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Ohtu küla
häälekandja

KÜLAINFO

Head Ohtu küla elanikud!
Taas on järjekordne aastaring ümber
saamas, ukse ees jõuluaeg. Esimene sünnipäev
on seljataga ka uuel suurvallal, mille pisikeseks
osakeseks oleme saanud. Sel aastal on külas
toimunud nii mõndagi. 20.veebruaril põrkasid
Kulna raudtee ülesõidul kokku veok ja
reisirong. Hiljutiste uudiste järgi paigaldatakse
selle juhtumi tulemusena juba järgmise aasta
esimesel poolel ülesõidu ette foor ja tõkkepuu.
Külaseltsi tegevus pole õnneks nii tormakas
olnud, aga tegus siiski. Kuna käesolev on Eesti
Vabariigi juubeliaasta, oleme meiegi oma
tegemisi sellele pühendanud: 24. veebruaril
pidulik lipuheiskamine, 19. mail puude
istutamine külaplatsile. Traditsioonilised on
olnud kevadine koristuspäev, jaanituli, Kauni
kodu konkurss, jalgrattamatk ja juba teist aastat
toimus lastelaager. Tänan südamest Martin
Brannot, kes võimaldas pikal põuaperioodil
kasutada pritsimeeste paakautot koos veega
puuistikute kastmisel. Tänu sellele on nad
praeguseks kõik kasvatanud noori võrseid
ja loodame, et nad saabuva talve kenasti üle
elavad.
Meil on käinud ka külalisi. Nii läbis 9.
juunil meie küla teel Keilast Vasalemma oma
sadakond jalgratturit, Saue valla rattamatkast
osavõtjat. Külaplatsil tegid nad väikese peatuse
ja siin rääkis Mai Härm neile põgusalt külast,
kuhu nad sattunud olid. 20. augustil sõitis
piki RMK matkarada taas suur hulk rattureid,
seekord suure ühismatkamise raames. Aga

meil puuduvad külas infotahvlid, millega
tutvustaksime end teistele. Kui kellelgi on
konkreetne nägemus ja kavand, andke teada!
Järgmine aasta on jällegi juubeliaasta,
sest Ohtu külaselts saab 20 aastaseks. Kevadel
valime uue seltsi juhatuse. Uus tööaasta toob
kaasa uusi talguid, matku ja kultuurisündmusi.
Kutsume ohtulasi agaralt kaasa lööma kõigil
üritustel mida korraldame! Ehk saab teoks
järjekordne küla kokkutulek. Samuti on
külaplatsile vaja lastele ajaviitmise võimalusi.
Oleme mõelnud, et seal võiksid olla mõned
vahvad kiiged, mis lubaksid ohutult neil
toimetada. Siinkohal kuulutan välja ideede
konkursi
atraktsioonidele
kasutamaks
kohalikke looduslikke materjale ehk tublid
meistrimehed, jõudu tööle! Samuti tahame
paigaldada külaplatsile ühe nimelise pingi.
Pühendusega Kaido Mäeveerule,
Ohtu
patrioodile, kes hoidis pidevalt küla tegemistel
silma peal ja valutas südant tema käekäigu
pärast. Ka selle pingi ideed ja materjalid on
teretulnud!
Oleme tähele pannud, et külaplatsil käiakse
üpris sageli kas kiikumas, grillimas või muidu
hängimas. Loodan et seda platsi ja ulualust
kasutatakse ka edaspidi heaperemehelikult
jätmata maha prahti ja segamata naabreid.
Meie inimesed on tegusad ka väljaspool
koduküla. Nii olid Harjumaa tantsu- ja
laulupeol 2. juunil Viimsis esinemas lausa 9
ohtukat: Leele Murult, Olari Saarikult, Niina

Pupsult, Karin Kuusikult, Elve Pajult, Daisi ja
Karl-Kaspar Harakult tantsisid, Marta ja Sofia
Prantsilt laulsid. Järgmise aasta juuli alguses
toimub Tallinnas juubeli laulu- ja tantsupidu.
Arvatavasti on meie rida siis pikemgi.
31. augustil jagas justiitsminister Reinsalu
Estonia kontserdisaalis Vabaduse tammepärja
aumärke. See antakse inimestele, kel on
väärilisi teeneid eesti riigi ja rahva lähiajaloo
mälestuse
hoidmisel ja edasiandmisel.
Tunnustuse pälvis ka meie külaseltsi liige, tubli
mementolane Heidi Ivask Järvese talust. Palju
õnne!
Samuti õnnitlused 2017.a. parimale
ratsasportlasele, lastelaagri tublile korraldajale
Dina Ellermannile Tinatalli tallu, kes saavutas
oktoobri alguses MK- etapil tubli 2. koha!
Kindlasti on meil veel palju tublisid tegijaid,
keda siinkohal ei nimetanud. Täname teidki, et
olete võitlejad ja võitjad!
Eks igaühel meist ole omad reisid, tööd
ja tegemised. Oleks tore siiski kui saabuval
aastal tuleks rohkem ohtulasi oma kodudest
välja, sest ühestegemise rõõm on üks ütlemata
tore rõõm! Soovin kõigile kaunist jõuluaega,
teguderohket aasta lõppu. Uuel aastal uue
hooga!
Elve Timm
Külaseltsi juhatuse esinaine

Konkursi Kaunis kodu tulemused
Kauni kodu konkurss sai meie külas
alguse 2001.a. Seejärel toimus see igal aastal
kuni 2010. aastani. Otsimaks hindamisele
uusi suundi, otsustati 2009 a. vaadata ka
siseruume. Järgmised konkursid on siiski taas
keskendunud õueala näitamisele-hindamisele.
Mõned aastad tagasi otsustati, et on piisav kui
konkurss toimub korra iga juhatuse ametiaja
jooksul. Kuna praegusel juhatusel on käsil
viimane tööaasta, saigi see üritus ette võetud.
Ohtus on armastusega hoolitsetud kodusid
palju, aga eestlaste tagasihoidlikkus on teadatuntud. Kui kutsusime üles konkursil osalema,
saime ikka ja jälle vastuseks „pigem mitte“,
„pole siin midagi vaadata“, „..ehk järgmisel
korral“. Täname siinkohal kõiki, kes meid
lahkesti oma koju lubasid, ja kutsume üles ka
teisi oma väravaid avama, jagama seda ilu ja

Tasso talu

tegemisrõõmu, sest kaugvaated ei anna sageli
aimu, et kaugel aiasopis ootab tõeline elamus.
Konkursi žüriisse kuulusid seekord
külaseltsi juhatusest Jaan Tulp, Urmas Veersalu
ja Elve Timm, lisajõuna Aime-Mare Suurjaak
ja Katre Tulp. Ringkäik toimus 10.juunil.
Parimate selgitamine ilusate ja omanäoliste
majapidamiste hulgast oli väga raske. Siiski
tegime järgmise pingerea:
I Tasso talu (end.Männiku) – prk.Pärnala
ja Lembit Gukovi kodu.
Kodu osales esmakordselt
2014. a.
konkursil. Möödunud aastate jooksul on
tehtud väga palju tööd. Mitu põlvkonda on
toredas koostöös saavutanud südamliku, sooja
kodu nii hoonete, aia kui üldise korrashoiu
osas. Palju oli vahvaid detaile.
II Pärna – prk.Leppiku kodu

Pärna

Varem pole konkursi žürii siia sattunud.
Meid vaimustas hoonete arhitektuur, õueala
lihtsus ja liigendatus, kiviaiad ja see kuis kõik
sobitub naabrite - metsa ja põlluga.
III Salu – prk. Lutsu kodu
Tegus pere on oma ilusa kodu rajanud
Ohtus pikka aega eksisteerinud talu hoonetele
ja maale. Muljetavaldav on ümbritsevasse
loodusesse sulav haljastus, kõrvalhooned on
saamas uue teo ja näo.
Konkursi võitjad said jaanikul uhke
potilille ja Juhani Puukooli poolt välja pandud
kinkekaardid. Kauni lille said ka ülejäänud
kodud, mida külastasime.
Hindajate nimel
Elve Timm

Salu
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Ohtu küla lastelaager

Sellel suvel toimus lastelaager Ohtu
külaga seotud lastele 13.-16. juunil, nüüd
juba teist korda. Neli hommikupoolikut
oli täidetud tegevustega ja võimalusega
koos mängida ning paremini üksteisega
tuttavaks saada.
Laager algas “hobustepäevaga” Rõugla
Tinatalli talus. Talu perenaine Dina
Ellermann tutvustas lastele kõike, mis
seotud võistlushobuste eluga - loomadele
mõnusaid elutingimusi, söögikraami,
treenimiseks vajalikke vahendeid. Kohale
oli kutsutud veterinaar, kes rääkis hobuste
tervisest, haigustest ja lubas stetoskoobiga
kuulata hobuse südamelööke. Kõikidel
lastel oli võimalus poniga ratsutada, teda
paitada ning porganditega sööta. Töötoas
sai iga laps valmistada kepphobuse,
millega edukalt läbiti üles seatud hobuste
võistlusrada. Suurteks abilisteks päeva
õnnestumise juures olid talu perepoeg
Ralf, perenaine Vaike ja Virve.
Teine laagripäev toimus Pähkli
talus, kus võõrustajaks oli perekond
Kulp. Lapsed tegelesid käsitööga - Niina
juhendamisel valmisid punutud käepaelad
ja Urmas Veersalu õpetas meisterdama
õlekrooni. Peale kerget puuviljadest juurviljadest koosnenud vitamiiniampsu
liikusid lapsed edasi RMK lõkkeplatsile,
kus lastega tegeles külaliseks kutsutud
sõjaväelane ja seiklusjuht Jarmo Johkem.
Koos uuriti sõjaväelase varustust: lapsed
said selga proovida kuulivesti, pikutada
sõduri metsavoodis, proovida kaevata
sapöörilabidaga ja palju muud. Üheskoos
paigaldati kahe kõrge männi vahele
köisraudee, mida mööda kõik lapsed
kordamööda uhke ja kiire sõidu tegid.
Nagu eelmine, nii ka see päev lõppes
maitsva lõunasöögiga võõrustavas kodus.

Kolmandal päeval kogunesime RMK
lõkkeplatsil. Seal ootasid meid Heli Nurger
ja meedik, dr. Piret Hermanson. Jagasime
lapsed 2 gruppi. Esimene grupp läks
Heliga matkama. Matkal rääkis Heli palju
huvitavat Ohtu küla ajaloost. Samal ajal
tutvustas dr. Hermanson elustamisvõtteid,
õpetas sidemete tegemist ja palju muud.
Õpitu kinnistamiseks toimus väike
võistlus. Poolest päevast toimus gruppide
vahetus.
Selle
suve
lastelaagri
lõpetas
“kokkamise”
päev
Sepasauna
talus,
küllakutsujaks
perekond
Kurm. Lõpupäeval olid tavapärase
hommikupudru asemel söögiks Katrin
Lutsu küpsetatud pannkoogid maasikatest
valmistatud toormoosiga.
Krista Maaro koordineeritud ja laste
poolt valmistatud menüüs olid lavaširullid
ja küpsisetordid. Loosiga moodustunud
meeskonnad valmistasid maitsvad toidud,
mis lastele järele tulnud peredega koos ära
söödi.
Külalisesinejateks lõpupäeval olid
kõigile tuntud akrobaat Vello Vaher
abikaasa Aita ja tütre Endlaga. Väikese
eeskava järel õpetati lastele ja nende
vanematele trikke ning käeosavust
nõudvaid ülesandeid.
Laagri lõpus lahkuti sooviga kindlasti
kohtuda järgmisel suvel.
Lastelaagri toimumist toetasid LääneHarju vald, Eesti Rahandusministeerium
Kohaliku
Omaalgatuse
Programmi
vahenditest, Selver, Veski-Mati ja
seltskond suurepäraseid Ohtu küla
inimesi.

Mõned laagris osalenud laste
meenutused:
Tim, 10a: Olen käinud kõigis
laagrites, meeldib väga teiste lastega
koos olla, muidu nendega eriti ei
kohta. Sel aastal oli väga põnev
kaitseväelase tehtud trosstee ja sellel
sõitmine.
Rudolf, 9a: Väga meeldis laagri
teine päev kui saime erinevaid sõjaväe
asju proovida. See oli niii äge!
Kaileen, 9a: Mulle meeldis
esimene päev kõige rohkem. Kui
käisime hobuste juures ja tegime
kepphobuseid. Teine asi oli kui Vello
Vaher tuli etendust tegema. Mulle
meeldis seal ise trikke teha ja mida
kõike Endla kiige peal tegi! Järgmisel
aastal tahame ka laagrit, aga RMK
platsil esmaabi ei taha- kordus. Vahva
oli ka köisraudteel sõita.
Brita, 8a: Kõige rohkem meeldis
hobusega ratsutamine ja kepphobuse
meisterdamine.
Natuke
kartsin
kepphobusega takistustest üle hüpata.
Lõpupäeval tordi tegemine, meie
kirjutasime tordi peale OHTU.

Malle Alter ja Niina Jürjan

Jaanituli Ohtus
Ühise jaanitule traditsioon Ohtus on
juba väga pikk. Jaanituli toob enda ümber
kokku peresid, häid sõpru ja tuttavaid.
On neid peresid, kellele talu juures oma
jaanituld meeldib pidada. Rohkesti on
olnud aga külarahvast, kes sellel õhtul oma
küla inimestega küla jaanitulele tahavad
koguneda.
Läbi aegade on külas olnud mitmeid
erinevaid paiku, kus jaanituld peetud.

Kindlasti on alles neid inimesi, kes
mäletavad jaanituld Makima mäel,
Padriku ja Eltomäe vahel karjamaal, Vahi
männi või Pargi metsa suure kivi juures.
Viimased 19 aastat on seda traditsiooni
üleval hoidnud Ohtu Külaselts. Algselt
süüdati ühine jaanituli Lõksuaugu kõrval
kiigeplatsil. Küla keskel asuval külaplatsil
oleme koos saanud jaanituld teha juba 13
aastat. Jaaniõhtul on traditsiooniks saanud

Kauni kodu võitjate väljakuulutamine
ning Ohtu kalendri fotode valimine.
Lastele korraldatakse murumänge ja
kehakinnitust pakub puhvet.
Üheks kauniks traditsiooniks on
saanud ka see, et küla jaanitule süütab
alati võimaluse korral Jaani nime kandev
mees.
Keili Vahermägi
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Saviring sepikojas
19. juunil külastas Saviring sepikoda.
Külas käidi Keilas Ferrum Fabrica OÜ
sepikojas. Rauda said taguda nii suured
kui väikesed. Mõõtu võtsid kõik õnnenaela
rauast välja tagumisega. Töö oli raske ja
jõudu nõudev aga siiski hakkama said
kõik meie küla nõrgema soo esindajad.
Saviringi traditsioon, pärast igat
hooaega külastada mõnd huvitavat
meistrikoda, ulatub juba aastasse 2009.
Huvitavatest
tegemistest
selle
sõpruskonna kaudu võib loetleda:
- Wäega Wärk MTÜ Märjamaal, kus
käidi kalosse kauniks maalimas;
- Määra Mäe Meistrikoda Eva Raudkivi
juhendamisel prooviti siidimaali;
- U-Stuudio klaasikoda Paliveres, kus
sulatati erinevat värvi klaasist kaunistusi;
- Vaarikas Vahukoorega, õpiti raamatut

köitma;
- Adamson-Ericu muuseum Paldiskis
maaliti akvarellidega;
- Kruusiaugu talu juures tehti
maapõletust;
- Saue linna päevade raames prooviti
rakupõletust;
- Padise kloostri ja mõisa külastus Heli
Nurgeri juhendamisel.;
- Käidi teatris Rehe küünis vaatamas
etendust ``Grace ja Glorie``.
Ühised tegemised on toredad kui on
huvitavad kaaslased, kellega hea aeg-ajalt
maha astuda kiirest elutempost ja luua
midagi oma kätega. Saviring just seda on.
Alati saab ka selle sõpruskonnaga liituda,
kellel on huvi!
Keili Vahermägi

Foto: Keili Vahermägi

„Mehed ei nuta“ ehk ohtukate matk Kõinastu laiule
Traditsioonilise ohtukate suvematka
sihtkohaks oli sel aastal Kõinastu
laid Muhumaa külje all. Teatavasti
toimusid sel maaliliselt kaunil laiul Eesti
filmiklassikasse kuuluva filmi „Mehed
ei nuta“ võtted. Meie matkaseltskonnal
nutmiseks põhjust ei olnud. Vastupidi.
Juba 3. augusti hommikul alustasime
reipalt ratastel Kuivastust Koguva küla
poole sõitmist. Esimene pikem peatus
ja matkavarude soetamine tehti Liival.
Olgu öeldud, et matkaseltskond oli
23-liikmeline ning matkajad olid vanuses
6-st kuni „kauaeland“ daamideni.
Tuginedes järjekordselt filmiklassikale
sõitsime
ratastega
Koguva
külas
Vanatoa talu õuele ning ütlesime, et
„oleme Tallinnast (Tallinna lähedalt) ja
maksame“. Selle jutu peale kutsuti meid

lahkesti tuppa ja pakuti mitmekäiguline
lõunasöök (võimalik, et see oli muidugi
varem kokku lepitud). Kui kõhud täis
said, oli veel iseseisvalt võimalik Koguva
külaelu uurida ning seejärel algaski
jalgsimatk Kõinastu laiule. Tegemist on
Muhumaast loodes paikneva „poolsaare
moodi saarega“, kuhu jõudmiseks tuleb u
3 km läbi madala rannikumere jalutada.
Et merevesi oli soe, viskasid lapsed end
teel pidevalt külili ja lesisid seal nagu
hülged. Nii venis matkaliste rivi meres
jalutades üsna pikaks ja hoolimata laiu
suhtelisest väiksusest tuli ette mõnevõrra
sihitut kadakate vahel ekslemist enne kui
õige majapidamiseni jõuti. Tänasel päeval
puuduvad laiul nii püsielanikud kui elekter,
kuid leidub mitmeid suvilaid. Suvitajaid
sel nädalavahetusel palju ei olnud,

mõlemad nägime ära ning kohtumised
olid meeleolukad nii nagu kõik kolm
saarel veedetud päeva. Pikematesse
kirjeldustesse laskumata olgu siinkohal
loetelu tegevustest, mida harrastati
– ujumine, matkamine, laulmine,
söömine, ujumine, pallimäng, sauna
tegemine, grillimine, kõnede pidamine,
tantsimine, loodusvaatlused, kiikumine
ja jälle ujumine. See oli tõeline unetuse
vastane puhkus! Tagasi Muhumaale
sõitsime pühapäeva ennelõunal traktori
kastis. Tänud selle kõige korraldamise
eest kuuluvad Katrinile ja Bennole Salu
talust! Järgmiste meeleolukate matkadeni!
Igatahes!
Urmas Veersalu

Fotod: Urmas Veersalu
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Kiili- Paldiski gaasitrass läbib Ohtu küla!

Lääne-Harju valla kogukonnakomisjon

Tegemist on ühe suurima projektiga Eestis. Ehitatav toru
ühendab Eesti-Soome gaasituru, mis tähendab seda, et maagaas
selles torus võib liikuda Soomest Eestisse kui ka vastupidi.
Ohtu külla tuleb rajatav toru Kulna külast Riisipere - Tallinna
raudtee alt läbi ning kulgeb piki küla põhjaserva Linnamäe
tagant Keila linna territooriumile. Raietööd algasid juba juunis
ning peagi algavad ka torustiku paigaldustööd. Tööde tellija on
Elering AS.Peatöövõtja EG Ehitus AS ning meie küla servas
paigaldab torustiku alltöövõtjana Scanweld AS. Pinnasetööd ehk
kraavid kaevab Nordecon tütarettevõte Kaurits.
Torustik läbib Eestimaal viit erinevat omavalitsust, ligi
250 maaomaniku krunti ning ristub paljude teede, jõgede ja
raudteedega, kus gaasitoru paigaldatakse horisontaal-puurimise
meetodil spetsiaalsetesse kaitsehülssidesse. Kiili-Paldiski
gaasitrassi pikkus on kokku 55 km ja terastoru läbimõõt 710
mm. Projekteeritud maksimaalne gaasi töörõhk 54 baari.
Gaasitoru kaitsevöönd on 10+10 meetrit ja neid sihte on
juba näha ka läbi raba Keilast tulles Keila-Vasalemma tee ääres
vahetult enne Linnamäge.
Projekt peaks valmima 2019 aasta lõpuks.
Loodetavasti puudutab meie igapäevaelu ja toimetamist see
suurehitus minimaalselt.

Käesoleva aasta algul tuli endise Padise valla kogukonnalt
ettepanek luua ühine komisjon, mis oleks sillaks vallavalitsuse
ja kogukondade vahel. Veebruaris toimus Kloogal esimene
arutelu, kuhu olid kohale tulnud kõik asjast huvitatud. Arutati,
kuidas peaks komisjon toimima ja kes sinna võiksid kuuluda.
Leiti, et igast piirkonnast võiks olla vähemalt paar esindajat, valla
esindajaks lubas olla vallavanem isiklikult ja et kokkusaamised
võiksid toimuda korra kuus.
Esimene kogukonnakomisjoni koosolek toimus Ohtu
külatoas ning peale seda on toimunud koosolekud Vasalemmas,
Padisel, Paldiskis, Laulasmaal ja Pae külas. Iga kord on koosoleku
esimese punktina saanud kohalikud kogukonnad ennast ja oma
tegemisi tutvustada. See on hea ülevaade valla erinevates kantides
toimetavatest kodanikuühendustest ja nende tegemistest.
Mis on komisjoni mõte? Ennekõike aktiivne infovahetus,
korraga saavad ühise laua taha kokku nii valla esindus kui
kogukonnad üle valla. Üheskoos on läbi arutatud uus valla
MTÜde rahastamise kord, ettepanekuid ja tähelepanekuid
on tehtud valla arengukava koha pealt. Hea meel on selle üle,
et vallavalitsuse poolt on komisjon soojalt vastu võetud ja
kodanike arvamus on oluline. Koosolekud on kõik korralikult
protokollitud ja nendega on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Hea ohtukas, kui sul tekib küsimusi või ettepanekuid, mida
võiks või peaks kogukonnakomisjonis arutama, siis anna julgelt
teada ohtukyla@gmail.com.
Krista Maaro

Jaan Tulp

MEINHARD PRII 06.04.1929 - 03.11.2018
Meinhard sündis Muhus. Peale Kuressaare
tööstuskooli lõpetamist siirdus Tallinna.
Vineeri- ja Mööblivabrik sai töökohaks 50
aastaks. 1948.a. algas tema sportlase karjäär:
sõudjana tulnud 6 korral Eesti meistriks,
samuti olnud tugev võrkpallur. Ohtusse elama
tuli 2002.a. tütar Daisi juurde Haraku tallu.
Siin tegeles aastaid tomatite kasvatamisega;
sportlaslikku sitkust ja muhu jonnakust läks
vaja muudeski tegemistes.
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Ohtust alustas tänavu kooliteed 3 last: Karl-Erik Kuusk mõisast,
Mihkel Piirmets Suurekivilt ja Valdor-Venno Tress Kruusiaugult.
Soovime neile vahvat kooliaega ja viljakat tarkusepõllu kündi!

Ootame seltsi liikmeid külatuppa
30.novembril kell 19.00
Ohtu Külaseltsi sünnipäevapeole.

14.oktoobril sündis
Annika Puki ja Erki
Piirmetsa perre
Suurekivi talus poeg
Aleksander Piirmets.
Õnnitleme!

Võimalusel kaasa võtta veidi lauale
panemist, aga kindlasti rõõmus meel ja
hea sünnipäevatuju!
Seltsi juhatus

Ohtu küla jõulupood
Külatoas 02. detsember - 22. detsember 2018
AVATUD: N,R 15-19 L,P 13-19

NB! Müügiks toodavad asjad tooge külatuppa hiljemalt 1. detsembriks sildistatult ja nimi küljes.
Ohtulehe väljaandmist toetab Lääne-Harju Vallavalitsus

Lehe koostas Ohtu Külaselts
Kujundas ja küljendas Kätlin Branno

