitakse ja uuendatakse Kiili valla lasteaia mänguasju ning õmmeldakse lastele kostüüme.  Nii on Uuesalu Siilikeste rühmas MTÜ 
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Nukutoa õmmeldud nukuriided, Naerulindude rühmas parandatud diivanikate, Sipelgates ja 

Jaaniussides aga üks paras ports mängunurga jäätist ning torti, rääkimata suurest hulgast 

voodipesust nukunurkades, printsessi seelikultest ja arstikostüümidest, mida kõigile rühmadele 

jagati.  

Kõige rohkem meeldibki MTÜ Nukutoa liikmetele mängida kangaga, mida kodudes suurtes virnades 

on. Nendest virnadest on mõnus valida ja sobitada kangaid, mida taasu uueks lapitekiks kokku 

panna. Üks viimastest suurtest töödest, mis valmis, oli Oti külaseltsi toimekale eestvedajale Küllile 

kingitud Vildjandimaa Olustvere valla kirivööst inspireeritud lapitekk. Lapitekke on kingiks tehtud ka 

Kiili lasteaia kasvatajatele ning keskkooli lõpetajate ühiseks kingiks oma õpetajale Tallinna linnagi. 

Et oma oskusi mitte rooste lasta, siis viiakse läbi erinevaid käsitööga seotud töötubasid. Teadagi õpib 

ju kõige paremini teisi õpetades. Eriti suurt huvi on inimestele pakkunud koduse kosmeetika kursus, 

mille käigus valmivad oma valmistatud seebid, kreemid ja kehakoorijad. Kohe-kohe on algamas aga 

Vaela Külakojas nukkude valmistamise kursus. Kursuse käigus valmib 3 nukku, millest üks on suur 

Waldorfnukk. Koolitusi on võimalik tellida ka osalejatele sobivasse kohta. Nii on käidud väikeste lastega emade juures kodus nii 

seepe kui kreeme tegemas. Samuti on õpetatud pisikeste pihunukkude valmistamist.  

Kui soovite MTÜ Nukota tegemistega lähemalt tutvuda või põnevatel koolitustel osaleda, siis vaata meie kodulehte 

http://liiatammes.wix.com/nukutuba. 

Külaseltsile on tulnud palju küsimusi kuidas hakkab toimuma uue Kurna ristmiku valmides liikluskorraldus ning kuidas täpselt teed ja 

kergliiklusteed kulgevad.     Lisame siia uue ristmiku joonise. Originaalfaili on võimalik küsida  otikylaselts@gmail.com 

           

 

Seekordses numbris tahame väga tänada oma külameest Maarek Pajurit mitme aasta töö eest mida ta on teinud meie küla spordielu 

elavdamise eest ja Vaela-Mõisaküla sporditiimi vedamise eest Kiili sportmängudel. Sel aastal saavutasime auväärse 6 koha.  Kindlasti 
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pole kerge loomult tagasihoidlikke või enamjaolt  tugitoolisportlasi väljakule meelitada ja seda enam tuleb tunnustada sellist 

entusiasti ja eestvedajat. Tubli Maarek ! 

Tahame tunnustada ja kiita ka meie sellesuviseid muruniitjaid, Raini, Janekit, Kaivot, Markot, Tarmot, Viktorit,  kes hoidsid meie 

mõlemad mänguväljakud ilusa madala muruvaibana. Kevade- ja suvekuud olid tublide külameeste vahel ära jagatud, nii läks 

külaväljakute niitmine ladusamalt  ja ükski suveplaan ei jäänud peredel niitmise tõttu tegemata. Ootame hea meelega uuel aastal 

uut vahetust niidumeestele ! Andke tublid mehed palun endast märku otikylaselts@gmail.com   

Nagu eelpool kirjutatud on küla teinud tõsiseid investeeringuid meie laste heaoluks aga ka meie küla korrashoiuks. Iga tegevus, 

niitmine, trimmerdamine, projektitaotlused, raamatupidamine, istikute multshiga katmine, mänguväljakute inventari 

pisiparandused, külapeo korraldus, niiduki hooldus jne. nõuab kulutusi. Lisaks oleks soov, et meie liikmemaksud kataks enam-vähem 

igasugu projektide rahastuse omafinantseeringu osa, et meil ei tuleks iga kord külarahvalt lisatoetusi küsida. Tehes arvutusi, oleme 

jõudnud otsusele juhatuses ja mõttekojas tõsta 2015 aastast Oti Külaseltsi aastamaksu perele 20-EUR-ni, mis teeb keskmiselt  1,6 

EUR 1 kuu kohta peres praeguse 1 EUR asemel 1 kuus. See ei tohiks olla kaelamurdev terve leibkonna osas. Samas kaotame uue pere 

esmase seltsi sisseastumismaksu.  Annaksime siiski võimaluse olemasolevatel liikmetel ka 2015 aastamaksuna tasuda 12 EUR juhul 

kui aastamaks 2015 aasta eest laekub veel selle aasta numbri sees. Oma ülekandel palun kindlasti siis märkida perenimi ja ,, aasta 

2015 aastamaks,,.  Alates 1. jaanuarist aga on peredele aastamaks 20 EUR.   

MTÜ Oti Külaselts  SEB IBAN: EE241010220098758011 . Päris uuel liikmel palume esimesel ülekandel kindlasti lisada ka 
aadress või saata oma kontaktid otikylaselts@gmail.com , et saaksime teile edaspidi küla infot edastada. Olete rõõmsalt 
oodatud meie sekka ! 

Meie mesilased on head tööd teinud, 

lisaks oma perele, jätkub ka sõpradele. 

Korjatud Lääne-Virumaalt, rabade ja metsade lähistelt. 

Kilo hind 6.80. Purgid 600g ja 750g  

Janne tel 55602691 

Kadaka tee 15 

NB !    Vaela Koostöökeskus 
• Rendib paindlikult kontoriruume (päev, nädal, kuu) 

• Rendib ruume koosolekute/konverentside läbiviimiseks, 

• firmade motivatsiooniüritusteks, 

• koolitusteks 

• rühmategevusteks (beebikool, väikelaste võimlemine, huviringid, jooga jne.) 

• käsitöötubadeks (klaasi- ja naharingid, maalimis- ja fotokursused jne.) 

 

Koduleht: www.vaelakulakoda.ee 

Email: info@vaelakulakoda.ee 

 

Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel  aitasid:                                                                                                   MTÜ Oti Külaselts 

Oti Külaseltsi juhatus                                                                                                                                                    Vaela küla. Kiili vald 

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

Oti elanikud                                                                                                                                                                    www.otikylaselts.ee 

Toimetamise, küljendamise, trükkimise eest vastutav: Külli Joonson                                                                                                                                                                                      


