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LOE LEHEST !
MUSTSÕSTRAFESTIVAL!
ARVAMISMÄNG
RISTSÕNA
AIARUBRIIK

MEIE HABEMIKUD FILMIS
SPORDIJUTTU
ÕUEALA. LIIKLUS KÜLAS
VAELA ELANIKE ARV 5A
AEROPILDISTAMINE jpm.

KOGUKONNA KÜSITLUS OTI TERVISERAJA KOHTA

2016 alguses õnnestus Kiili vallal taotleda Väljamäe ja Oti asumi vaheline mets kui
reformimata riigimaa valla omandisse, millega kaasnes võimalus rajada meile
kodulähedane spordi-ja terviserada. Vastav DP kinnitati aug. 2016.
Terviserada on planeeritud ligi 1,8 km pikkuse valgustatud loodusliku kattega rajana. Sel
aastal on võimalik esitada Oti metsaraja ehituseks vajaliku toetuse taotlus PRIA Leader
investreeringute meetme taotlusvoorus.
Et saaksime langetada otsuse, kas esitada projekt PRIA Leader taotlusvooru soovisime
teada kogukonna arvamust, kas soovitakse oma kodu lähedale terviserada.
Taotluse esitamine ja raja ehitus on mõeldav ainult siis, kui kogukonna enamus seda soovib
ja seetõttu viisime läbi vastava küsitluse.
24. märtsist 31. märtsini toimus küsitlus, kus taheti teada kogukonna arvamust OtiVäljamäe terviseraja kohta.
Küsitlusest võttis osa 169 inimest, neist 93,5% olid Vaela ja 6,5% Väljamäe elanikud.
Terviseraja loomise poolt hääletas 162 inimest ehk 95,9% hääletanutest, selle vastu oli 4
inimest ehk 2,4% hääletanutest ning kehtetuid hääli oli 3 ehk 1,8%.
Küsitluse tulemusena selgus, on kogukonna valdav enamus suhtub
ettevõtmisse positiivselt ja toetab Oti-Väljamäe terviseraja loomist. Täname
kõiki aktiivse osalemise eest!
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ELANIKE ARV KIILI VALLAS JA VAELA KÜLAS VIIMASEL 5 AASTAL
(1. JAANUAR 2017)

AEROPILDISTAMINE

Maa-amet on asunud aeropildistamise tarvis märgistama suuremaid linnu, teiste seas ka Tallinna ja selle
lähiümbrust, ning Eesti lõunapoolset ala. Märgisteks on 60×60 sentimeetri suurused valged kilest
ruudukesed, mis paigaldatakse maastikule. Kileruudud on varustatud ka sildiga "Aeropildistuse
maamärk". Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel, mistõttu palub Maa-amet neid mitte
rikkuda ega paigalt nihutada.
Seega, kui mõni selline satub ka siinkandis teie teele, jätke see palun paigale. Märgised eemaldatakse
pärast aeropildistamise hooaja lõppu ehk alates sügisest.
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ARVAMISMÄNG !! KES ON SEE KÜLAMEES, KELLEST JUTUSTAB SEE LUGU ?
Kui alustada päris algusest, siis...

ja

Ta on pärit suvepealinnast Pärnust – seal ta sündis,
kasvas ning käis koolis. Pärnus elati ema, isa ja vennaga
kahetoalises korteris. Õnneks oli korter äärelinnas, kus
ümberringi mets ja lähedal jõgi – lapsepõlveks paremat
paika ei tea tahtagi! Maakodu oli Tahkurannas, kus meri
samuti lähedal ja ruumi ning avarust täpselt parasjagu.
Vist sealt see pisik noore inimese sisse saigi, mis hiljem
linnaelu vastu järjest nõudvamalt protesteeris ning enam
ruumi, avarust ja puhast keskkonda nõudis.
Kuurortlinna elu oli hea ja ilus kuni keskkooli lõpuni,
sealt viis tee Tallinna Tehnikaülikooli. Tol ajal oli kooli
nimi Tallinna Polütehniline Instituut ehk TPI ja perioodi
sisse mahtus ka kaks aastat iseseisva elu harjutusi Vene
kroonus. Nagu noorel inimesel ikka, järgnes ülikooli
lõpetamine, suunamine, tööl käimine, pruudi leidmine,
abiellumine, kahe poisslapse sünd, ikka ja jälle tööl
käimine, kuni õitsev nõukogude kord kokku kukkus.
Koos sellega läksid ka enamus ettevõtteid ja tööandjaid
kõige kaduva teed.
Tänavapilti ilmusid välismaa autod, suhkruvatt,
Mehukatti ja dressipükstes bemmimehed. Nii pani ka see
mees oma äri püsti ja üritas odavalt ostes ning kallilt
müües perele leiba teenida. Ta tegeles elektrooniliste
valveseadmete müügi ja paigaldusega. Lisandus ka väike
restoran. Võib öelda, et aega läks, aga asja sai. Pikapeale
soetati korter ja lisaks Keila ujulale, sai ära käidud ka
tuulevarju oleks. Ja kuna õuel ruumi oli, sündisid perre
Serena veepargis. Kuid midagi oli nagu ikka puudu...
veel kaks poissi, kes nagu selgub, suudavad täita kogu aja
ja ruumi... Aga tore on! Täpselt nii need asjad peavadki
Mees võttis kätte ja käis veel korra koolis ning tegi läbi
käima – õunapuud annavad juba saaki ja väikeste lastega
EBS-i magistriprogrammi. Töötas Elcoteqis globaalse
saab juba meestejuttu rääkida ning kokkuleppeid
projektijuhina ja käivitas Nokia telefonide tootmise
Hiinas, Brasiilias ning Ungaris. Kuid ka see ei aidanud... sõlmida. Kirsina tordi peal mõjub mehele ka konkursilt
„Eesti kaunis kodu“ maakodude kategoorias saadud
Hing ihkas enamat ja tahtis linnast ära maale. Kuid ka
mitte liiga kaugele... et oleks hommikul hea lähedal tööle autasu.
minna ja õhtul parajalt pikk maa tagasi tulla, et jõuaks
Nüüd on Vaela küla Oti asumis sadakond suitsu ja mõnus
ümber lülituda ja mitte tööstressi koju kaasa tuua.
elukoht hulgale peredele. Kui koduõues asjad korras, ei
Ühel endisel Rahva Võidu kolhoosi viljapõllul tegi 2002. pea mees paljuks aiatagustes tegemistes kaasa lüüa, et
aasta sügisel viljakoristust rohelise-valgekirju kombain. kodukant kenam saaks. Kevadel on ta abiks
koristustalgute korraldamisel ning suvel küla
Kombaineri juurde astus mees, kes tavapärase „Kuidas
muruplatside niitmisel.
läheb?“ sissejuhatuse järel palus ühele põllunurgale
järgmisel kevadel vili külvamata jätta. Mehel oli kindel
Sel mehel on veel üks unistus – unistus, et küla kõrvale
plaan sinna põllunurka ehitada esimene päris oma kodu
metsa tekiks tuulevarju pakkuv terviserada, mis
koos viljapuude, marjapõõsaste ja eraldi saunaga. Et
tasakaalustaks põldudele rajatud uusasumi seni veel
saaks selline maakodu moodi linnalähedane kodu...
madalat kõrghaljastust. Ka e-põlvkonna lastele on vaja
kohta, kus vahelduseks tahvelarvutile puu otsa ronida või
Mees oli selleks ajaks parimais aastais ja täis tahet teha
oma pere elujärje parandamiseks midagi suurt ja olulist. siis jalgratastega sõita. Ka isad-emad vajavad uusi
võimalusi hommikujooksu tegemiseks või niisama
Seljataga oli ligi 20 aastat elu Tallinnas Mustamäe
korteris ning koduehituseks sobivat paika otsides oli läbi looduse nautimiseks. Mees usub, et see viiks
elukeskkonna hoopis uuele tasandile. Ta hoiab silma peal
käidud mitu paari kingi. Otsiti kohta, kus tekiks
ka kiirete arvutivõrkude arengul, et ühel päeval oleks
paljuräägitud imeline äratundmine ning lähima
moodsa kaabli ots ka oma värava tagant võtta.
kilomeetri raadiuses poleks muid ehitisi peale
bussipeatuse varjualuse.
Vaata järele, kellest jutt oli, leheküljelt 10 !
Esimesed aastad Kiili kodus möödusid kivi kivile ladudes
ning puid ja põõsaid istutades, et koduõuel ikka silmailu
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MÄNGUVÄLJAK JA LÕKKEPLATS OOTAVAD NIITJAID !

Kutsume suvise niitjate
seltskonnaga liituma
mehi ja naisi, kes
hoolivad küla
ühiskasutuses olevatest
mänguplatsidest ning
kelle jaoks on okei ükskaks korda suve jooksul
veeta oma laste ja
kogukonna hüvaks pool
päeva murutraktoril.
Bensiini ja tehnika tagab
külaselts. Tule palun
appi!
Täpsem info ja regamine: urmas.kreegi@gmail.com

OTI KÜLASELTSI TEGEVUSE KALENDER KEVAD-SUVI-SÜGIS

Mis on küla Mõttekoda ?
See on küla ärksamatest inimestest,
kes aitavad nõu ja jõuga kaasa
projektide õnnestumisele ning küla
arengule. Mõttekoda ootab
kirjalikke ettepanekuid inimestelt,
kes märkavad, et külas on
hädavajalik midagi ära teha või
otsustada.
Kui oled aktiivne Vaela elanik ja
soovid Mõttekojas kaasa lüüa, siis
anna endast märku!

24.04 Mõttekoda, küla arengukava, SWAT
06.05. TeemeÄraTalgud, talgukood 170327005
05.06. Mõttekoda
17.07. Mõttekoda
05.08. Mustsõstra Festival ja kodukohvikute
päev!
14.08. Mõttekoda
26.08. Küla suvelõpupidu, teemaks: sport
02.10. Mõttekoda
.... 10. Sügistalgud
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TULEMAS ON VAELA KÜLA MUSTSÕSTRA FESTIVAL !!!!

Seekordse Kiili
külast-külla kohvikutepäevade
raames on Oti
Külaseltsil plaanis
korraldada
Mustsõstra Festival.
Festival saab toimuma 5.augustil
üle kogu Vaela küla. Avame sarnaselt eelmisele aastale kodukohvikud, kutsume külalisi ja
läheme külla.
Seekord on mõte teha see üritus veelgi põnevamaks - et kohvikute pidajad leiaks mingi ühisosa
või nüansi seoses mustsõstardega. Olgu see siis toit või jook, magus või soolane, kaasamüüdavad
saadused või muu sobituv.
Lisaks kodukohvikutele plaanime kutsuda külaplatsile istikute müüjaid ja korraldada võistluse
parima mustsõstra toidu ja joogi selgitamiseks. Võitjale auhind!
Kes leiab, et selline päev on põnev ja sooviks ka ise oma kodukohviku uksed ja potikaaned avada, siis nende toredatega kohtuksime maikuu teisel poolel 25.05 kl.18.00 Vaela Külakojas, et
jagada mõtteid ja teha sellest päevast parim Mustsõstra Festival üle maailma! Kui meie plaan õnnestub, siis võiks sellest kujuneda iga-aastane meie oma küla traditsioon!
Kõigil huvilistel palume endast märku anda hiljemalt
10.maiks!
otikylaselts@gmail.com, Heret 506 0462
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MEIE KÜLA HABEMIKUD OSALESID MÄNGUFILMIVÕTETEL
2016 augustis alanud ja 2017 veebruarismärtsis lõppenud filmi „Seltsimees laps“ võtetele
otsiti habetunud ja metsalõhnalisi taustajõude.
Üleskutsele reageeris ka Oti küla „näitetrupp“
koosseisus Andrus, Tarmo ja Urmas. Kui
terviseraja saetöödel kondiproov sooritatud,
mindi casting’ule, kust habemikud oma suureks
õnneks ka filmi valiti. Neid, kes sobiksid
tõetruumalt või ajastukohasemalt 1950ndatel
Ruila metsas puid varunud talumehi
kehastama, oleks raske ette kujutada.

Brigaadi tööriistadeks olid ka kirved ja üks
Družba, mis imekombel täiesti töötas. Õnneks
olid kohal ka päris näitlejad Tambet Tuisk ja
Argo Aadli ning silmanurgast piiludes sai
aimu, kuidas see päris näitlemine siis õieti
käib... Näitlejate kursus vist algab ja lõpeb
õpetussõnadega: „Rahu, ainult rahu – eriti siis,
kui suures plaanis kaadris oled!“
Film peaks esilinastuma veebruaris 2018 seoses
EV100 tähistamisega ja siis on tõehetk ka meie
küla meeste jaoks – põnev näha, kas ja kui palju
kaadreid sisse läks
ning mismoodi me seal
oma viltides ja
vatijopedes välja
paistame.

Soovitan julgelt Kiili
raamatukogust läbi
astuda ja võtta
lugemiseks Leelo
Tungla
autobiograafial
põhineva raamatu
„Seltsimees laps“
mõlemad osad. Seal
kirjeldatakse värvikalt
tolle aja elu-olu läbi
Filmivõtetele eelnes sobivate kostüümide valik, viieaastase lapse silmade, kelle ema on just
soeng, vunts, grimm ja mentaalne ajarännak
mustades nahkmantlites püssimeeste saatel
60 aastat tagasi. Loosiga sai mõni mees
kodust ära viidud. Väike Leelo tunneb uhkust,
hambusse paberossi, mis ka suitsumehe
kui puupüsti rahvast täis liinibussi konduktor
kümnendaks duubliks köhima võttis... Meeleolu palub seltsimeestel bussi ukse juurest edasi
eheduse eesmärgil põles metsa all kuuseokasete liikuda, et ka SELTSIMEES LAPS bussi mahuks.
lõhna levitav lõke, mille kohal podises teekann
Samas on konduktoril endal kulmud kitkutud
köömneteega.
ilmselt selleks, et need rahvast täis bussis vähem
Nagu filmivõtetel ikka, võeti „purki“ mitmeid
ruumi võtaks... Mõnus lugemine nii pere
duubleid stiilis „Vaikust! Kaamera! Võte!“ Seda suurematele kui väiksematele.
kuuldes asusid metsamehed, ruudulise särgi
kraenööp pigistamas ja higinired seljal, „sulleUrmas Kreegi
mulle“ saega kuusepalki läbistama, endal
Oscarite gala täpina silme ees terendamas.
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ÕUEALAST JA OHUTUST LIIKLUSKESKKONNAST ELAMUALADEL

Meie Oti asumis on ikka aeg-ajalt päevakorras
sobivaima reguleerimisviisi leidmine.
Vaatame korraks üle – meie asum koosneb
erienevatest osadest, mis ei ole läbisõidetavad, vaid
ühe sisse- ja väljapääsuga territooriumid. Pikim
tänavalõik Kuuse tee on ligikaudu 500m pikk ja
tänavate laius vähemalt 4m. Kuuse teel on sõidutee
ja kergliiklustee vahel haljasriba. Samas ei ole osadel
tänavatel eraldiasuvat kõnniteed, vaid see on
eraldatud sõiduteest teetõkiste või märgistusega.
Eramute ees, kus jalakäijatele on kavandatud
eraldatud teelõik, pargivad aga sõidukid. Seega osa
teid juba on jagatud kasutuses.
Meie murekohad on liiga kiiresti sõitvad autod ning
parkivad veokid, mis takistavad jalakäijate liikumist
ja kohapeal töötades saastavad õhku ning tekitavad
müra.
Toon välja kaks erinevat reguleerimisviisi, mis meil
ja mujal kasutusel on. Võimalik, et parim lahendus
Oti asumis on kahe variandi keskmine, kuid ehk
saame hakkama ka lihtsalt üksteisega arvestades ja
nõrgemaid tähelepannes. Aga võib - olla oleme
mõne aja pärast esimene „jagatud ruumikasutusega“
asum. Mõelge kaasa!
Õueala
Õuealal kehtivat korda reguleerib EV liiklusseaduses
§ 64. Jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu
õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult
takistada. Mootorsõiduki kiirus õuealal ei tohi
ületada liiklusseaduse § 15 lõike 1 punktis 6 lubatud
sõidukiirust: (suurim lubatud sõidukiirus on õuealal
20 km/h. Jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk
liikuda selle jalakäija kiirusega). Juht ei tohi õuealal
jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral
tuleb sõiduk seisma jätta. Mootorsõiduk võib
õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning
D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha
ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel
kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda
võimatuks teiste sõidukite liiklust. Õuealal ja
lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud
või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui

kaks minutit
(Eesti Vabariigi
liiklusseadus
2008)
Õuealade
soovituslik
iseloomustus:
Õueala sirge
teelõigu
pikkus on

maksimaalselt 400 m sisse- ja
väljasuunduvate otstega või 200 m pikkune
tupiktänav; Sobiv liikluskorraldus on
kooskõlas kohaliku kogukonnaga;
Õuealal on kiirusepiirangud; Õueala sõidutee
minimum laius võiks olla 3 meetrit koos
võimalustega sõidukitel üksteisest mööduda
vähemalt iga 50 m järel; Õueala teed ei
tohiks olla eri tasapindadel; Juhul kui on
kasutusel eraldatud jalgtee, peaks selle
normaallaius olema min 1,5m ja väga
lühikesel vahemaal min 1m; Teeäärne
haljastus peab andma piisavalt vaba
nähtavus. Õueala sisse- ja väljapääsud
peavad olema selgelt märgistatud.
Vältimaks võimalikke probleeme on oluline
hea käitumise tava ja hooliv suhtlusviis !
Ala määramine õuealaks on õigustatud juhul kui
ehituslike või muude abinõudega on tagatud õueala
kiirusrežiim, kui õueala on kujundatud võimalikku
läbivat liiklust tõkestavalt või kui jalakäijal on ohutu
teed ületada ja lapsel ohutu mängida kogu tee
ulatuses. Õueala piirang toimib juhul kui kogu
süsteem on õige. Kui puudub kasvõi üks olulistest
teguritest, ei saa piirangud toimima.
Eestis
kasutatakse „õueala“ piirangut üsna sageli. Õuealaks
on määratud Tallinna vanalinn, kus see on
õigustatud, kuid tihti on sellist piirangut kasutatud
ka sobimatumatel aladel.
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ÕUEALAST JA OHUTUST LIIKLUSEST JÄTK ...
Jagatud ruum
Seni on tänavadisaini praktikas valdavalt
planeeritud
jalakäijatele
kergliiklusteed
ja
jalgratturitele eraldusmärgistusega teeosa, vähem

kasutatakse ühisala kavandamist. Jagatud ruum on
terve tänavadisini valdkond, kus tavaliselt
kasutatakse minimaalset märgistust. Jagatud ruumi
kujundamisel soovitakse anda jalakäijale rohkem
vabadust kui reegleid ja norme.
Jagatud kasutusega tänavatel kasutavad jalakäijad
ja sõidukid liiklemisala ühiselt. Eraldatud kõnnitee
puudumine survestab mootorsõidukite juhte olema
ettevaatlikumad. Ühiselt kasutatav tee võimaldab
kasutada oluliselt vähem erinevat märgistust,
pigem on siis sobivam muul moel alade
liigendamine, näiteks kasutades erinevaid värve,
teekattematerjale ja haljastust.
Jagatud tänavaruumi ja ühistänavate idee eeldab
erinevate liikumisviiside võrdsust, mis on
utoopiline. Erinevaid liikumisviise saab
rahuldavalt integreerida alles juhul, kui
jalakäijatele antakse selged eesõigused.

Jagatud tänavaruumi idee kohaselt peaksid
sõiduautod, veokid, mootorrattad, jalgratturid ja
igas vanuses jalakäijad liikuma aeglaselt üksteise
kõrval ja hoidma head silmsidet. Sellistes
tingimustes juhtub raskeid õnnetusi harva kuna
jalakäijad ja jalgratturid on sunnitud alal ülimalt
valvsad olema. Kui inimesed on piisavalt hirmul ja
jälgivad kogu aja pingsalt liiklust, on õnnetuste
tõenäosus tõepoolest väike. Samas õõnestab selline
olukord inimväärikust ja elukvaliteeti. Lapsi ei saa
üksi õue lasta ning eakad ja liikumispuudega
inimesed võivad olla sunnitud jala käimisest üldse
loobuma. Liikumisviiside kokku segamine on
kahtlemata võimalik, ent mitte võrdsetel alustel,
nagu eeldab jagatud tänava põhimõte. Nagu Briti
home zone’id, Hollandi woonerf’id ja Saksamaa
sivegader’id on pika aja jooksul näidanud, saavad
jalakäijad teiste liikumisviisidega edukalt koos
eksisteerida vaid juhul, kui on päevselge, et kogu
liikumine on lahendatud eelkõige jalakäijate
huvidest lähtuvalt.
Lõpetuseks
Nii „õueala“ kui „jagatud ruumi“ versioonidel on
plusse ja miinuseid. Seni oleme ikka saanud
hakkama hoolimise ja üksteisega arvestamisega.
Käes on kevad ja hulgaliselt jalutajaid ning
rattureid on taas teedel. Arvestame nendega kui
oleme autoroolis ja istume ka ise rohkem
rattasadulasse!

Heret Annus
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KORDAME ÜLE ! :)
KERGLIIKLUSTEED
Palume kõigil külaelanikel vaadata kriitilise
pilguga üle oma majaesine ja koristada
kergliiklusteelt kõik (liivahunnikud, kivid
jne), mis võib liiklemist häirida ja on silmale
kole vaadata. Hoiame oma küla puhta ja
kenana!

LOOMAPIDAMISEST
Lemmikloomapidaja – oled koos lemmikuloomaga
võtnud omale ka mitmed kohustused.
Tuletame meelde, et tiheasustusalal elades peab
loomaomanik arvestama, et lemmiklooma
pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teiste
isikute rahu.
Seoses kevade saabumisega on taaskord
päevakorral probleemid koerte ja kasside vaba
liikumisega tänavatel ning võõrastel territooriumitel.
Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil.
Territoorium peab olema piiratud selliselt, et koera
või kassi väljapääsemine on välistatud.
Samuti on omanik kohustatud oma lemmiklooma
järel avalikus kohas koristama. Kodust väljudes ei
tohiks olla keeruline pista taskusse paar
kilekotikest. Kiidame kõiki lemmikloomapidajaid,
kes seda elementaarseks peavad ja oma lemmiku
järel alati koristavad.

PARKIMISEST JA LIIKLEMISEST
Külaselts on saanud märguandeid liiklusega seotud teemadel.
Palume autosid kergliiklusteele mitte parkida, sest need takistavad jalakäijate liikumist. Kergliiklusteele pargitud
sõiduvahend sunnib jalakäijat astuma sõiduteele, ent see on aina tiheneva liikluse tõttu ohtlik.
Palume Oti asumis eelkõige laste turvalisust silmas pidades suurte veoautodega mitte liigelda, kui see pole asjade peale
- või mahalaadimiseks hädavajalik.
Palume veoautodel kõnniteede ääres ja väljaspool kinnistut mitte parkida. Vastavalt valla heakorra eeskirjale § 6 lg 7
on väljaspool kinnistut tänavamaa haljasribal parkimine keelatud. Samuti keelab heakorra eeskirja § 6 lg 3 kahjustada
üldkasutataval territooriumil haljastust. Enamasti on detailplaneeringutega ette nähtud parkimine oma kinnistul.
Palun seda järgida!
Meie asumis on lubatud maksimaalne sõidukiirus 30 km/h. Palume järgida piirkiirust ja olla ristmikel, kus aed
nägemisulatust varjab, väga ettevaatlik.
Palume jalgratturitel, eriti lastel, kanda kiivrit ning jälgida hoolikalt ümbritsevat liiklust ja teisi liiklejaid!

•
•
•

•
•

Olgem tähelepanelikud ja hoolikad liiklejad! Olgem lastele ja kaasliiklejatele eeskujuks!
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Nele Sisas

OTI SÕNAMÄNG

LEIA SÕNAMÄNGUST 14 VAELA KÜLAGA SEOTUD
SÕNA !
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VALLARAHVA SPORTMÄNGUD
Vallarahva sportmängud jätkavad sportlike külade rõõmustamist nüüd juba
kümnendat korda ja sel aastal võetakse omavahel mõõtu 17 erineneval alal, millest 6
on juba peetud. Päris kõigil etappidel pole kahjuks meie Vaela-Mõisaküla tiim
esindanud polnud, aga osaletud üritustel on antud endast parim ja nagu ütleb ka
vanasõnagi "tähtis pole võit, vaid osavõtt"
Selle hooaja järgmised üritused:
20.05

Laskmine

3M+2N

20.05

Kardisõit

2M+1N

10.06

Kergejõustik ( kaugus,
kuul, 200 m. )

2M+1N

10.06

Discgolf

2M+1N

juuni

Orienteerumine

2M+1N

23.08

Ratas+jooks

4M+2N

09.09

Võrkpall

5M+1N

09.09

Koroona

2M+1N

29.09

Keegel

2M+1N

29.09

Darts

2M+1N

21.10

Mälumäng

3M+2N

21.10

Lõpetamine

Liitu ka ´´Vaela-Mõisaküla`` sportlaste FB grupiga!
Maarek Pajur

ARVAMISMÄNG! KELLEST LUGU LK.3

URMAS
KREEGI
Pildil koos
abikaasa Tuuliga
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UUS RUBRIIK ! AEDNIKELE
Tolmeldajad meie aias
Peamised tolmeldajad meie aedades on linnud ja mesilased, kes mõlemad näevad värve ja eelistavad
värvilisi õisi.
Tolmeldajad on veel erinevad putukad, liblikad jt, kes arvukalt õisi külastades ja õietolmust ja
nektarist toitudes ühtlasi kannavad edasi õietolmu ning viljastavad seeläbi õisi. Tulemuseks on
õunad, pirnid, ploomid, kirsid, maasikad, sõstrad, tikrid, kurgid, kõrvitsad jne.
Tolmeldajate lemmikelukohad on tihedad põõsastikud vähe käidavates ja raskesti ligipääsetavates
kohtades, metsaserval.

Kutsume liblikad endale külla
Liblikad on ilusad vaadata. Neid nähes ennustame kevadel, kas tuleb kirju ja soe suvi! :)
Et liblikaid oma aeda meelitada, võib meelitamiseks kasutada meetaimi, mis õitseks kevadest sügiseni
- kevadised sibullilled, ristikud, võililled, käbihein, sügisel hilised õitsejad.
Liblikasõbraliku aia haljastusviisiks on “liblikapeenrad”

Liblikate ja mesilaste lemmiktoidulaual oleksid: Liatris, aedvaak, verev vesikanep, hambune
kobarpea jpt. Kõik on väga dekoratiivsed ja vastupidavad aiataimed, püsikud! Buddlejad, lavendel,
iisop, murulauk, nõmm-liivatee, harilik pune, mündi . Otsides leidub sobivaid taimi veel ja veel!
Liblikad vajavad aias elamiseks aga röövikute jaoks vajalikke toidutaimi. Kui ei ole röövikuid, siis ei
ole ka liblikaid! Mitmed liblikaliigid paljunevad kõrvenõgese abil ja kui nad seda ei leia, siis mingi
muu taim seda ei asenda. Nõgeseid või muid röövikute toidutaimi võib kasvatada ka pottides,
asustada nad aia tagumistesse nurkadesse või mujale vähemärgatavasse kohta.

Heret Annus
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Ema tuleb,
ema läheb,
ema teeb ja
ema toob –
ema lehvitab,
kui lähed,
ema küpsetab
ja koob.
Ema annab,
ema kannab,
ema hoiab,
hellitab –
ema mõtteid
loeb ning võlub,
mida ainult
ihaldad.

Oti Külaseltsi Infolehe lugude tegemisel aitasid:
MTÜ Oti Külaselts
Vaela küla elanikud
Kiili vald
Oti Külaseltsi juhatus
Oti Külaseltsi mõttekoda
Tekste aitas toimetada: Riina Rosenfeld
Toimetamise, küljendamise, trükkimise eest vastutav:
Külli Joonson
e-mail: otikylaselts@gmail.com
www.otikylaselts.ee

Ema põuest
jagab ära
armastuse
särava,
avab sulle
kõhklemata
kauni eluvärava…
Kallis ema!
Olgu sulle
emadepäev ausammas,
millele ei hakka iial
ega kuskil
ükski hammas!

FB: Oti küla Kiili vallas
Laialikanne: tublid Vaela elanikud! Aitäh !

Mary L.
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