
 1 

Oti Külaseltsi Leht 

OTI  SUVELÕPUPIDU  

Augustikuu viimasel laupäeval toimus meie 
küla kauaoodatud suvelõpupidu, mis oli jär-
jekorras juba kaheksas. Käesoleva aasta pidu 
erines varasematest ning toimus teemal Rah-
va Võidu kolhoos ja ENSV. Peo teema valiti 
külaseltsi mõttekoja poolt, et meenutada 
vana head kolhoosiaega ja tunnustada 
tublisid Rahva Võidu töötegijaid. Peo 
planeerimine algas juba mitu kuud varem ja 
detailid mõeldi hoolikalt läbi. Tulemuseks oli 
vahva nostalgialaks.  

Pidu algas kolhoosi esimehe väärika saabu-
misega. Esimees vuras kohale vana Volgaga, 
saatjateks vihmavarjudega  rahvariietes 
neiud. Järgnes Oti välisöökla avamine ja lindilõikamine. Sööklast võisid kõik külastajad kõhutäie 
head ja paremat osta. Avatud oli ka pood, kus müüdi sprotte, barankasid, kondenspiima ja muud 
defitsiiti. Paraku sai kõige minevam kaup, maksavorst, enne esimeste külastajate saabumist juba otsa. 
Kui kõht täis, võisteldi traditsioonilises Oti saapaviskes ja köieveos ning mängiti teisi seltskondlikke 
mänge, muu hulgas spordilotot. Lapsi lõbustas Pipi.  

Õhtu naelaks kujunes ENSV kultuurikomitee poolt atesteeritud vokaal-instrumentaalansambel Pitser
-T, kes tõmbas ka kõige kangema jalaga mehe käima ja mängis jalakeerutuseks muusikat hiliste 
öötundideni. Muinastulede öö tähistamiseks süüdati pimeduse saabudes lõke. Peo lõpus valiti õhtu 
kõige stiilsem naine ja mees ning loositi välja autoostuluba. 

Korraldajate rõõmsaks üllatuseks oli enamus peolisi riietunud vastavalt teemale. Külalisi oli lüpsjat-
est seemendajateni ja kohale sõideti nii traktori kui Jawaga. Peo korda valvas miilits.  

Aitäh kõigile peo korraldajatele ja osalejatele! Pidu oli enneolematult äge! Külaelanikud nägid 
ääretult palju vaeva teemakohase riietuse otsimisega ja tõid kaasa palju ajastule omaseid rekvisiite. 
Samas oli hästi vahva näha ka neid, kes tulid kohale lihtsalt niisama ja nautisid nostalgiat!  

Järgmisel aastal ootame peole ka kõiki neid, kes sel aastal mingil põhjusel ei julenud või ei saanud 
tulla! Suvelõpupidu on üritus, kus kõigil on võimalus end vabalt tunda, uute inimestega tutvuda ja 
mõista, kui lahe on meie külas elada! 

Nele Sisas 

 

Konteinerite projekti rahastab siseminis-
teerium ja Kodanikuühiskonna Siht-
kapital           
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Oktoobri alguses lõppes terve suve kestnud Vaela tenniseturniir, mis toimus Vaela külas Miku 
tee 12 asuval tenniseväljakul. Turniiri korraldas MTÜ Vaela Külakoda.  
 
Turniir peeti üksikmängus ja püramiidvõistluse formaadis, kus madalamal positsioonil mängijal 
oli võimalus kõrgemal positsioonil mängija välja kutsuda. Võistlusmäng peeti kolmest setist 
parem süsteemis, seisul 6:6 kiire lõppmäng. Kokku osales 27 mängijat (17 meest, 5 naist ja 5 
last), kellest kõige vanem oli 70-aastane ja kõige noorem 9-aastane. Turniiri käigus peeti 47 
mängu, mille tulemusena kujunes välja lõplik paremusjärjestus. See on leitav aadressil  http://
www.vaelakulakoda.ee/tennis/ee/puramiidvoistlus.  
 
 
Turniiri esikolmik: 
1. Rain Sinimaa 
2. Renee Mikomägi 
3. Sven Randala 
 
 
Naiste arvestuses võitis 
Helen Partasjuk-Sootla, kes 
saavutas üldarvestuses 7. 
koha. Turniiri esikolmikut 
ja naiste parimat 
autasustati karikate ning 
diplomitega.  
 
2017. aastal korraldab MTÜ 
Vaela Külakoda juba uue 
turniiri, mis toimub maist 
oktoobrini. Täpsem info 
ilmub kodulehele varakult enne turniiri algust. Osaleda võivad kõik, kellel on vähemalt 
kaheaastane tennisemängu kogemus, kes teavad reegleid ja oskavad punkte lugeda. 
 

Renee Mikomägi  
 
 

VAELA PÜRAMIIDTURNIIR TENNISES 
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VALLAVANEMA VEERG 
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Elanike arv 

Vaela külas 

2012-2016 

Arvan, et Vaela rahval võib olla huvitav teada  ja vaadata kui palju elanikke on tänasel 

päeval Vaela külas kokku,  kuipalju neist mehi, naisi, lapsi ja milline on vanuseline jaotus.  

Elanike arv asustusüksustes seisuga 1.jaanuar 2016    
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Elanike vanuseline jaotus  Vaela külas seisuga 1.jaanuar 2016 

Vallarahva spordimängud (http://www.kiilivald.ee/kiili-vallarahva-ix-

sportmangud) toimusid sel hooajal juba üheksandat korda ning 

eestvedajaks oli ikka Kaupo Kütt. Paistab, et rahvas väsimuse märke ei 

näita, sest sel aastal oli võistlustules juba 12 võistkonda. Tõdesime 

rõõmuga, et Lageda tänava arvelt suurenenud Vaela-Mõisaküla võistkonna 

eest osales lausa rekordarv sportlasi.  

 

Sel hooajal tuli nulle vähem, aga kuna konkurents oli tugevam, lõpetasime 

juba neljandat korda järjest siiski 6. kohal. Alavõitu sel aastal ei tulnud, aga teise koha saavutasime 

sõudeergomeetri tõmbamises, keeglis, disc golfis ja võrkpallis ning kolmanda koha teateujumises, 

laskmises ning ratas+jooks teatevõistlusel. Tulemuse saime kirja ka kardisõidus, kergejõustikus, 

korvpalli täpsusvisetes, sulgpallis, koroonas ning mälumängus.    

 

Spordimängude juubeli puhul võiksime järgmisel aastal üritada kõikidele etappidele koosseisud välja 

panna. Kahjuks pole uut ajakava veel avaldatud. Kui ajakava käes, saadetakse see külaseltsi liikmetele, 

postitatakse veebilehele ning Facebooki keskkonda (https://www.facebook.com/

groups/350690698435372/), kus kõik on oodatud meie grupiga liituma. Loomulikult võib Maareki ja 

Markoga meili teel aadressidel maarek.pajur@gmail.com ja maekivi@gmail.com otse kontakti võtta.  

Maarek  Pajur  

KIILI VALLARAHVA SPORTMÄNGUD — VAELA-MÕISAKÜLA 
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Vaela küla ´´Mc Punahabe`` -  õllemeister Tarmo Tammes 

Kodune õlletegu muutub Eestis üha populaarsemaks. 
Mehed ja naised, kes ise kodus õlut teevad, käivad 
iga kuu esimesel reedel koos, et kogemusi jagada, 
oma õllesid kõrvutada ning ühiselt maailma 
parandamise võimalusi arutada. Nupukate 
lahenduste leidmisel ja nende jagamisel pole 
kodupruulijad kitsid. 

Mis on ühist kohvimasinal ja õllevinkul? Mõlemat 
kasutatakse meeldiva joogi valmistamiseks. Aga 
seda, et kohvimasinaga saab õlut teha, polnud keegi 
kodupruulijate seltskonnast, kuhu Tarmo 2015. 
aastal oma maltoosa baasil tehtud õllega laekus, 
varem kuulnud. Üritusel oli pea 20 inimest, kes 

üksteise tehtud kesvamärjukesi hindasid. Mitme kogenud kodupruulija arvates tegi kohtumisele toodud õlu 
nii mõnelegi linnastest õllele silmad ette.  

„Eks see õlletegemise tung ole mul vist juba geenidega kaasa antud. Vanaisa oli kah suur õllemeister. Kui oli 
teada, et nädalalõpul külla tuleme, pani ta õlle esmaspäeva hommikul hakkama. Peale lõunat alustas 
proovimist, et ega see vahepeal untsu pole läinud ja kui meie saabumise puhul pidulikult kraani keerati, käisid 
vanaisa kulmud nii mõnigi kord üllatusest pealael ära, kuna vinkust tuli vaid pool toopi õlut ja hunnik vahtu,” 
ütleb Tarmo naerdes. 

Alguses käis õlletegu Tarmo juures sõna otseses mõttes koduste vahenditega ning kohvimasin aitas väga 
edukalt humalatest hea meki kätte saada. Alustatud sai ikka „Rakvere klassikalisega”, mille peamised 
koostisosad on Rakvere maltoosa, vesi ja saiapärm. Evolutsiooni käigus on Tarmost saanud kahel tagumisel 
jalal käiv käsitööõlle tegija. Nii kogub kohvimasin nukralt garaažis tolmu ja käesoleva aasta Oti asumi 
lõikuspeoks valmis esimene oma käsitööõlu.  „Sellega kaasneb ikka veidi vastutust kah. Kui omale keedad ja 
asi lõpuks luhta läheb, kirjutad tööpäeva jagu mässamist korstnasse, loputad tulemusega torusid ja hakkad 
uuega laariga otsast peale. Aga kui tähtajani on vähem kui kuu, võib joosta, hüpata, vanduda või kiruda, ent 
õlut õigeks ajaks enam mingi valemiga valmis ei saa.” Siinkohal tänab Tarmo kõiki peolisi, kes Oti õlut ära ei 
põlanud, ostuga peole tehtud kulutusi katta aitasid ning kogu laari pintslisse pistsid. Eriline tänu läheb ühele 
heale naabrile, kes õlut oma keldri jaheduses kääritada ja laagerdada lubab; nimesid ei nimeta, aga külapeole 
saabus too lahke tegelane koos oma kaasa, punase Jawa ja sinise suitsupilve saatel. 

Kui suve lõpul punase õlle pruulimiseks Koch’i Kodupruulide Konkurss välja kuulutati, ei plaaninud Tarmo 
sellest esimese hooga osa võtta.  „Kodupruulijate tase on üldiselt väga kõrge ja linnastega mässamine oli 
mulle uus kogemus. Lõpuks mõtlesin, et keegi peab ju viimaseks kah jääma ja otsustasin oma „McPunahabe” 
valmis keeta“. Üllatuslikult pärjati üheksast osavõtnud õllest kodupruulijate lemmikuks toosama red ale stiilis 
valminud „McPunahabe”, ent see ei tähenda muidugi loorberitele puhkama jäämist. Õppimis- ja 
arenemisruumi on endal ning pruulimisvarustusel küll ja veel. Õnneks on sõpru-tuttavaid, kes katsetuste 
tulemusi tarbida aitavad, seega maksa pärast praegu veel muretsema ei pea,“ muigab Tarmo.  

Muist saab niisama laiali jagatud ja mõnede eest tahetakse „püha ürituse“ heaks ka raha anda. Nagu paljud 
teised kodupruulijad, on ka Tarmo seda meelt, et Eesti seadusandlus võiks väiketegijate suhtes paindlikum 
olla.  
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„Seaduse silmis on kõik, kes pruulivad aastas 1-

300 000 liitrit õlut, samal „väikepruulijate“ pulgal 

ning nende tootmisprotsessile, taatlemistele, 

sertifikaatidele jms. kehtivad samasugused 

nõudmised. Ehk toob tulevik väiketegijatele 

võimaluse kõik aktsiisi- ja pandipakendimaksud sirge 

seljaga ja suurema bürokraatiata ära maksta. Aktsiis 

võiks sellise mugavuse eest teiste „väikepruulijate“ 

omast isegi kõrgem olla. Aga see on juba teine 

teema.“ 

Küsimusele, kas järgmise suvelõpupeo õlu samast 

katlast tuleb, vastab Tarmo naerdes, et kui inimestel 

soovi on, võib tegija küll sama olla, aga katel on 

selleks ajaks ehk juba veidi täiuslikuma vastu välja 

vahetatud. Ühel korralikul külal võiks ju oma õlu olla, või mis? 

OTI AVATUD AEDADE JA KOHVIKUTE PÄEV 

Sel suvel toimus Oti külaseltsi algatusel meie külas 

esmakordselt avatud aedade ja kohvikute päev.  

Üheksa toredat perekonda avasid oma koduõue 

väravad ja rõõmustasid saabujaid vahvate ning 

eriilmeliste kohvikute ja aedadega. Külalistele pakuti 

põnevat India toitu, mõnusaid muffineid, isuäratavaid 

kooke, maitsvaid pirukaid, kodutehtud leiba, värskelt 

püütud vähki, hõrke pannkooke, värskendavat 

marjajooki ja koduõlut. Ilm oli mõnusalt soe ja 

päikeseline ning rahvast tuli kohale oodatust rohkem.  

Suuremad lapsed uudistasid roboteid, kõige pisemad 

mängisid liivakastis ja vanematel oli võimalus tutvuda 

toredate inimestega nii oma külast kui kogu vallast.  

Lisaks sai proovida disc golfi. 

Avatud aedade ja kohvikute päeval toimus ka kaks 

väga informatiivset ja harivat loengut. Käsitleti 

selliseid teemasid nagu sügisesed aiatööd, väetamine, 

taimekaitsevahendite kasutamine, viljapuude ja 

marjapõõsaste lõikus, haigused ja hooldus. Lektoriteks 

olid oma ala professionaalid, kes jagasid lisaks 

teooriale praktilisi näpunäiteid.   

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. 

Nele Sisas 
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Lõkkeprügi 

Meil on ilus külaplats. Oleks tore, kui 
lepiksime kokku, mida sobib oma 
majapidamisest lõkkesse viia ja mida 
mitte. Kuivanud oksad ja mõni 
lauajupp on ok, kuid ärgem viigem 
lõkkesse „hoiule“ oma vanu kappe ega 
muud mööblit. Sellistel esemetel on 
kombeks kibekiiresti paljuneda, 
igasugune eeskuju on ju nakkav! Ja 
siis ei meenuta meie armas külaplats 
enam teps mitte armsat külaplatsi, 
vaid prügimäge.  Aiapraht 

Nakkav eeskuju paistab silma ka metsas. 

Piisab, kui üks inimene kallab oma 

aiaprahi metsaraja kõrvale ja ei jõua 

silmagi pilgutada, kui metsarajast saab 

kasvav prahirada. Palun ärge viige oma 

prahti metsa! Meelepete on arvata, et see 

jama seal kohe kõdunema hakkab ja 

kevadeks kadunud on. Praht tuletab end 

veel mitu aastat sealsamas meelde. Kui 

kõik õnneks läheb, rajatakse sinnasamasse 

metsa varsti lahe terviserada, ent enne seda 

tuleb praht meil endil ära koristada või 

prahikoristus kinni maksta.  

Aiaprahi teema puudutab ka veel tänaseks 
tühje krunte. Kulla naabrid, teie kõrval 
asuv tühi krunt kuulub siiski kellelegi. See, 
et ehitustegevust pole veel alustatud, ei 
tähenda, nagu oleks tegu omanikuta 
maaga. Niitmisjääkide ja muu prahi 
võõrale krundile tassimine on inetu tegu 
(muuhulgas ka väärtegu!) ning näide 
suhtumisest.  

Kaunid aiad !? 

Meile meeldib, kui aknast avaneb ilus 

vaade. Külakogukonnas elades on meil 

naabrid igas küljes. Naabri õitsvaid lilli, 

kaunilt kujundatud peenraid ja 

madalaks pügatud muru imetledes 

mõelgem  hetkeks ka sellele, milline pilt 

naabritele või möödakäijatele meie oma 

aiast avaneb. Kas see on  samuti kenasti 

hooldatud või riivab miski silma? 

Seaduse järgi ei tehta selle kohta 

kellelegi ettekirjutusi, mida aias hoida 

või hoiustada võib, kui see just 

tuleohtlik pole. Tuleb siiski tunnistada, 

et meie ilusate aedadega külas jäävad 

mõned aiad halvas mõttes juba pikalt 

silma.  

Hoiame oma aiad ja õued silmale 

kaunid vaadata! Oleme Kiili valla 

suurim küla. Tore, kui meist saaks ka 

Kiili kõige kaunim ja heakorrastatum 

küla! 
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Animalistika näitus Vaela Külakojas  

 

Vaela Külakojas on üleval Oti asumis elava 
kunstniku Mari-Mai Koha autorinäitus 
teemal ANIMALISTIKA. Teostel on 
kujutatud eranditult vaid faunat, seal 
hulgas Tallinna Loomaaia nii varasemaid 
kui ka praeguseid asukaid. Näitus jääb 
avatuks orienteeruvalt aastaks. Näitust on 
võimalik näha erinevatel üritustel, kui ka 
erikokkuleppel. Tule vaatama fantastilisi 
loomapilte ja võta lapsed kaasa! 

                                               Heiki Mikomägi 

 

Vaela Koostöökeskus 

Vaela Koostöökeskus ootab uuel sügishooajal inimesi külla 

ruumidega tutvuma. Maja pakub omalt poolt mõnusat ja hubast 

ajaveetmisvõimalust suures saalis koos eraldi kööginurgaga, kuni 

40-le inimesele. Koostöökeskuses on tore läbi viia laste 

sünnipäevi, kokkutulekuid ja koosviibimisi. Samuti on võimalik 

hoida ka tõsisemat joont ning oma koha on majas leidnud 

erinevad  koosolekud, koolitused ning istungeid viib läbi ka Kiili 

Vallavolikogu. Suures saalis saab soovi korral kasutada projektorit, 

ekraani, televiisorit ning tahvlit. Samuti on oodatud ka erinevad huviringid, millest mõned ka 

Koostöökeskuses juba tegutsevad, näiteks jooga ja beebide võimlemine. Maja alumisel korrusel on  

võimalus kasutada käsitöötuba väiksemale seltskonnale.  

MTÜ Vaela Külakoda üheks eesmärgiks on pakkuda kontoriruume ka erinevatele ettevõtetele ja 

inimestele, kes soovivad töötada kodule lähedal. Tänaseks on vaid kaks kontoriruumi vabad, mis 

ootavad veel uusi ettevõtlike inimesi! Tule julgelt uudistama! 

                                                                                                         Laura Vesiloik 

Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel  aitasid:                                                                              MTÜ Oti Külaselts , Vaela küla, Kiili vald 

Oti Külaseltsi juhatus                                                                                                                               FB: Oti küla Kiili vallas               

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

Tekste aitas toimetada: Riina Rosenfeld 

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


