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KUi sA KäitUd jA mõtled tänA nii 
nAgU eile, siis on jU pAtt soovidA, 
et homme oleKsid tUlemUsed 
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Mõttetalgute ideesähvatused Saue vallas  
Koduvald

Saue valla viies mõttekojas 
käidi välja ideid nii kohaliku 
kogukonna elukorralduse pa-
randamiseks, kui poetati sõna 
sekka ka suuremates asjades. 
Artiklis on ära toodud valla 
mõttekodades sündinud tum-
mised ettepanekud  minueesti.
ee kodulehel olevast ideepan-
gast. 

Mõttetalgute korraldajate poolt 
välja pakutud formaat oli esitada 
südamel pakitsev mure “kuidas” 
küsimuse vormis ja vastuseid sai 
anda kolmel tasandil - mida saab 
ära teha riik, mida saab ära teha 
koos ja milline on iga üksiku ko-
daniku roll.

Laagri Kooli mõttekoda 
KÜSIMUS: Kuidas muuta laste-
mänguväljakud turvalisemaks?
Mina saan teha: olen tolerantne, 
hoian enda ja teiste lapsi, kui 
mänguväljakul on ohtlikud jäät-
med, siis viin need sealt ära, kui 
mõni atraktsioon on katki või 
logiseb, siis võtan kruvikeeraja 
ning parandan ära, ei lähe loo-
madega mänguväljakut reosta-
ma.
Koos saame teha: luua lasteva-
nemate kogu ja regulaarselt koos 
käia. 
Riik (omavalitsus) saab teha: 
avada nädalavahetuseks lasteaia 
mänguväljakud rahvale kasu-
tamiseks, rakendada töötuid ja 
vabatahtlikke heakorratöödes sh 
mänguväljakute korrastamises, 
paigutada rohkem prügikaste. 

KÜSIMUS: Kuidas teha laste-
aia- ja koolikohad kättesaada-
vaks?
Mina saan teha: mitte kasutada 
võlts-sissekirjutusi lasteaia ja/
või koolikoha saamiseks, mitte 
hoida kinni mittevajalikku laste-
aiakohta.
Riik (omavalitsus) saab teha: 
muuta elukoha registreerimine 
kohustuslikuks, juurutada aju-
tine lasteaiakohaleping ehk kui 
keegi mõnda aega ei käi, saab 
teine kohta kasutada.  

KÜSIMUS: Kuidas aidata laste-
ga peredel toime tulla?
Mina saan teha: märgata ja aida-
ta lähedasi ja naabreid, korral-
dada ühiskonnaõpetuse tunnis 
pere eelarve koostamise õpetuse 
tund, luua vanematekogu.
Riik (omavalitsus) saab teha: 
pere eelarve koostamise õpetuse 
tunni sisseviimine koolis,  toe-
tuste maksmine parem regulee-
rimine.

KÜSIMUS: Kuidas vähendada 
inimese ökoloogilist jalajälge?
Mina saan teha: sorteerida jäät-
meid, vähendada tekkivate jäät-
mete hulka ja elektrikasutust, 
leida kõige ökonoomsem liiku-
misviis (kuhu, millal, kellega, 
millega), vältida naastrehve, ee-
listada lamelle, tunda huvi oma 
maja soojapidavuse vastu ja või-
malusel seda parandada.
Koos saame teha: pidevad hea-
korratööde kampaaniad koos 

teavitustöö ja eelvalvega, majade 
energiaaudit ja nõustamine kam-
paaniatena, koostöös ettevõtete-
ga (tasuta nõustamine).
Riik (omavalitsus) saab teha:  
soodustada ühistransporti.

KÜSIMUS: Kuidas tekitada 
meie ümber puhas ja rahulik 
looduskeskkond?
Mina saan teha: ei viska prügi 
maha ja keelan ka teisi, väikest 
prügi koristan ise, algatan tal-
gud, arendan looduskasvatust 
kodus.
Koos saame teha: algatada regu-
laarseid koristustegevusi, metsa-
valve nagu naabrivalve liikumise 
loomine, vabatahtlike liikumise 
arendamine, kus vabatahtlikud 
pidevalt teevad koos.
Riik (omavalitsus) saab teha: kor-
raldada ilusamate prügikastide 
konkursi, metsavalve jaoks luua 
kodulehekülg, panna viidad väl-
ja ja märgistada (ka nt kodulehel 

kaardil), kus on ametlikud lõk-
kekohad, ATV sõidukohad jms, 
korraldada koristustalguid ra-
kendades ka piirkonna töötuid, 
täita talle pandud ülesandeid 
ja valimislubadusi, edendada 
keskkonnateadlikkust, suunata 
seaduserikkujad ühiskondlik-
kasulikule tööle, korraldada 
konkursi “Kõige puhtam vald” 
koos preemiaga (luues sinna rii-
gi kuludega matka- või tervise-
raja).

Vanamõisa mõttekoda
KÜSIMUS: Kuidas säilitada 
Eesti omariiklust ja Eesti rahva 
elujõudu?
Mina saan teha: panen Eesti lipu 
üles oma koju, tallu ja töökohta, 
vanema ja vanavanemana tut-
vustan ja räägin lastele isamaa 
armastusest, räägin positiivse-
test asjadest teistega, kiidan lä-
hedast, loon positiivsete uudiste 

veebikeskkonna „Positiivne Pos-
timees“. 
Riik (omavalitsus) saab teha:
Lõpetada sellise sõna pruukimi-
ne nagu eestimaalane (hispaania-
maalane, saksamaalane, …) me 
oleme kõik eestlased, avalikus 
meedias tuleb soodustada kõiki 
Eestimaal elavate inimeste nime-
tamist eestlasteks, mitte rahvus-
te järgi, vaadata üle lipuseadus 
ja muuta see praktilisemaks. 

Kui skeptikud peale mõttetal-
guid küsisid, et tore on, aga mis 
nüüd edasi saab, siis ülaltoodule 
tuginedes võiks arvata:
et kui kohalkäinud oma “mina” 
lubadusi täidavad ja seda indu 
ka lähikondlastesse süstivad 
ning kui kogukonnal ja tema 
eestvedajatel ikka tegutsemista-
het jätkub, siis vähemalt pooled 
siin toodud ideed peaksid olema 
üsna realiseeritavad.

HÜÜRU MÕTTEKODA: Hüüru mõisas arutleti  peamiselt küla kesk-
punkti- mõisa ja selle ümbruse korrastamise ning ühistegevuse võimalik-
kuse üle,  samuti oli murelapseks ühistranspordi ja teede küsimused

Ääsmäe mõttekoda
Ääsmäe mõttekojas talgutele ette 
pandud formaati ei järgitud. Pigem käsitleti seda kui võimalust 
oma rahvaga kokku saada ja kohalikke muresid kaardistada 
ning lahendusi otsida. “Nii nagu me seda tegelikult juba viima-
sed kolm aastat oleme regulaarselt teinud,” selgitas külavanem 
Ahto Oja. Tema sõnul ei saa olla kohaliku arengu küsimused kord 
aastas toimuvad aktsioonid, vaid järjepidev tegevus. Formaadist 
hoolimata koorusid välja mitmed teemad ja mureallikad. 
Noorte vaba aja teemaringis selgus, et Ääsmäel puudub noortel 
ühine koosolemise koht välitingimustes, et vaja oleks selline koht 
luua. Pakuti ka välja, et noori tuleks rohkem koos vanematega 
ühistegevusse kaasata ja anda neile võimalus ise sõna sekka öel-
da, mida teha tahetakse.
“Kuidas vald kuulaks meid rohkem” teemaderingis anti teada, et 
oma probleemid tuleb fikseerida ja neid põhjendatult vallale esita-
da ja ja järjepidevalt üle küsida. Et oma inimesi oleks vaja rohkem 
volikokku, siis oleks küla ja piirkonna huvid rohkem esindatud.
Väga noored talgulised 12-13. aastased Eliisabet, Katarina ja Maa-
rit tegid teatavaks, et hädasti oleks vaja jalgrattateed Maidlasse, et 
ujuma minna. Et seda oleks vaja umbes 6 km, selle ääres võiksid 
olla pingid, prügikastid ja valgustus. Samad piigad tundsid mu-
ret, et kuigi tenniseplats on kooli taga olemas, oleks vaja sinna 
jooned maha saada, võrk muretseda, tarvis on  ka valgustust ja vi-
deovalvet ja platsile sobivat katet. Spordi teemal jätkates tõusetus 
ka võrkpalliplatsi korda tegemise ja koolis asuva jõusaali avaliku 
kasutamise võimalused.
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VALLAVOLIKOGUs

Vallavolikogus 29. aprillil
Laagri Tervisekeskuse perearst Triinu-Mari Ots tutvustas voli-
kogule keskuse tööd ja praksise majanduslikke näitajaid;
Kinnitati 7. juunil toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste 
jaoskonnakomisjonide liikmed;
Anti luba Põllu tee kinnistu ja Veskitammi 4 kinnistu koorma-
miseks isikliku kasutusõigusega;
Muudeti kinnistu Sepa 1 ja Matsokese katastriüksuste  ning 
kinnistu Reinu I katastriüksuse Reinu 4 sihtotstarve; 
Anti luba heisata Eesti lipp alaliselt OÜ Magnum Logistics 
poolt kasutataval territooriumil, aadressiga Vae tn 16, Laagri 
alevik, Saue vald;
Anti MTÜ-le Vanamõisa küla tasuta kasutusse Saue vallas 
Vanamõisa külas asuva kinnistu REINU I jagamisel tekkiv 1,3 
ha suurune Vanamõisa lõkkeplatsi alune kinnistu, pärast selle 
omandiõiguse üleminekut Saue vallale. Samas kohustati Saue 
Vallavalitsust sõlmida kinnistu kasutusse andmise kohta tasu-
ta kasutamise leping kehtivustähtajaga kümme aastat lepingu 
sõlmimisest. Kinnistu tasuta kasutusse andmise tingimuseks 
on, et kasutaja ehitaks kinnistule välja spordiplatsi ja laste män-
guväljaku, tagaks kinnistu ja sellel paiknevate rajatiste avaliku 
ja sihipärase kasutuse, säilimise, hooldamise ning heakorra;
Muudeti Saue Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordiko-
misjoni arvulist ja isikulist koosseisu;
Otsustati vallavanema ametiauto kasutusse andmine.
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KAsULIK teAdA

Muudatused Ehitusseaduses
Kalle Normann
ehitusnõunik

Alates 1. maist käesoleval aas-
tal jõustusid “Ehitusseaduse” 
muudatused. Huvilistel on või-
malik tutvuda seaduse täieliku 
tekstiga elektroonilises Riigi 
Teatajas aadressil www.riigi-
teataja.ee.

Muudatustega on täpsustatud 
hoone ja rajatise mõisteid. Kui 
varasemas seaduse versioonis 
defineeriti hoonet kui siseruu-
miga ehitist, mis on piiratud ka-
tuse ja välispiiretega, siis nüüd 
on toodud sisse väliskeskkon-
nast eraldatuse nõue. Rajatis-
te loetellu on seaduses lisatud 
seikluspark ja mänguväljak.

Täpsustatud ehitamise mõiste 
järgselt ei ole seaduse tähendu-
ses ehitamine üksikelamu, suvi-
la, aiamaja, taluhoone, väikeehi-
tise või kahe ja mitme korteriga 
elamus ühe korteri, trepikoja 
või keldri piires välimistes sein-
tes olevate avade sulgemiseks 
mõeldud ehitise osade (avatäi-
dete) asendamine, kui asenda-
misel jääb avatäidete asukoht 
konstruktsioonis samaks ning ei 
muutu ehitise tuleohutusoma-
dused ja välisilme. 
Erandiks on juhud, kui asenda-
takse avatäiteid detailplanee-
ringu kohustusega miljööväär-
tuslikel hoonestusaladel ning 
kui asendatakse kahe ja mitme 
korteriga elamus korteri, trepi-
koja või keldri piires välimisi 
avatäiteid kuid muutub ehitise 
välisilme. 

Seadusesse on lisatud ehitise 
tehnosüsteemi mõiste, mis on 
ehitise piires ehitise toimimi-
seks ja ohutuse tagamiseks va-
jalike seadmete või kommuni-
katsioonide kogum koos nende 
toimimiseks vajalike konstrukt-
sioonielementidega.

Ehitisele esitatavatele nõuetele 
on lisatud nõue, et ehitisele mõ-
juvad koormused ja muud mõ-
jud ei või põhjustada naabruses 
olevate teiste ehitiste varisemist 
ning naabruses olevatele teistele 
ehitistele või nende aluspinnale 
vastuvõetamatult suuri defor-
matsioone.

Seaduses täpsustatakse ener-
giamärgise väljastamise tin-
gimusi. Sisekliima tagamisega 
hoonete (hooned mille ruumiõhu 
kvaliteedi tagamiseks, sealhul-
gas temperatuuri hoidmiseks, 
tõstmiseks või langetamiseks, 
kasutatakse energiat) püstitami-
sel või olulisel rekonstrueerimi-
sel tuleb energiamärgis esitada 
koos ehitusloa taotlusega valla-
valitsusele. Energiamärgise väl-
jastab projekteerimisettevõtja, 
kes peab energiamärgisel kin-

nitama, et projekteeritud hoone 
vastab energiatõhususe miini-
mumnõuetele. 
Sisekliima tagamisega hoone 
püstitamisel, mille kasulik pind 
on suurem kui 50 m2,  tuleb lisa-
da energiamärgis vallavalitsu-
sele esitatavale kirjaliku nõus-
oleku taotlusele. 
Ehitise omanik on kohustatud 
kindlustama, et sisekliima ta-
gamisega hoonel või selle eral-
di kasutataval osal oleks kehtiv 
energiamärgis, kui see on nõu-
tav ja kui hoone on püstitatud 
või tasu eest omandatud pärast 
2009. aasta 1. jaanuari. 
Energiamärgise ja energiatõhu-
suse miinimumnõuded on väga 
suur valdkond, mis nõuab eral-
di käsitlemist, kuid siinkohal 
pole seda võimalik teha.

Seadusandja on laiendanud 
kirjaliku nõusoleku taotlemist 
vajavate ehitiste ja tööde loete-
lu. Lisaks varem kehtinule tuleb 
taotleda kirjalik nõusolek kui 
püstitatakse detailplaneeringu 
koostamise kohustusega aladel 
maa-ala piiramiseks piirdeae-
dasid,  ja asendatakse detail-
planeeringu kohustusega mil-
jööväärtuslikel hoonestusaladel 
üksikelamu, suvila, aiamaja, 
taluhoone, väikeehitise või kahe 
ja mitme korteriga elamus ühe 
korteri, trepikoja või keldri pii-
res välimisi avatäiteid. Samuti 
juhul, kui asendatakse kahe ja 
mitme korteriga elamus kor-
teri, trepikoja või keldri piires 
välimisi avatäiteid, kui vaheta-
misel jääb avatäidete asukoht 
konstruktsioonis samaks ning ei 
halvene ehitise tuleohutusoma-
dused, kuid muutub ehitise vä-
lisilme.
Detailplaneeringu kohustuse-
ga aladel peab ehitise omanik 
kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga 
väikeehitise püstitamise kavat-
susest teavitama vallavalitsust. 
Teavitamiseks tuleb kümme 
tööpäeva enne väikeehitise 
püstitamise alustamist esitada 
majandus- ja kommunikatsioo-
niministri kehtestatud vormi 
kohane taotlus ehitise püstita-
miseks ja ehitise asukoha kirjel-
dus krundil. 
Kui vallavalitsus ei esita nime-
tatud tähtaja jooksul väikeehi-
tise püstitamisele täiendavaid 
tuleohutusnõudeid või krundi 
ja ümbruse varasemast hoones-
tusest tulenevaid nõudeid või 
ei nõua ehitise omanikult lisa-
andmeid, võib ehitise omanik 
alustada väikeehitise püstita-
mist. Ehitise omanik esitab ehi-
tise teatise viie tööpäeva jooksul 
väikeehitise püstitamise päevast 
arvates. 
Seadusega on pikendatud pro-
jekteerimistingimiste väljasta-
mise aega 15 päevalt 30 päeva-
ni. 

Oluliseks muudatuseks on 
asjaolu, et nüüd saab ehitus-
luba ja kirjalikku nõusolekut 
taotleda ainult maaüksuse või 
ehitise omanik(ud) või ehitise 
kaasomanik kaasomanike ena-
muse otsuse kohaselt, kui sellele 
enamusele kuulub suurem osa 
ühises asjas, või korteriomanik 
korteriomanike häälteenamuse 
alusel.
Tehnorajatise omanik on kohus-
tatud teavitama ehitamise alus-
tamisest puudutatud kinnisasja 
omanikke tähitud kirjaga või 
isiklikult allkirja vastu. 
Enne mitmetes seaduse parag-
rahvides sisalduv nõue, et ehi-
tusloa omanik peab taotlema 
uue ehitusloa, kui ehitusloa 
taotlemise aluseks olnud ehitus-
projekti muudetakse selliselt, 
et muutuvad ehitise olulised 
tingimused, nagu näiteks tule-
ohutus, energiatõhusus, ehitise 
kasutusotstarve, mõjuvad koor-
mused (kandevõime) või ehi-
tusloa taotluses näidatud muud 
olulised tehnilised näitajad, on 
nüüd toodud eraldiseisva nõu-
dena. 

Varem kehtinud seaduse re-
daktsiooni järgselt oli omani-
kujärelevalve tegijal õigus täita 
oma ülesandeid, kuid nüüd on 
omanikujärelevalvet tegeva isi-
ku ülesandeks  kontrollida:
- ehitusprojekti vastavust 
nõuetele;
- nõuetele vastavate ehi-
tustoodete kasutamist;
- ehitise ja selle asukoha 
maaüksuse korrashoidu ning 
ohutust ümbruskonnale;
- keskkonnaohutuse ta-
gamist;
- tehtud ettekirjutuste 
täitmist;
- teostatavate ehitustöö-
de kvaliteeti ja tööde täitmise 
tähtaegu;
- teavitada ehitise oma-
nikku, kui teostatavate ehi-
tustööde kvaliteet või tööde 
täitmise tähtaeg ei vasta kokku-
lepitule;
- kontrollida ehitamise 
vastavust ehitusprojektile, õi-
gusaktidest ning ehitise oma-
niku ja ehitusettevõtja vahel 
sõlmitud lepingust tulenevatele 
nõuetele.

Seadusandja on suurendanud 
valla poolt koostatud ettekirju-
tuse täitmata jätmise eest mää-
ratava sunniraha ülemmäära 10 
000 kroonilt 20 000 kroonini füü-
silisele isikule ja 100 000 krooni-
ni juriidilisele isikule. Siit soovi-
tus vältida tegevusi, mis toovad 
kaasa ettekirjutuse tegemise.

Päevakajalised teemad Saue 
vallanõukogus 84 aastat tagasi
Aino Lehtmets Tagametsa külast leidis Tallinna Linnaarhiivist 
vallavalitsejate protokollid aastast 1925. Ega selle möödunud ka-
heksa kümnendiga probleemid muutunud polegi - ühistranspor-
di-  ja teedeküsimused olid aktuaalsed ka sel ajal.

3. juulil 1925. aastal
Nr. 40
Saue Vallanõukogu koosolekul esines vallavanem Aleksander Kür-
bis nõukogu peal ettepanekuga Saue valla piirides oleva Pärnu 
maantee tegemise kohta seisukohta võtta, sest järjest läheb selle tee-
tegemine raskemaks ja kohese kruusa puudumisel keerulisemaks ja 
otse võimatuks asja oludel, et Tallinna linna pealinnaks muutumi-
sel on siin linnaümbruse tee palju käidavamaks saanud ja poolelti 
juba automobiilide teeks muutunud, sellega siis ka tee tegemine 
võrdselt suuremaks ja raskemaks tehtud.
Nõukogu peal see ettepanek mitmekülgselt läbi harutatud ja ette-
toodud küsimus ühes hädapäralisemaks tunnistatud ja tehtud ette-
panek esineda Maakonna valitsuse Teede osakonnas palvega aida-
ta nimetatud teeosa võtta esimeses järjekorras nende teede hulka, 
mis riiklisele parandusele saavad võetud. See ettepanek 15 poolt 
s.o. ühel häälel vastu võetud.
Protokolli kirjutas valla sekretäär Gusta Lauter

23. oktoobril 1925. a.
Saue vallamajas Saue vallanõukogu koosolekul
Koosolekut juhatas vallavanem Aleksander Kürbis.
Nr. 48
Saue valla elanikkude sellekohase soovi peale oli nõukogu peale 
küsimus ette toodud, et Pääskülani ulatav tramwai sõit saaks edasi 
ehitatud üle Saue raudtee jaama kuni Keila alevini, missugune et-
tevõte mitte üksi kohaste elanikke vaid ka üldises huvides soovitav 
on kui arvesse võtta, et selle sõidu  kättesaamisel Pääskülas juba 
terve alev juurde sigines.
Pääskülas, kus puht liivamaa, kui väga palju soodsam ja kasuli-
kum oleks, eriti linnaelankkudele, majade juure ehitus Saue jaama 
ümbruses, kus täiesti hea savi põhjaga maa, mis võimaldab majade 
juure ka vilja- ja juurevilja aedade soetamist hoopis kergematel tin-
gimustel. Asja harutusel selgunud, et Saue jaama ümbruses umbes 
3 kilomeetri ulatuses asub elanikke kuni 1500 ja et elanikke kuni 
250 kes juba iseenestki tohiks õigustatud olla siin jaama ümbruses 
Tallinnas ametis käijaid ametnikke.
Kõike eeltooduid põhjusi kokku võttes leiab Saue vallanõukogu 
tarvilise olema esineda Raudteevalitsuses palvega, et tramwai sõit 
saaks kõige lähemal ajal ja juba esimesel võimalusel Pääskülast kuni 
Keila alevini edasi tehtud, missuguse ettepaneku poolt oli nõukogu 
peal antud 11 poolt häält.
Protokolli kirjutas valla sekretäär Gustav Lauter

AjALUGU
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HeAKOrrAKUU

Heakorrapäeva võti on ilm!

Ahto Oja 
Ääsmäe Külakogu

Kui kevad ennast kuulutama hakkas, päike mätast paljaks sulatama ja 
talve jooksul kogunenud praht teede ääres paistma hakkas, tuli Ääsmäe 
inimeste meeltesse igakevadine eksistentsiaalne küsimus – kas koristus-
talgud tulevad? Kas kitsastes oludes konteinerit saab? Aga suppi ja saia-
kesi? 
Ega muidu teada ei saa, kui küsisime järele. Vallast lubati konteinerit ja 
väikest toetust supile ja saiale, AS Balsnack ja Kadarbiku Köögivili panid 
kaasa krõpse ja smuutisid, mille eest suured tänud neile kõigile!
Aga organiseerijatel oli meeles uus-vanasõna – heakorratalgute õnnes-
tumise eeldus on ilm! Ja nüüd võib öelda, et ilmaga vedas! Siras päike, 
tuul oli natuke jahe, aga tuulevarjus võis ikka vesti maha visata juba! 
Ja kokku kogunes koristajaid 100 ringis, pea 70 keskuses ja ülejäänud 
tagamaal, kes ainult koristatud prügi saatsid ja vastutasuks talgusuppi 
ja saiakesi said!
Selle aasta märksõna oli mööbel ja külmkapp! Kuigi kodutehnikat korjati 
ka möödunud aastal, täitus esimene konteiner praktiliselt kasutatud ja 
korduskasutusväärtuseta vanast mööblist! Ja teine konteiner kõrval läks 
küllalt kiiresti külmkappe täis! 
Lapsed tegid kaasa, ja ka noored, kes natuke pidustena poodi olid mine-
mas, võeti tagasiteel rajalt maha ja kaasati nende endi peopaiku puhasta-
ma, mõni kant oli oma prügi ka päev varem kokku kogunud ja sealt oli 
ainult äratoomise vaev!
Siis oligi aeg hakata prügikotte kokku tassima, kogumisauto jagas ka ko-
ristajatele smuutisid ja pea see talgusupi aegki saabus - hernesupp mait-
ses hea, saiakesed, mahl, vesi ja kali olid abiks!
Aga kokkuvõttes kogunes prügi ikka kolm korda vähem, kui möödunud 
aastal! Ja teeääred on puhtad ja sellest on hea meel! Ja kahepäevased tal-
gud, nii mõtte- kui koristustalgud lõppesid korraliku maitule tegemise ja 
tantsukeerutusega talgupeol!
Ääsmäe Külakogu tänab kõiki inimesi, kes koduaia asemel pool päeva 
meie ühise ruumi koristamiseks kulutasid, sest nüüd saime küll puhta-
ma ja rohelisema Ääsmäe!

Maidla keskus ja ümbrus nüüd puhtamad

Ene Mitt 
Maidla külaelanik

2. mail kell 11.00 kogunesime Maidla küla keskuse platsile. Meid külastas 
ka Saue valla abivallavanem Mikk Lõhmus. Objektid jagatud, võis koris-
tus alata. 
Puhtaks sai tehtud Hageri-Ääsmäe, Maidla –Kiisa teeääred, Seltsimaja ja 
tiigi ümbrus ning Maidla keskus. Eelmisel suvel lõhuti ära võõraste ujuja-
te poolt Maidla tiigi hüppesilla käsipuu, kuid kohalikud noorhärrad olid 
nii tublid ja keevitasid selle tagasi, et oleks ohutum. Aasta tagasi alusta-
tud kampaaniaga „TEEME ÄRA“ oli kasu, sest sel aastal ei olnud enam 
selliseid suuri prügihunnikuid.
Peale koristust kogunes rahvas erinevatest paikadest Seltsimaja õuele, 
kus ootamas oli hernesupp, kohupiimakook, kohv ja Kadarbiku smuu-
tid.
Siinjuures tahaks ära mainida Jõgisool toimunud  jüriöö jooksu võistkon-
na: Rene Poll, Aili Mitt, Siim Valgeväli, Egert Poll, Andrus Valsberg, Sig-
rid Poll, Ragnar Kuljus ja Terje Jaup.
Suured tänud talgulistele ja võistkonnale“ Maidla kohalikud“

Koristamine on popp! 

Katrin Krause
Vanamõisa Seltsimaja juhataja

25. aprilli hommikul  tööle sõites oli aedades märgata aktiivset sagimist, 
kes organiseeritud koristamisest osa ei võtnud, toimetasid oma kodu-
aias.  
Saue valla metsaaluseid ja teeääri Vanamõisa, Alliku ja Püha külas ko-
ristas ligi 100 inimest, kelle seas oli ka palju lapsi. Ühine koristamine on 
meil POPP! Kokku oli meil määratud kaheksa koristuspiirkonda ja tööju-
hid nendel piirkondadel. Olime sama aktiivsed, kui eelmisel aastal suure 
kampaania ajal.
Et oma koduümbrust koristada, oli lõunapoolse Alliku meeskond Eero 
Särg`i juhtimisel isegi nii aktiivne, et lammutasid jõe ääres vana kuuri 
ning puhastasid jõekalda, et jõe ääres oleks kenam jalutada! 
Kuigi eelmisel aastal sai kõvasti koristatud, mainisid nii mõnedki mees-
konnad, et kõik ei ole siiski aru saanud, et täistuubitud prügikottide koht 
ei ole tee ääres, vaid prügikastis. Seega said  vaprad koristajad jälle palju 
vaeva näha ning põnevamate leidude hulka kuuluvad värskelt kraavi vi-
satud kaks madratsit ja roostes taskunuga ja nagu ikka kottide viisi prah-
ti, autokumme jne. Kokku koristati 5 konteineritäit prügi.
Tänutäheks kõigile koristajatele toimus talgugrill, rohke osavõtuga ning 
kus tehti kokkuvõtteid päevast ja jagati koristusmuljeid. Kõigil oli sel-
ge, et ühiseid koristusi jätkatakse ning kohtutakse järgmisel aastal samal 
ajal!
Kõik koristajad tegid kena tööd ja selle eest kõigile suur-suur tänu. Erilist 
tänu  soovin avaldada meie kaheksale ülitublile tööjuhile, kes ise koonda-
sid meeskonnad ja aktiviseerisid külaelanikke ühiselt koristama.

Prügist priiks! Kokkuvõtted heakorrakuust
Vald sai ohtlikust 

kraamist priiks

18. aprillil toimus vallas 
kevadine ohtlike jäätmete ja 
vanarehvide kogumisreid. 

Suur tänu Laagri aleviku ja 
külade elanikele, kes võtsid 
vaevaks oma majapidamises 
olevad mürgid ja muidu ohtli-
kud asjad kokku korjata ning 
soodsat võimalust kasutasid.

Ei taha siinkohal ühtegi küla 
eraldi esile tuua, kuid eriti 
tublid olid seekord Laagri, 
Ääsmäe ja Hüüru.

Kui vaadata koguseid, siis 
seekord olid need järgmised:

Kasutatud patareid 49 kg
Vanad värvid, lahustid ja 
lakid 2165 kg
Vanaõli  186 kg
Päevavalguslambid 343 tk
Igasugused kemikaalid 
204 kg
Ravimid  90 kg
Ohtlike ainetega saastu-
nud pakendid  180 kg

Vanarehve ei hakanud keegi 
eraldi kokku lugema, kuid 
neid oli kaks suurt konteineri-
täit, st sadu.

•
•

•
•
•

•
•

Laagri Lõvid osa-
lesid koristustalgutel

Mikk Lõhmus
LC Laagri pressisekretär

Laagri Lions Klubi andis 
omapoolse panuse valla hea-
korratalgute läbiviimisel. 

Koostöös vallavalitsusega 
valiti koristustöödeks välja 
Instituudi tee äär Metsavahi 
elurajooni piirkonnas, kohalik 
rahvas teab seda kohta tee 
ääres oleva müratõkkevalli 
järgi.
Peab kohe ütlema, et klubi 
liikmed hakkasid „omavolit-
sema“, lisaks kokkulepitud 
teeäärele puhastati sodist ja 
saastast Instituudi tee äär 
kuni Laagri aleviku piirini 
ja veidi edasigi- kuidas Sa 
lõpetad tööd, kui mõne meetri 
kaugusel vahib vastu uus 
pättide poolt kraavi valatud 
prügilasu. Eksootilisemaks 
leiuks olid sedapuhku mets-
kitse sarved ja luukere, samuti 
ammu kadunud liiklusmärk.

Talgutega kogutud tulu läheb 
ka sedapuhku heategevaks 
otstarbeks.

 

Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik

Heameel on tõdeda, et koostöövaim ei ole Saue vallast kusagile 
kadunud. Seda tõestasid ilmekalt aprilli- ja maikuus toimunud 
külade koristustalgud. 

Minu Eesti laadset üle-eestilist prügikoristamise üritust sedapuh-
ku ei korraldatud, sellegipoolest osalesid inimesed koristustalgu-
tel sama aktiivselt kui möödunud aastal. Suur tänu kõigile Laagri 
aleviku ning Alliku, Aila, Maidla, Pärinurme, Tagametsa, Ääsmäe, 
Hüüru, Püha, Vanamõisa, Valingu ja Tuula külade inimestele, kelle 
ühise tööga vald taaskord puhtamaks sai.
Ohtlike jäätmete ja vanarehvide kogumisring ning välja pandud 
elektroonikakogumise konteinerid näitasid, et sellise teenuse  järele 
on nõudlus olemas ning seda on kavas ka kindlasti jätkata.

Teatage lõhkujatest ja rüüstajatest
Meele teevad mõruks endiselt meie hulgas liikuvad lagastajad ja 
rüüstajad. Laagris ja külades on piisavalt tänavaprügikaste, selle 
vaatamata leiab praht tee maha. Veel hullem on vandaalitsemine, 
näiteks maikuu keskel täielikult puruks pekstud Rahnu bussioo-
tepaviljon. Kui kõik need kulud kokku lugeda, siis selgub, et nii 
raisatud sadade tuhandete eest saaks teha palju kasulikemaid ja 
kestvamaid asju.
Iga inimene saab siinkohal ka ise palju ära teha. Kui keegi viskab 
prahi maha, siis on pealtnägija kohus seda mahaviskajale öelda. 
Lõhkujatele pole tõesti alati soovitav seda näost näkku ütlema min-
na, kuid koheselt tuleks informeerida politseid.
Kui me üheskoos neile pättidele vastu ei astu, siis ka olukord ei 
parane.

Vald pakub tööd
Saue vallal on sõlmitud leping töötukassaga ning kõik Saue vallas 
elavad registreeritud töötud saavad osaleda valla poolt korraldata-
vatel avalikel töödel.
Avalike tööde raames tehakse peamiselt heakorratöid- prügikoris-
tust, graffiti puhastamist, lammutus- ja võsaraietöid jms. Vajalikud 
töövahendid ja ohutusvesti saab töölesuunatu vallavalitsusest.
Avalikel töödel osalemiseks tuleb pöörduda töötukassa kohalikku 
osakonda (Endla 4) ning võtta sealt vastav suunamiskiri. Avalike 
tööde tööpäeva algus on kell 09.00 (kogunemine Saue vallamaja 
juures) ja lõpp kell 14.00; kokku on tööpäeva kestuseks 5 tundi. 
Vastavalt seadusele ei tohi suunatu töömaht ületada 10 tööpäeva 
ega 25 tundi nädalas ega 50 tundi ühe kuu jooksul. Avalikul tööl 
osaleva töötu tunnitasu suurus on 30 krooni tunnis. Vajadusel leiab 
tööd ka külade (Ääsmäe, Hüüru, Tuula jt) töötutele.

Vald peab aasta läbi korras olema
Heakorrastustööd  jätkuvad ka pärast ametliku heakorrakuu lõppu. 
Vald peab aasta ringi korras olema. Küsimustega ja ettepanekutega 
võib julgesti pöörduda vallavalitsuse poole, heakorraga tegelevad 
abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus (telefon 511 9343, 
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee ), keskkonnaspetsialist (jäätmed, 
haljastus) Kati Oolo (telefon 6541 155, e-post kati.oolo@sauevald.
ee) ja kommunaalspetsialist (teed, valgustus) Indrek Brandmeister, 
(telefon 654 1155, e-post indrek.brandmeister@sauevald.ee) 

MITTE AINULT FÜÜSILINE TÖÖ: prügikorjamine ei ole ainult ihu-
rammu eeldav tegevus, vaid ka loogilist mõtlemist nõudev: töökindad käes 
ja kulm kipras arutab Ääsmäe noorem seltskond prügikorjamise logistilisi 
küsimusi
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Avalikul väljapanekul olevate 
detailplaneeringutega on või-
malik tutvuda ka elektroonili-
selt  Saue valla koduleheküljel: 
www.sauevald.ee/ehitus_pla-
neerimine/detailplaneering/
teated
Saue Vallavalitsus teatab, et 
25.05.2009 kuni 08.06.2009 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti 
kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) toimub Saue valla-
majas, Veskitammi 4 järgmiste 
detailplaneeringute avalik väl-
japanek: 
Kiia küla Lajuri I maaüksuse 
detailplaneering. Detailpla-
neeringuga on kavandatud 
ehitusõiguse andmine kuuest 
hoonest koosneva loomapi-

damishoonetekompleksi raja-
miseks, mis on mõeldud loo-
mapäästekeskusena. Hoonete 
kompleks hakkab koosnema 
viiest tallist, veterinaarklii-
nikust ja kontoriruumidest. 
Planeeritava ala suurus on 1,5 
ha. Hoonete lubatud suurim 
kõrgus on 9,0m. Detailpla-
neeringuga lahendatakse pla-
neeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed, 
territooriumil liikluskorraldus 
ja parkimine ning tehnovõr-
kudega varustamine. Detail-
planeering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailplanee-
ringu koostaja Arhitekt Ahti 
Kooskora, töö nr 88/2006.
Aila küla  Arula II, Aruvälja I 

ja Aruvälja  kinnistute detail-
planeering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistute krun-
timine ning määrata ehitusõi-
gus ja hoonestustingimused  
viie ühekorteriga väikeelamu 
rajamiseks ning kruntidele 
juurdepääsuteede ja tehnovõr-
kudega varustamisega lahen-
damine. Planeeritava ala suu-
rus on 5,3 ha. Planeeritavad 
elamukrundid on suurusega 
2000-2500m². Planeeritavate 
elamute lubatud suurim kõr-
gus on 10,0 m. Detailplanee-
ring ei muuda kehtivat üldpla-
neeringut. Detailplaneeringu 
koostaja Sven Prints, töö nr 
01-08.
Alliku küla Kaharsöödi III 

kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on maasihtotstarbe muutmine 
elamumaaks ja ehitusõiguse 
andmine ühe ühekorteriga 
väikeelamu ja kahe abihoo-
ne rajamiseks ning kinnistule 
juurdepääsutee ja tehnovõrku-
dega varustuse lahendamine. 
Elamukrunt on planeeritud 
suurusega 6971 m². Detail-
planeering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailpla-
neeringu koostaja Geotar OÜ, 
töö nr 4950.
Laagri alevik Vanasilla tee 14 
kinnistu detailplaneering. De-
tailplaneeringu eesmärgiks on 
olemasolev kinnistu suurusega 
2118 m² jagamine kaheks väi-

keelamukrundiks, kruntidele  
määrata ehitusõigus ja hoo-
nestustingimused ühe ühekor-
teriga väikeelamu ning kahe 
abihoone rajamiseks. Detail-
planeeringuga lahendatakse 
planeeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsutee ning 
tehnovõrkudega varustamine. 
Elamukrundid on planeeritud 
suurustega 1085 m² ja 1033 m². 
Planeeritava elamu lubatud 
kõrgus 10,0 m ja abihoonel 5 
m.  Detailplaneering ei muuda 
kehtivat üldplaneeringut. De-
tailplaneeringu koostaja Opti-
mal Projekt OÜ. 
Täpsem informatsioon: 
Maili Metsaotsalt 654 1157 

Saue valla territooriumil 
veebruaris 2009 on algatatud 
järgmised detailplaneerin-
gud:
Saue Vallavalitsuse 07.04.2009 
korraldusega nr 212 on algata-
tud Vatsla külas Mari kinnis-

tul detailplaneeringu koosta-
mine, eesmärgiga ehitusõiguse 
seadmine ühe ühekorteriga 
väikeelamu rajamiseks.
Saue Vallavalitsuse 07.04.2009 
korraldusega nr 213 on alga-
tatud Laagri alevikus Pärnu 

mnt 556 kinnistul detailpla-
neeringu koostamine, eesmär-
giga kinnistul liikluskorraldu-
se ja ehitusõiguse määramine.
Saue valla territooriumil ap-
rillis 2009 on kehtestatud 
järgmised detailplaneerin-

gud:
Saue Vallavalitsuse 28.04.2009 
korraldusega nr 251 on keh-
testatud Ääsmäe küla Ääsmäe 
terminal kinnistu detailpla-
neering. Detailplaneeringu-
ga on ärimaa sihtotstarbega 

kinnistu muudetud tootmis-
maaks ning antud ehitusõigus 
juurdeehituseks olemasoleva-
tele tootmis- ja laohoonetele 
bioetanooli tootmise tsehhi 
rajamiseks. 
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Hobuste varjupaiga ehitusprojekt hakkab realiseeruma
Koduvald

Juba eelmisel aastal Saue val-
lalehest läbi käinud planeerin-
guidee rajada Kiia külla Lajuri 
I maaüksusele hobuste varju-
paik, on jõudnud menetluses 
avaliku väljapaneku etappi.

Lajuri I maaüksus Kiia külas, 
paikneb Kiia küla ja Harku val-
las asuva Vahi küla piiri lähedal, 
Kiia–Vääna-Viti kõrvalmaantee 
ääres. 
Idee sellele 1,5 hektarilisele maa-
alale rajada loomapidamishoo-
nete kompleks on planeeringu 
tellija Lara Larseni sõnul olnud 
peas juba 2006. aastast. “Siis 
hakkasin pihta, raha otsimine 
oli muidugi probleem, aga see 
lahenes,” selgitab Larsen. Kogu 
kompleksi maksumus on idee 
autori sõnul ca 10 miljonit kroo-
ni, finantsallikad on tema sõnul 
olemas, kuigi avaldama naine 
neid ei soostu.

Multifunktsionaalne keskus
Rajatavasse kompleksi on pla-
neeritud loomapäästekeskus, 
mis oma kulude katteks rendib 
ka tallikohti hobustele ning toi-
mib lemmikloomade hotellina 
(hobused, koerad, vähesel mää-
ral ka kassid ja väiksed linnud). 
Päästekeskuse ja hüljatud loo-
made rehabilitatsiooni keskuse 
toimimiseks on vajalik ka looma-
de kliinik (nii suurtele loomadele 
kui ka koduloomadele).
Keskus koosneb planeeringu ko-
haselt kuuest hoonest ja hooneid 
teenindavatest rajatistest (sõnni-
kuhoidla, kustutusvee mahutid, 
parkla, teed, tehnovõrgud, jalu-

tusväljakud, piirded, jne). Ühe 
tsentraalse hoone asemel on pla-
neeritud hoonetekompleks, mis 
oma ülesehituselt järgiks tradit-
sioonilist taluhoonete komplek-
sile omast ülesehitust. 
Keskus koosneb 2 tallist, kliini-
kust, 3 koerte majast ning konto-
riruumidest. Üks tall on mõeldud 
hüljatud või halvasti koheldud 
ning seetõttu omanikelt ära võe-
tud hobuste varjupaigaks. Teine 
tall on latrite rentimiseks ja võist-
lustele või näitustele saabuvate 
hobuste lühiajaliseks öömajaks.
Koerte tallid on jagatud kaks 
varjupaigale (vanad koerad ja 
noored koerad eraldi) ning üks 
hotelliks. Koerte hotelli saavad 
kasutada puhkusele või ajutiselt 
kodust lahkuvad inimesed, jättes 
oma lemmikloomad hoolitsetud 
ning valvatud öömajja. 
Kompleksi keskne hoone on klii-
nik, mis on paigutatud tallide
vahele, sest ravi vajavate hobuste 
transportimine või teisaldamine 
on kõige komplitseeritum. Kuna 

hobused erinevatest tallidest ei 
tohi omavahel kokku puutuda, 
siis on kliiniku asukoht mõeldav 
ainult nende vahel. Tallid ja klii-
nik on omavahel ühendatud ga-
leriidega.
“Alustame kõigepealt hobuste 
tallidest, siis kliinik, siis koerte 
majad ja kõige viimasena kon-
torihoone,” avaldab Larsen pla-
neeritava ehitusjärjekorra.  
Lisaks on hoonetekompleksi tee-
nindamiseks planeeritud koppel 
ja jalutusväljak hobustele ning 
kaks jalutusväljakut koerte tar-
beks. Hobuste liikumis- ja sööt-
misvajaduste rahuldamiseks ta-
hetakse rentida lisaks naabrusest 
karjamaid. 
“Üldiselt on seal ümber riigimaa, 
kuid ka olemas üks eraomandis 
olev maatükk, mille omanikuga 
oleme  juba läbi rääkinud maa 
rendi ja ostmise võimaluste koh-
ta ning põhimõttelise nõusole-
kuni jõudnud. Riigimaa kohta 
oleme saatnud juba avaldused 
oma rendisooviga ning kui nad 

on mõõ-
distamisega ja 
kinnistamisega valmis, siis saa-
me vabalt edasi minna,” arutleb 
Larsen.

Mõjud kohalikule elanikule
Koerte jalutamine toimub ainult 
keskuse sees. Seda selleks, et väl-
tida ebameeldivusi, mis võivad 
jalutamisel väljaspool keskuse 
territooriumi tekkida,  näiteks 
olukordi, kus loomal õnnestub 
end rihma otsast lahti rebida või 
oma haukumisega elanikke häi-
rida.
Koeramajad ehitatakse Larseni 
väitel niiviisi, et kui koer hau-
gub, siis keegi seda ei kuule 
(hääle isolatsioon).  Hobustega 
on tema sõnul lihtsam, on ole-
mas igasuguseid piirdeid- ka 
elektripiire, üle mille hobused ei 
lähe. “Teeme kõikvõimaliku, et 
loomad ei segaks, sest ma saan 
aru, et inimestele võib see tekita-
da ebamugavusi!” mõistab Lar-
sen elanike hirme. 

Plaan on hakata kohalikelt ostma 
heina. Samuti on kavas alustada 
sõnniku müügiga. “Kohalikud 
võivad jätta oma loomi meie ho-
telli, kui vaja, kasutada veteri-
naararsti teenuseid, vaktsineeri-
da või opereerida oma loomi hea 
hinnaga,” loetleb Larsen kasu-
likke võimalusi elanike jaoks. 
Keskuses on tema sõnul võima-
lus ka niisama aega veeta, näda-
lavahetustel näiteks ratsutada.  
“See keskus saab olema selline 
rõõmus paik, mitte nagu varju-
paigad, et naased sealt raske sü-
damega. Täitsa vastupidi!” usub 
Larsen.

Kuidas edasi?
Larsen  loodab selle aastanumbri 
sees lõpetada vajalikud etteval-
mistused, et siis 2010. aasta algu-
ses juba ehitusega peale hakata.
Asjast huvitatud inimestel on 
aga võimalus sõna sekka öelda 
avaliku väljapaneku raames (vt 
lk 4  all).

Keskus mahutab kuni 30 hobust ja 120 koera.
Hobuse kohta on arvestatud 20 m² brutopinda. 

Koera kohta on arvestatud 6 m² brutopinda.

Hoonete planeeritavad suurused:
 
“Tall 1” – 15 hobust, brutopind: 15*12 m²=300 m²
“Tall 2” – 15 hobust, brutopind: 15*12 m²=300 m²
“Koerad seenior” - 40 koera, brutopind: 40*6 m²= 
240 m²
“Koerad juunior” - 40 koera (kassi), brutopind: 
40*6 m²= 240 m²
“Koerad hotell” - 40 koera (kassi), brutopind: 40*6 
m²= 240 m²
“Kliinik”, brutopind 650 m²:
- veterinaarkliiniku ruumid, brutopind 500 m²
- kontoriruumid, brutopind, 150 m²

UUs pLAneerInG
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Personalimuutused valla 
sotsiaalhoolekande osakonnas

Saue vallaraamatukogu 
pakub abi töö otsimisel
Raamatukogu juhataja Lia Nirki sõnul on Saue Vallaraamatukogus 
tööotsing ja kõik tööotsinguga seotud toimingud arvutis tasuta. 
Ka on töötajad ise koostanud infovoldiku, mis annab ülevaate kõigist 
veebipõhistest tööportaalidest ja tööpakkumisi sisaldavatest veebi-
aadressidest. Voldik on saadaval ka valla sotsiaalosakonnas.
Vajadusel  osutab raamatukoguhoidja ka abi info ja CV edastamisel.
Lisainfo:
Aadress: Veskitammi 4, Laagri alevik 
Telefon: 679 6869 
E-post: raamatukogu@sauevald.ee 

KAsULIK teAdA

Valla ettevõtjatele tasuta 
reklaamipind vallalehes

Uus hooldustöötaja Rita Reino

Olen rõõmsameelne, kohusetundlik, õppi-
misvõimeline, aus, hea suhtleja, positiivse 
ellusuhtumisega ja edule orienteeritud, 
mitmekülgsete kogemuste ja huvidega ak-
tiivne naine. Samuti hea pingetaluvusega 
ja kohanemisvõimega.  
Suurema osa oma elust olen tegelenud 
müügitööga. Seitse aastat tagasi avastasin 
enda jaoks aroomteraapia. Aastal 2004 lõ-
petasin Epp Halliku aroomteraapia kooli 
ning sellest ajast alates olen tegelenud 
aroomteraapiaga ja inimeste nõustamisega. Usun, et suudan pakkuda 
abi ja toetust ka Saue vallas elavatele inimestele.

Maikuu alguses toimusid valla sotsiaaltöötajate seas mitmed muutused. 

Ene Robam, kes tegeles peamiselt sotsiaaltoetuste välja maksmise kor-
raldamisega, suundus pensionile.  Tegema neid asju, millest ta tegeli-
kult unistanud on, kommenteeris Ene ise naerusui. 
Tema kohustused võtab üle Laine Elmik, kes seni vallas hooldustöö-
tajana ametis oli. 
Samas ei jää ka hooldustöötajate ritta Ene Kaljula üksinda, vaid uus 
inimene- Rita Reino  alustas Saue Vallavalitsuses tööd 4. mail 2009.

Vallas kolm valimisjaoskonda 
Koduvald

Saue vallas on Euroopa Parla-
mendi liikmeid võimalik vali-
da kolmes valmisjaoskonnas. 

Valimisjaoskond nr 1
Asukoht: Ääsmäe Raamatuko-
gu, Kasesalu 16, Ääsmäe küla. 
Teenindab: Jõgisoo, Koppel-
maa, Maidla, Pärinurme, Pällu, 
Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe. 
Valimispäev: 7. juuni 9-20.00 
Esimees: Liia Kiibus, 
tel: 608 6241, e-kiri: aasmae.raa-
matukogu@mail.ee 

Valimisjaoskond nr 2
Asukoht: Saue valla Kultuuri-
keskus, Veskitammi 8, Laagri
Teenindab: Laagri alevik.
Valimispäev: 7. juuni 9-20.00
Esimees: Marju Põllu, 
tel: 679 6765, 
e-kiri: marju.pollu@sauevald.ee 

Valimisjaoskond nr 3
Asukoht: Laagri Kool, Veski-
tammi 22, Laagri alevik

Teenindab: Aila, Alliku, Hüü-
ru, Kiia, Püha, Valingu, Vana-
mõisa, Vatsla külad.
Valimispäev: 7. juuni 9-20.00
Esimees: Martin Sulp, 
tel: 562 13008,    
e-kiri: martin.sulp@sauevald.ee 

Hääletamiseks tuleb kaasa võt-
ta kehtiv isikut tõendav doku-
ment.

Eelhääletamine
Eelhääletamine toimub kõiki-
des ülalnimetatud hääletusjaos-
kondades  1-3. juunini 12-20.00. 
Samal perioodil on võimalik 
hääletada ka väljaspool oma 
elukohta (aga mitte enam õigel 
valimispäeval). Saue vallas on 
väljaspool elukohta hääletamis-
jaoskonnaks valmisjaoskond 
nr. 2 Saue valla Kultuurikeskus 
Veskitammi 8.Laagri.

Valijakaart
Enne valimisi saadetakse va-
lijale tema registrijärgsele elu-
koha aadressile valijakaart.  

Valijakaart on vaid informa-
tiivse sisuga, seda ei ole vaja 
valimisjaoskonda kaasa võt-
ta. Valijakaardil on andmed 
hääletamise aja ja koha kohta. 
Valijakaardi kättesaamine kin-
nitab, et isik on kantud valijate 
nimekirja. Kui valijakaart ei ole 
15. päevaks enne valimispäeva 
(24. maiks)  kohale jõudnud, 
tuleks pöörduda vallavalitsuse 
registripidaja poole. Seda saab 
teha ka telefoni teel.(isikuregist
ripidaja Lia Krapivin 654 1143). 
Samuti saab igaüks enda kohta 
valijate nimekirja kantud and-
meid kontrollida kodanikupor-
taalist https://www.eesti.ee. 

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniliselt saab hääletada 
veebilehel www.valimised.ee 
28. maist kella 9.00-st ööpäeva-
ringselt kuni 3. juuni kella 20.00-
ni. Eeldab  ID-kaardi olemasolu 
koos kehtivate sertifikaatide ja 
PIN-koodidega ning ligipääsu 
kaardilugeja ja internetiühen-
dusega varustatud arvutile.

VALImIsed

Koerte ja kasside kiibistamine/vaktsineerimine
 
Vastavalt Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskirja §-le 7 
on omanik kohustatud looma märgistama ja registreerima.

13. juuni 2009
• Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla – kell 11.00 – 12.30
• Ääsmäe küla, Ääsmäe Põhikooli ees – kell 13.00 – 14.00

14. juuni 2009
• Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku rist – kell 11.00 – 12.30
• Vanamõisa küla, Allika tee 10 (seltsimaja) – kell 13.00 – 14.00

Soodushinnad: 
Kiibistamine 100 kr/koer ja 380 kr/kass. Vaktsineerimine 200 kr/koer ja 150 kr/.
Marutaudi vaktsiin tasuta!

Registrilehte on võimalik saada eelnevalt Saue Vallavalitsusest või hiljem kohapealt.
Kaasa vaktsineerimisdokument, selle puudumisel saab seda vormistada kohapeal (hind 25 kr).
Maksmine ainult sularahas! Lemmikutele tasuta kaasa väike kingitus!

Lisainformatsioon: keskkonnaspetsialist Kati Oolo, tel 654 1152, kati.oolo@sauevald.ee

Aprillikuisel vallavanema ja kohalike ettvõtjate kohtumisel, tegid 
ettevõtjad ettepaneku, et praegusel raskel ajal võiks vald osutada 
toetust soodsate reklaamivõimaluste näol vallalehes. 

Vastav korraldus on nüüd vastu võetud ja sellest lähtuvalt saab ko-
halik ettevõte kuni 1/8  suuruses reklaamkasti tasuta. Kuna vallalehe 
lehekülgede arv on piiratud, siis tasuta kuulutusi avaldatakse ajale-
henumbri piires ühel A3 lehel. Kui reklaamisoovijaid on rohkem, kui 
nimetatud pind mahutab, siis on eelisõigus oma soovist varem teada 
andjatel. 
Lisaks on võimalik ettevõtjatel avaldada tasuta kuulutusi ka valla vee-
bilehel, kui on kellelgi hea töömees pakkuda või mõnel firmal vaja 
traktorit osta, mis teisel parasjagu üle on. Veebiaadress on:
http://www.sauevald.ee/avaleht/Ettevotjad/kuulutused
Ka on ettevõtetest, kes endast märku andnud ja kelle kontaktid on 
kantud veebilehel olevasse andmebaasi (http://www.sauevald.ee/
avaleht/Ettevotjad/ettevotjad) moodustatud ühine e-posti list aad-
ressiga ettevotjad@sauevald.ee. Sellele kirjutades saavad teate kõik 
andmebaasis olevad e-posti kontaktid ning see võimaldab ettevõtjatel 
omavahel tõhusamalt suhelda.
Uusi kontakte andmebaasi, kuulutusi/teateid, küsimusi ja ettepane-
kuid seoses Saue valla ettevõtlusega oodatakse meiliaadressil 
annely.sumre@sauevald.ee

Kasutatud koduraamatud raamatukokku

Saue Vallaraamatukogu võtab vastu kasutatud, kodus üleliigseks 
osutunud, kuid kellegi jaoks väärtuse säilitanud ja rahuldavas sei-
sus raamatuid ja ajakirju. Kuni augusti lõpuni! Kogutud raamatud 
saavad vallarahvale tasuta kättesadavaks septembris, jälgi täienda-
vat  infot.  Täpsem info kohapeal  või helista 679 6869

Heino Alaniit
Harju Maavalitsuse
Arenguosakonna juhataja

Harju  maavanem algatas 
13.mai 2009 korraldusega nr 
1215-k  Harju maakonnapla-
neeringut täpsustava teema-
planeeringu “Põhimaantee nr 
4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi asukoha täpsus-
tamine km 12,0-44,0” koos-
tamise ja selle planeeringu 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise.

Teemaplaneeringuga täpsusta-
takse Via Baltica maantee trassi 
asukoht Harju maakonnas Tal-
linna linna piirist kuni Rapla 
maakonna piirini. Planeeritav 
teetrass kulgeb läbi Saku, Saue 
ja Kernu valdade. 
Planeeringu alaks on riigi põ-
himaantee Tallinn-Pärnu-Ikla 
toimimiseks ja teedevõrguga 

ühendamiseks vajalik trassi ko-
ridor ning selle lähimõjuala. Via 
Baltica planeeritakse neljarajali-
seks ja I klassi nõuetele vasta-
vaks maanteeks. 
Lõikudes, kus planeeritav tee 
järgib olemasolevat maanteed, 
määratakse perspektiivse teise 
sõiduraja asukoht olemasoleva 
maantee suhtes. Lõikudes, kus 
tee kavandatakse uude asu-
kohta või kus on vajalik tee õg-
vendamine või ümbersõidud, 
sh Kernu ümbersõit, valitakse 
maantee trassi koridori asu-
koht variantide võrdluse teel. 
Planeeringuga määratakse eri-
tasandiliste ristmike ja ristete, 
kogujateede ning jalg- ja jalgrat-
tateede optimaalsed asukohad. 
Vastavalt keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 
2 on maakonnaplaneeringu 
koostamise puhul keskkonna-
mõju strateegiline hindamine 

kohustuslik ning hindamine 
algatatakse selle vajadust põh-
jendamata. 
Teemaplaneeringu koostamist 
korraldab Harju Maavalitsus. 
Planeeringu kehtestamise pä-
devus on Harju maavanemal. 
Keskkonnamõju strateegiline 
hindaja selgub hanke käigus. 

Harju maakonna planeeringu 
teemaplaneeringu ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
algatamise korraldusega on või-
malik tutvuda Harju Maavalit-
suse kodulehel:  http://www.
harju.ee/index.php?id=13915
Täpsemat informatsiooni pla-
neeringu kohta on võimalik 
saada Harju Maavalitsuse aren-
guosakonnast (Roosikrantsi tn 
12, Tallinn), tööpäevadel E-N 
kl 8.15-17.00 ja R kl 8.15-15.45, 
tel 611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee

Harju maakonnaplaneeringu teema-
planeeringu ja selle keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine

HArjU mAAVALItsUs teAtAb
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Pääsküla jõgi - muinasajast tänaseni
Heino Raieste
vallaelanik

Pääsküla jõe tekkelugu algab 
väga kaugelt minevikust, kui 
aastatuhandeid tagasi jää sula-
misel tekkinud tulvaveed otsi-
sid madalamates kohtades teed 
mere poole.

Muinasajal oli Pääsküla jõe mõ-
lemal kaldal küla. Rahvasuus 
arvatakse, et jõgi ja küla on Pääs-
küla nime saanud sellest, et kui 
orjuses talupoeg pääses üle jõe 
Lindanise linnuse piiridesse, oli 
ta pääsenud ja orjusest prii. 
Esimesed kirjalikud andmed 
Pääsküla /Peskulae/ kohta pä-
rinevad aastast 1219 ja avalda-
tud kirjasõnas 1241. aastal Taani 
Hindamisraamatus.

Pääsküla jõgi algab kraavina 
Saku lähedalt Pääsküla soo lõu-
naservast, Saku valla Tänassilma 
küla lähedalt Tammemäelt. Eda-
si tuleb kääruline jõesäng, tehes 
poolringi ümber Pääsküla raba, 
kogudes vee Männiku liiviku jala-
mi allikatest ning rabast. 
Pääsküla ja Laagri kohal läbib jõgi 
Tallinna linna edelaserva ja  on osa-
liselt Tallinna ja Saue valla piiriks 
ning suubub parempoolse lisajõe-
na Alliku külas Vääna jõkke. 
Jõe pikkus on lähtest suudmeni 18 
km ja jõgikond 44,2 m2. Jõe vee-
pinna absoluutne kõrgus on lähtel 
34,5 m ja suudmel Vääna jões 23,8 
m. Vooluvee langus on 10,7 m ning 
keskmine lang 0,59 m/km, voolu-
hulk ca 200 liitrit/sekundis.

Käivitas vesiveskeid ja rõõmustas 
silma
Küllaltki suure langusega Pääskü-
la jõe veejõudu hakati kasutama 
veskite käivitamiseks. Esimesena 
käivitati 1560. aastal Harku mõisa 
Koru vesiratta jõul töötav veski, 
mis jahvatas leiva ja loomasööda 
jahu. Veejõudu kasutas Koru talu 
ka majandusvee saamiseks. Veski-
tammi veesurvel pumpas jõevett 
vesioinas talu kasvuhoone, köö-
givilja- ja viljapuuaia kastmiseks 
ning täitis veega ka karjaaias loo-
made joogikünad. Praeguse Veski-
tammi tänava jõesilla juurde ehitas 
Jälgimäe mõis 17. sajandi keskel 
kahekorruselise paekivist seintega 
Pääsküla veskihoone. 
Mõlema veski ees olid sillad ja tam-
miga ülespaisutatud sügavad pais-
järved. Pääsküla veski ostis 1920 
aastal Jaan Teemant koos Veski-
Möldre taluga. Turbiinijõul töötav 
veski jahvatas leiva- ja loomajahu 
kõrval sepikujahu ja tangu. Juhtus 
ka seda, et veevaesel ajal, kui Tee-
manti veski kogus paisuvett, siis 
Koru veski veepuudusel seisis.
Koru veski hävis 1941. aasta lõpu-
päevil Koru lahingu ajal, saades ot-
setabamused Saksa sõjaväe kahuri-
kuulidest. 
Teemanti veskihoone renoveeriti 
Saue sohvoosi ajal elamuks, kuid 
tekkinud tulekahju tagajärjel lam-
mutati veskihoone 1970. aastal.
Pääsküla jõgi ja paisjärved olid 
kala- ja vähirikkad. Mõlema pais-
järve ääres olid paadisillad, suplus-

kohad ja jaanipäeval rahvapidude 
kiigeplatsid. Jõe ääres sissetallataud 
kaldaradu kasutasid õngitsejad vä-
hipüüdjad ja loodusenautijad.

Pääsküla Veeühisus esitas 1938. 
aastal Harjumaa veekomisjonile 
Pääsküla jõe süvendamise ja ha-
ruveejuhtmete kaevamise ettepa-
nekud. Põhjuseks asjaolu, et  Tee-
manti veski paisjärve kõrge veeseis 
tekitas sademeterikkal ajal üleuju-
tusi Tänassilma küla talude heina-
maadel ja Pääsküla rabas tükktur-
ba tootmisväljadel. 
Jõge süvendati ülesvoolu Tallinn-
Keila raudtee Pääsküla silla juurest 
koos jõesängi õgvendamisega. 11 
km ulatuses kaevati harukraave 
Tänasilma küla heinamaadel ning 
Pääsküla raba turbaväljadele.

Reostumise aeg
Pääsküla jões õngitseti kalu veel 
1960-aastatel, kuid ilmselt tunne-
tasid kalad-vähid vees saasteaineid 
ja jätsid elupaiga ning püüdjad 
jäid saagita. Jõevett kasutas aastaid 
Saue sohvoos kasvuhoonete ja jõe 
ääres avamaal taimede kastmiseks 
ning muuks majanduslikuks ots-
tarbeks. 
Jõe reostamine saasteainetega algas 
ülemjooksul Tänassilma suurfarmi 
juurest ja suurel hulgal reovett tuli 
juurde Nõmme linnaosa Männiku 
kanalisatsioonist. 
Jõe saastamist suurendas veel see,  
kui 1968. aastal liideti Pääsküla 
jõest põhja poole jääv Laagri alevi-
ku osa Tallinna Nõmme linnaosa-
ga. Jõe lähikonda ehitati rohkesti 
elamuid ja tootmishooneid, elanik-
konna arv kasvas jõepiirkonnas üle 
5000 ja paljudest kohtadest valgu-
sid reoveed ka jõkke.
Pääsküla jõe ulatuslik reostamine 
tuli avalikuks 1972. aastal. seejärel 
lõpetati Saue sohvoosi kasvuhoo-
netes ja avamaal jõeveega taimede 
kastmine, vee kasutamine muutus 
majanduslikult otstarbetuks. Lõp-
pes ka ka jões suplemine. Reostuse 
vältimiseks ehitati läbi Laagri asula 
kanalisatsioonitrass ja jõe parem-

poolsele kaldale Tallinna maa-ala-
lae heitvete pumbajaam. Samal 
ajal likvideeriti mõlemalt jõekalda 
asumitest jõkke suunduvad kanali-
satsioonitorustikud ja väike puhas-
tusseade. 

Kurja juur - Pääsküla prügila
Projektita rajatud Pääsküla prügi-
la võeti kasutusele 35 ha maa-alal 
1972. aastal. See kujunes kümneteks 
aastateks Tallinna ja tema ümbrus-
konna jaoks peamiseks jäätmete la-
destamise kohaks. Prügila sisaldas 
30 meetri kõrguses ja 4 miljonit ton-
ni ulatuse jäätmeid. 
Nende aastate jooksul Pääsküla ra-
bapinda vajunud prügila nõrgveed 
olid ja on veel ka käesoleval ajal 
peamised jõevee reostajad. Pääskü-
la prügila on tegevuse lõpetanud 
ja alates 2005. aastast toimub prü-
gilast nõrgvee kogumine ning  see 
on juhitud suletud kanalisatsiooni 
pidi Tallinna reopuhastisse. Prügi-
la on ümbritsetud ka kaitsevalliga, 
et takistada nõrgvee levimist ümb-
ritsevasse keskkonda ning loob eel-
duse endise olukorra taastamiseks.

Hetkeolukord
Keskkonnauuringute keskus on 
uurinud Pääsküla jõe olukorda 
1970. aastast. Pääsküla jõge pu-
hastati 1985/86. aastal alates Ves-
kitammi tänava sillast ülesvoolu 
kuni raudtee sillani. Buldooserite 
abil puhastati jõe põhi setetest ja 
kogunenud prahist ning rajati üle 
jõe kaks jalakäijate silda.
1993. aastal uuriti jõe seisundit 
komplekselt Pääsküla-Pärnu maan 
tee vana ja uue silla ümbruses. Tu-
lemuseks registreeriti väga kõrge 
lämmastiku reostus ja madal la-
hustunud hapniku sisaldus. Kõrge 
koliinindeksi tõttu oli vesi suplemi-
seks täiesti kõlbmatu. Katsepüügil 
saadi ainult ahvenat, kelle arvukus 
oli väga väike. Veereostuse ja la-
hustunud hapniku väikse sisaldu-
se tõttu puudub jõel kalanduslik 
väärtus.

MAJANDUSTEGEVUSE OHVER: veel pool sajandit tagasi oli Pääsküla jõgi 
puhtaveeline ja kalarikas, nüüd on pilt küll vormilt vaadates ilus, aga sisult ikka 
veel reostunud 

Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik

Kindlasti on paljud Laagri elanikud märganud Pääsküla 
jõe kallastel senisest aktiivsemat liigutamist. 

Jõe kallastelt võetakse võsa, koristatakse prügi ning te-
hakse muid salapärasemaid asjatoimetusi. Rahvakeeli 
tähendab see seda, et jõe puhastustööd lähevad õige pea 
täie hooga käima.

Mida siis ära tehakse?
Jõe korrastustööd võib jagada kolme suurde valdkon-
da. Esiteks puhastatakse jõe säng sinna settinud mudast 
ja muust jõkke mittekuuluvast mustusest. Seejuures on 
töövõtjal kavas kasutada võimalikult vähe ümbruskonda 
häirivaid tehnoloogiaid, näiteks muuhulgas rakendatakse 
mudakihi vähendamiseks ka bioloogilist puhastust.
Teiseks puhastatakse kaldad kogunenud prügist, kändu-
dest ning muust ebasobivast ja seejärel kaldad planeeri-
takse ning külvatakse sinna kena murukate. 
Kahjuks on paljud jõega piirnevate kinnistute omanikud 
arvamisel, et lehed, okkad või puulõhkumisel tekkinud 
jäätmed võib lihtsalt jõe kaldale või isegi jõkke kalla-
ta. Head inimesed, ärge seda enam tehke, jõgi on Laagri 
väärtus, mitte solgikanal. Seadusega sätestatud kallasra-
jad avatakse ning neid hakatakse ka hooldama.
Kolmas suurem töö on jalakäijate sildade kapitaalsem re-
mont. Kahjuks ei ole neid töid (betoneerimistööd, laudise 
vahetus jms) võimalik teha nii, et sillal liiklust ajutiselt ei 
suleta. Loodame mõistvale suhtumisele ning sildade sul-
gemise ajast anname elanikele ka aegsasti teada.
Esialgse kava alusel lõpetatakse kõik tööd 1. septembriks, 
kuid kui kõik sujub kenasti, siis võimalik, et ka varem.
Väiksemad tööd on kavas ka Vanasilla tänava poolsel 
jõeosal. Plaanis on jõest välja õngitseda voolutakistused 
ning puhastada Vanasilla 31 kõrval asuva väikese jalakäi-
jate silla ümbrus pätistunud inimeste poolt sinna loobitud 
prügist. Looduslikult kena koht on kahjuks muudetud 
üheks piirkonna häbiplekiks.
Pääsküla jõe puhastus ja heakorrastustööde kohta saab 
täpsemalt infot Saue Vallavalitsusest. Pöörduda võib abi-
vallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole (telefon 
511 9343, e-post mikk.lohmus@sauevald.ee) või kommu-
naalspetsialist Indrek Brandmeistri poole (telefon 654 
1155, e-post indrek.brandmeister@sauevald.ee) 

Pääsküla jõe korrastustööd 
algavad lähiajal

AjALUGUPUhAstUstööd

Hinnatakse järgmiseid 
kategooriaid:
Kauneim talu

Kauneim uuselamu
Kauneim korterelamu
Kauneim tööstusehitis

Ootame kõikidelt vallaelanikelt ja seltsidelt kuni 1. juulini  ette-
panekuid kandidaatide kohta, soovitavalt koos lühikese põhjen-

dusega. Ettepanekud saata keskkonnaspetsialist Kati Oolole 
kati.oolo@sauevald.ee, tel 654 1152.

Saue Vallavalitsus korraldab “Kauni Kodu” konkursi

KONKURSS KAUNIS KODU
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Koolimineku lävel: kooliküpsuse hindamisest
Pääsküla jõgi - muinasajast tänaseni

Helen Rõivas
Veskitammi Lasteaia logopeed

Ligi 240 Saue valla last alustab 
sügisel esmakordselt kooliteed. 
Kuidas hinnata lapse kooli-
küpsust? Kogemusi jagab Ves-
kitammi Lasteiaia logopeed.
                                                     
Last viimasesse lasteaiarühma 
saates tekib lapsevanemal tih-
ti kerge hirm, kas tema lapsest 
saab ikka kevadeks küps kooli-
laps. Sageli kiputakse oma järel-
tulijat teistega võrdlema ja võib-
olla muretki tundma, kui oma 
võsuke ei ole veel nii nutikas ja 
asjalik kui mõni teine eakaasla-
ne tundub. 
Omaette survet avaldab ka kool 
ja eesseisvad koolikatsed, mille 
eesmärgiks on välja valida just 
tublimad lapsed ning seetõttu 
ei ole alati võimalik panna enda 
last just sinna kooli, kuhu soo-
viks. 

Kuidas defineerida 
koolivalmidust?
Tegelikult on iga laps oma indi-
viduaalsete eripäradega, mõni 
saab kooliküpseks juba varem, 
teine nö valmib alles koolipinki 
istudes. Missuguste oskustega 
aga siis peaks olema kooliminev 
laps?  
Seda on aegade jooksul arutanud 
ja uurinud mitmed pedagoogid, 
psühholoogid ja kasvatustead-
lased üle maailma. Tsiteerides 
erispetsialist  U. Raudsepp-Alti, 
on koolivalmidust tõlgendatud 
kui kompleksi lapse aktiivsu-
sest, sotsiaalsest ja füüsilisest 
valmidusest õppida.  

Koolivalmidus hõlmab kolme 
aspekti: 
• psühho-füsioloogilise 
aspekti alla kuuluvad liikumis-
oskus ja koordinatsioon, üld- ja 
peenmotoorika ning lapse ter-
vislik seisund;
• intellektuaalse aspek-
ti juures peetakse silmas lapse 
psüühiliste protsesside (taju, 

mälu, mõtlemine) arengutaset, 
tähelepanu- ja keskendumisvõi-
met, omandatud teadmisi ja os-
kusi ning lapse kõne arengut;
• sotsiaalset aspekti ise-
loomustab lapse sotsiaalne 
areng: emotsioonid, motivat-
sioon, enesehinnang, enesega 
toimetulek, ümbritsevaga koha-
nemine ja suhtlemisoskus teiste-
ga.

Mida peaks laps oskama?
Lähtudes alushariduse õppe-
kavas öeldust, siis üldjoones 
peaks kooliminev laps olema 
võimeline:  kuulama, mõistma 
ja meelde jätma täiskasvanu an-
tud korraldusi; olema võimeli-
ne keskenduma oma töösse ligi 
pooleks tunniks, olema suuteli-
ne tegutsema eesmärgipäraselt 
ja lõpetama alustatud tegevuse. 
Laps oskab mõelda juba analüü-
sivalt, tuues välja sündmuste 
põhjusi ja tagajärgi. Koolieelik 
märkab esemete detaile ja võrd-
leb neid erinevuste-sarnasuste 
alusel. Lapsel on tekkinud huvi 
õppimise vastu ning ta tahab 
rohkem teada saada, soovib 
kooli minna. 
Kõneliselt oskab laps aktiivselt 
ja grammatiliselt õigesti jutusta-
da oma kogemusest, pildi järgi 
ja kuuldud teksti põhjal, lisades 
juurde ka oma emotsioone. 
Kooliküps laps tunneb kõiki 
tähti, veerib kokku 1-2-silbili-
si sõnu ja kirjutab neid õigesti 
ühekordsete tähtedega.  Tihti-
peale on just siinkohal lasteaia 
ja kooli vahel nö „käärid“, sest 
kool ootab katsetele lapsi, kes 
juba ladusalt loevad ja vigadeta 
lauseid kirjutavad.

Uuring Veskitammi Lasteaias
Märtsikuus viisin läbi kooliküp-
sustesti Veskitammi Lasteaia 
koolieelikutega. Logopeedina 
keskendusin põhiliselt lapse in-
tellektuaalse poole uurimisele. 
Laste üldfüüsilise ja sotsiaalse 
arengu kohta oskavad paremat 
hinnangut anda laste õpetajad, 

kes neid erinevates situatsiooni-
des rohkem näevad. 
Lapsi uurides kasutasin testi esi-
meses osas lastepsühholoog Eve 
Kikase poolt koostatud joonis-
tustesti, mis on üks võimalikest 
vahenditest koolivalmiduse väl-
jaselgitamisel.  Joonistustest an-
nab ülevaate, kuidas laps:
-kuulab, mõistab, keskendub ja 
jätab meelde korraldusi;  
-kas laps tunneb peamisi kujun-
deid (ring, ruut, kolmnurk) ja 
oskab neid omavahel võrrelda.
Laps pidi ka joonistama pildi-
kesi igapäevaelust ja sealjuures 
sai jälgida, kuivõrd püüdlik ja 
ilmekas on laps oma pilte joo-
nistades. Joonistustesti abil saab 
vaadelda ka lapse motoorikat: 
üldine kehahoid, pliiatsihoid ja 
silma-käe koostöö.
Kokkuvõtlikult annab joonistus-
test pildi lapse töötamise viisist 
ning ka tugevamad-nõrgemad 
küljed tulevad esile. 

Joonistavad kenasti
Veskitammi Lasteaia koolimi-
nevad lapsed paistsid positiivse 
poole pealt silma kenade väljen-
dusrikaste piltidega, mis olid 
üldjuhul viimistletud ja detaili-
derohked. Osati piltidel väljen-
dada ka emotsioone: rõõmsad-
kurvad näod. 
Huvitav tähelepanek oli ka see, 
et tüdrukud tahtsid joonistada 
pildile vaid tüdrukuid, poisid 
poisse, kui paluti joonistada ini-
mest.
Üldiselt oskavad lapsed kenasti 
vastavalt arvule esemeid pildile 
joonistada ja tublimad arvutasid 
ka kümne piires esemeid kokku. 
Osati tublisti pildil objekte vas-
tavalt kohasuhetele kujutada 
(üles-alla-keskele jne) ning ka 
võrrelda (suurem-väiksem-ühe-
suurune). Laste pliiatsihoid ja 
üldine kehaline hoiak tööd te-
hes oli samuti üldpildis kena. 

Loevad-kirjutavad hästi
Märkimisväärselt tublisti oska-
vad meie kooliastuvad lapsed 

juba lugeda-kirjutada, enam-
gi, kui lasteaia õppekava ette 
näeb. Üldiselt lapsed tunnevad 
tähti, oskavad määrata hääliku-
te asukohti sõnades, eristavad 
kuulmisel lühikest ja ülipikka 
häälikut sõnades, loevad 2-3-
silbilisi sõnu ja mõistavad loetu 
tähendust. 
Lapsed oskavad kirjutada liht-
samaid sõnu, eksivad veel tu-
geva-nõrga ja kahekordse tähe 
valikul, mis on lasteaialapsele 
eakohane eksimus. See näitab, 
et õpetajad, lapsed ja vanemad 
on koos palju viimase õppeaas-
ta jooksul ära teinud. Paljud lap-
sed loevad juba väikeseid kirja-
tähtedes sõnu, kirjutavad sõnu 
vigadeta. 
Muidugi on ka selliseid lapsi, 
kelle jaoks tähed ja sõnade kok-
kuveerimine ning kirja pane-
mine on vaevanõudev tegevus, 
aga arenemisjärgus. 

Kuulamisoskus nõrgavõitu
Veidi nõrgemad küljed, mis 
paistsid meie lastel silma, oli 
näiteks kuulmistähelepanu. Ei 
pandud tähele, mida, kui palju 
ja kuhu joonistama peab. Sage-
li unustati tegevuse käigus ära, 
mida paluti teha, st ei salvesta-
tud töömällu. 
Lapsed ei oska veel hästi ver-
baalset korraldust kuulata, 
meelde jätta õigesti, ei kasuta 
meeldejätmiseks veel korda-
mist. Esines kiirustamist ja eba-
kindlust enda oskuste osas, mis-
tõttu töö üldilme võis muutuda 
lohakaks: joonistati üle äärte ja 
teiste pildikeste otsa. 
Raske oli ka veel mõista ja meel-
de jätta pikemaid korraldusi, 
mis nõudis mitme grammatilise 
suhte mõistmist jms. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 
eks igal lapsel ole omad tuge-
vamad ja nõrgemad oskused, 
aga üldiselt on meie lapsed oma 
intellektuaalse taseme poolest 
võimelised koolis kenasti hak-
kama saama.

KOOLIVALmIdUs

Ärge unustage 
loobumast 
lastehoiutoetusest

Sotsiaalosakond tuletab meelde 
neile lapsevanematele, kes seni 
on koduse lapse eest saanud val-
lalt lapsehoiutoetust ja kelle laps 
alustab sügisel lasteaia- või kooli-
teed, et  sel juhul tuleb toimetada 
osakonda avaldus lapsehoiutoe-
tusest loobumiseks. 
Lapsehoiutoetuse maksmist re-
guleeriva määruse kohaselt lõ-
petatakse toetuse maksmine, kui 
langevad ära toetuse maksmise 
aluseks olevad asjaolud, näiteks 
hakkab laps käima koolieelses 
lasteasutuses või üldhariduskoo-
lis. 
Kui toetuse saaja on jätnud tea-
tamata andmete muutumisest, 
mis tingivad toetuse maksmise 
lõpetamise, on vallavalitsusel õi-
gus enammakstud toetus tagasi 
nõuda. 

Liivi Prink
haridus- ja kultuurinõunik

Kevad on käes ja nii nagu kõik 
üldhariduskoolid nii ka Saue 
valla lasteaiad lõpetavad oma 
õppeperioodi, et siis suvise puh-
kuse järel uuele õppeaastale 
vastu minna.  

Aga siin on koht, mis teeb mureli-
kuks paljusid lapsevanemaid, kes 
plaanivad sügisel tööle minna ja  
on nüüd küsimuse ees kuhu ja 
kelle hoolde jätta laps.

Kahjuks tuleb rääkida arvudest. 
Saue vallas on kaks omavalitsu-
sele kuuluvat lasteaeda. 
Laagri Lasteaed koos oma filiaa-
liga Ääsmäel ja Veskitammi Las-
teaed. Kokku on nendes lasteae-

dades 300 kohta,  lisaks on  veel 
Saue linna lasteaias Midrimaa  
25 kohta valla lastele. Laagris te-
gutseb ka  seni ainuke Saue valla  
eralasteaed RAM Veskimöldre 
lasteaed, kus viimastel andmetel 
on koha leidnud 30 meie valla 
last. Nii et lasteaia kohti on Saue 
vallas 355.
Sel kevadel vabaneb Saue valla 
lasteaedades kooliminejate arvel 
72 kohta.  Praeguseks hetkeks 
on need kohad uueks õppeaas-
taks  täidetud. Järjekord on teada 
mõlemas Saue vallale kuuluvas 
lasteaias ning vabade kohtade 
olemasolust  teavitatakse lasteae-
dade poolt lapsevanemaid kohe-
selt. 

Nagu eelnevast selgub, ei jätku 
kõigile Saue valla lastele kohti 

Lasteaia kohtadest Saue vallas

munitsipaallasteaias. Lapse-
vanemaid toetatakse eralaste-
aedade kohamaksu tasumisel 
2000 krooniga kuus või maks-
takse lapsehoiutoetust samuti 
2000 krooni kuus kuni laps on 
saanud koha koolieelses laste-
asutuses.

Saue valla eelarves on olemas 
vahendid arveldamiseks ka  
teiste omavalitsustega juhul,  

kui vanematel on võimalus 
saada lastaiakoht teises vallas 
või linna lasteaias. 

Soovitame lapsevanematel 
pöörduda esmalt lasteaedade 
juhatajate poole küsimustega,  
mis  puudutavad vabu kohti 
ja järjekorda. Kui on aga tegu 
erandolukordadega, siis on 
vallavalitsus see, kus problee-
mile lahendust otsida.

Koolikatsed selleks 
aastaks lõppenud

Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus/Laagri 
Huvialakool teatab: 

2009/10 ÕPPEAAS-
TAKS TOIMUB 

EELKOOLI 
SOOVIAVALDUSTE 

VASTUVÕTT

Info ja registreerumine: 
Kontaktisik:  

Taigur Tooming
Email:  taigur@laagrik.
edu.ee , tel. 6 517 635

Täpsem info kõikidele 
sooviavalduse teinud 
vanematele augusti 

teisel poolel.

18. aprillil toimunud eelkooli-
päeval ehk  lähtetaseme väljasel-
gitamisel osales 102 Saue valla 
koolieelikut. Neist 72 ehk kolm 
klassitäit lapsi alustab sügisel 
kooliteed Laagri Koolis.
Õppealajuhataja Merike Terep-
soni sõnul testiti laste lugemis- ja 
kirjutamisoskust, 10 piires arvu-
tamist ja käelist tegevust - joonis-
tamist, lõikamist jne.
Lähtetaseme väljaselgitamise 
tulemusena Laagri Kooli sisse 
mitte saanute lastevanematega 
tegeletakse Terepsoni sõnul in-
dividuaalselt. “Vaatame koos 
lapse tulemused läbi. Mõni laps 
vajab ehk tõesti koolipikendust-
ki, teisele saame soovitada kooli-
de osas teisi alternatiive,” lubab  
õppealalajuhataja kõikidele va-
nematele tuge ja nõuandeid.
Saue valla haridus- ja kultuuri-
nõuniku sõnul on kindlasti kohti 
Ääsmäe koolis ja aastaid on val-
lalapsed käinud ka Nõmme piir-
konna koolides.
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Eakad lõimuvad - juba teine ühispidu 
Saue valla ja linna seeniorite vahel
Koduvald

Sotsiaalosakonna üritused ea-
katele on saanud ootamatult 
populaarseks. 24. aprillil toimu-
nud kevadpeole saabus nii palju 
rahvast, et veel viimaselgi minu-
til tõsteti toole-laudu tulijatele 
juurde.

Veskitammi Kultuurikeskusse 
olid sammud seadnud lisaks oma 
valla eakatele ka külalised Saue 
linnast. Tea, kas ühistegemise 
taustal on valla endine lastekait-
sespets Liiv Lents, kes nüüdsel 
ajal just Saue linna Päevakeskuses 
tegevusi organiseerib, või miski 
muu, aga näis, et nii valla- kui lin-
naprouad tundsid ühisest koos-
olemisest rõõmu küll.
Kui vald omalt poolt kattis lauad 
suupärase maiuse ja kohvitassiga, 
siis külalised olid pannud kokku 
korraliku programmi.
Saue Gümnaasiumi teatritrupp 
andis etenduse Vilde “Vigaste 
pruutide” ainetel. Rahvariideis 
linnasaksad sahistasid laval kolm 
tantsuringi ja Saue naisansambel 
Rukkilill oli ette valmistanud lau-
lude poppurii koos humoorikate 
vahepaladega. 

Elurõõmu hoidmiseks
Üle ega ümber ei saadud praegu-
sest majandussurutisest ja raske-
test aegadest, sõnalistest vahepa-
ladest koorusid välja soovitused 
säilitada ikka rõõmsameelsus ja 
elamiselust. 
Selle vitaalsuse ja reipuse säi-
litamiseks oli peol memmedel 
võimalik soetada hirmodavate 
hindadega  vitamiine, mõõdis-
tada üle keha rasvaprotsendid ja 
panna kõrvale loengut pidanud 
tsooniterapeudi Kaire Sildniku 
näpunäited. 
Näiteks: 

kui süda puperdama hakkab, 
tuleb väikse sõrme küüne 
kõrvalt/pealt pigistada ja kui 
see ei aita, siis natuke ham-
mastega suruda,
kui inimene on minestanud, 
siis tuleks vajutada nina alla 
ja huule kohal asuvasse nö 
elustamispunkti ja vajutada 
suunaga üles nina poole,
kõrge vererõhu puhul aitab 
sinepiplaastri panemine tur-
jale ja säärtele, või lasta ise 
näpuotsast kolm tilka verd.

•

•

•

Traditsiooniline loterii
Toimumata ei jäänud ka juba ea-
kate pidudele tavaks  saanud lote-
rii. Osalemiseks pidi igaüks kirja 
panema oma kolm lemmik -laulu, 
millest tekkiva pingerivi alusel 
lubas sotsiaalnõunik Mare Jallai 
järgmisel peol ühislaulmise kor-
raldada. 
Kolm populaarseimat pala olid 
Suveöö, Saaremaa valss ja Mere-
pidu.
Aga loterii auhinnad olid taas-
kord mitmekesised ja peo teemale 
vastavalt värvilised ja rõõmsad. 
Välja jagati kirevaid fliistekke 
ja kodumaise muusikaga plaa-
te- alustades Kihnu Virvest ja 
lõpetades ansambliga Apelsin. 
Fortuunasoosikud said kaasa tur-
gutavaid astelpalju marmelaade 
ja vitamiine, ning vaimule ja hin-
gele kasulikke luuleteraapia raa-
matuid, jne.
Loterii-kingituste jaoks oli õla alla 
pannud oma valla mees ja valla-
volinik Rein Riga Tuula külast.  

Ja lubadused uuele peopärastlõu-
nale said loomulikult ka õhku vi-
satud.

TERVITUSED NAABRITELT: pisikesed särasilmad Keila SOS 
Lastekülast memmedele laulmas 

KEVADISELT VÄRVILISED: peoteemaks oli värvirikkus ja erksaid 
salle, värvikaid kostüüme ja kübaraidki leidus. Kohe peo alustuseks 
valiti endi seast kõige enam teemasse sulanduv persoon - selle tiitli sai 
Elju Vakkermann Laagri Eakate Naiste Seltsist. Täisti teenitult. 

E mAdepäeV

KARL-JOHANN: “mõnus, rahulik 
kutt” iseloomustab ema. Naerab 
hästi palju ja on õeraasudega võr-
reldes kõige raskem - 7 kilone  

LOVIISA: “titest saati superrahu-
lik, aga praegu ka kõige tundlikum, 
hambad tulevad” teab ema rääkida. 
Roheline värv olla just selle tirtsu 
temperamendile sobiv

LISANN: “oli kapriisitar, kui 
tema ikka hõikas, siis tuli joosta” 
meenutab ema. Nüüdki on nii, et 
tuju on printsessil kas hästi hea või 
sootuks paha

Kolmikute ema: “Ühe lapse kasvatamine 
tundub praegu lausa puhkekoduna...”

Koduvald

Kaufmannide perekonna Laag-
ri residentsi sisenedes tõuseb 
nunnumeeter hetkega lakke: 
punases kärus nohisev ja uni-
seid silmi plaksutav kolmik 
toob heldimusohked suule.

Kui ema Maris oma 4,5 kuu va-
nuse trioga jalutuskäigul on, 
tõmbab see magnetina uudista-
jaid ligi. Kes tuleb kohe juurde ja 
pistab nina vankrisse, kes kiikab 
tagasihoidlikult möödudes üle 
õla, et ikka veenduda, et olidki 
kolmikud või... “Meil kohe oma 
fännklubi siin külatänavatel,” 
tõdeb Maris. Mõnikord võib 
näha värsket emmet rulluiskudel 
vankri taga liuglemas, teinekord 
jälle niidetud koduõuel sulnilt 
käru kiigutamas. “Nii tore pilt, 
eks ole,”  naerab ema. Aga mitte 
ainult.

Päevaplaan on abiks
Kolmikute - Karl Johann, Loviisa 
ja Lisanni- esimestest elukuudest 
on Marisel meeles kerge paani-
katunne. “Et mis nüüd saab, et 
kas ikka saan hakkama,” kirjel-
dab naine alateadlikke hirme. 
Nüüd peale neljakuist kogemust 
teab ema, et kui päevarütm pai-
ka loksub, saab hakkama küll. 
Rütm sõltub sellest, mis kell pi-
sipere hommikul silmi avab. Kui 

ärkamisaeg on poole kaheksa 
paiku hommikul, jõuab ema 
enne omale isegi tassikese teed 
lubada. Kui päeva esimesed kil-
ked võrevoodist kostavad kell 
kuus (mis pole sugugi harulda-
ne) tuleb tegusaks hakata juba 
koos päiksetõusuga. “Kuna nad 
öösel söövad ka paar korda, siis 
ei nõua nad hommikul esime-
se asjana piimapudelit. Tuleb 
mähkmed ära vahetada ja peale 
allkorrusele transportimist si-
putavad nad veel rahumeelselt 
jalgu ja suhtlevad omavahel,” 
kirjeldab Maris hommikuid. 
Söömine käib nõndamoodi, et 
trio laotatakse voodile laiali, 
keeratakse pehme käterätt lõua 
alla lutipudelit toetama ja nii 
saab igaüks peaaegu iseseisvalt 
kõhu täis. “Mul ju kaks kätt ja 
kolm last, muud moodi ei oleks 
võimalikki,” räägib Maris, kel-
lele sellise söötmisnipi õpetasid 
teised mitmike vanemad.
Sellele järgneb mänguaeg. Ema 
sõnul on kolmikud üsna sotsiaa-
lsed. “Vahel vaatavad üksteist 
ja lagistavad naerda, katsuvad 
teineteist ja mänguasju, niisama 
pole nad kunagi kisanud ega 
nutta tihkunud,” tõdeb Maris. 
Ta tunnistab ka, et tegelikult on 
tema pisikesed üldse olnud väga 
tublid, kohe algusest saadik said 
aru, millal on öö- ja uneaeg ja 

nutujoru tuleb ainult siis, kui 
selleks on tõsine põhjus.
Hommikusele mänguajale järg-
neb pooletunnine uinak, jälle 
söök, mäng, uinak, söök mäng ja 
uinak.... 
Paberil saab päeva kokku võt-
ta kolme reaga, aga milline on 
reaalsus? Maris kirjeldab külme-
mal ajal õue minekut: “Näiteks 
riidesse panemine käib sellises 
rütmis: püksid-püksid-püksid, 
kampsun-kampsun-kampsun.  
Siis aken natuke lahti. Müts- 

müts-müts, kindad-kindad-kin-
dad. Siis kõik ükshaaval alla-
korrusele. Endal juba otsaesine 
leemendab. Siis kombekas ühele 
selga ja sups garaazi vankrisse. 
Seal on natuke jahedam, toas 
hakkaks kohe palav. Siis teine, 
siis kolmas.” 
Maraton võib võtta aega terve 
tunni ja selle tulemusena tahaks 
ema õue mineku asemel hoopis 
duśhi alla pugeda. Positiivne 
pool on asja juures muidugi see, 
et kolmikute kandmisega tekki-

nud lisakilod kadusid esimeste 
nädalatega. “Nemad ongi minu 
trenn ja hantlid,” nendib Maris.
Päev lõpeb kell üheksa, siis poe-
tatakse lapsed vooditesse ma-
gama. Päris nii, et lapsed sängi, 
tuli surnuks ja uks kinni, need 
asjad muidugi ei käi. “Ikka on 
mõni rahutu, teeb häält, ei taha 
oma voodisse jääda,” toob ema 
näiteid. 
Et siis ema veel televiisorist mõne 
filmi vaataks, päevauudised läbi 
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Palju õnne eakatele 
vallaelanikele
LAAGRI  
Niina Aver  01.05 85
Marta Uisk  02.05 80
Aleksandra Sopina 03.05 81
Erna Laheäär  06.05 81
Õie Horn  06.05 80
Marta Bürkland  12.05 80
Helmi Kalju  15.05 85
Aleksandr Izjumin 17.05 84
Mihkel Pärast  17.05 70
Aime Trei     18.05 70
Loore Adams      19.05 81
Helja Reinlaid  22.05  81
Hilja Umberg  23.05  81
Hilda Kütt      27.05 90
Endel Nõu      28.05 84
Leenart Tikerpuu 28.05 88

VALINGU KÜLA  
Linda Reinola  08.05 75
Greta Loo     22.05 86

ÄÄSMÄE KÜLA  
Paul Raudsepp  15.05 85
Valter Termonen 18.05 83
Pjotr Doronin  24.05 84
Aino Laanest  29.05 81

KOPPELMAA KÜLA 
Ida Keba  01.05 70
Helmi-Irene Mangmann 11.05 86

MAIDLA KÜLA  
Hermine Tammoja 20.04 84
Linda Markin  24.04 80

TUULA KÜLA  
Ella Pranno  21.05 86

ALLIKU KÜLA  
Alexey Sigida  02.05 70
Salme Laur  25.05 83

AILA KÜLA  
Asta Sippol  24.05 86
Maie Tomson  29.05 70

VATSLA KÜLA  
Elviira Pajus  18.05 75

JÕGISOO KÜLA  
Nadežda Kravtšenko 14.05 75

MAIDLA KÜLA  
Ivi-Maie Muru    08.05      70

Palju õnne valla  
kõige pisematele 
LAAGRI  
Eliis Laiakask  15.03.2009          
Tarvi Imala  26.03.2009          
Rain Ilves  30.03.2009          
Joonas Sarapuu  08.04.2009          
Robert  Binsol  09.04.2009          
Laura-Liisa Roop 11.04.2009   
                
VALINGU  KÜLA
Mihail Golubev  24.01.2009          
Kermo Salusaar  12.03.2009          
Kerli Salusaa  12.03.2009
 
PÜHA KÜLA
Tõnu Marten Püks          24.03.2009             

KIIA KÜLA
Keiti Talvar  30.03.2009             

MAIDLA KÜLA
Danil Turilov   29.03.2009  
                
ALLIKU KÜLA 
Gregor Protten  29.03.2009          

IN MEMORIAM
Salme Kaharpea 31.03.2009          
Erich Välk  07.04.2009
Ivo Pilden  12.04.2009
Maia Sinisalu  18.04.2009
Meeri Ojavee  29.04.2009

LAULUKOnKUrss
Laulurahvas mitmest Eestimaa 
servast osales Veskitammi Laulurattal

Koduvald

18. aprillil pakuti Veskitammi 
Kultuurikeskuses huvilistele 
hõrke muusikalisi maiuspalu, 
toimus vokaalansamblite lau-
lufestivali Veskitammi Laulu-
ratta viies ja sünnipäevahõn-
guline üritus.

Ja huvilisi oli palju. Neile, kes 
peasaali ei mahtunud, oli kõr-
valruumidesse üles pandud ka 
ekraan ja esmakordselt oli või-
malik sündmust kaeda ka inter-
netis.
Aga mitte ainult kuulajad ei 
nautinud festivali, ka osalejad 
ise ei olnud positiivsete emot-
sioonidega kitsid.

Elvira Luur ansamblist Lusti-
lised: “Tore laulupäev oli! Et 
sellist korraldada, peab olema 
head pealehakkamist, tahet 
edasi minna, energiat ja tege-
misrõõmu. Ürituse kordaminek 
näitas, et seda on eestvedajate-
korraldajatel päris palju.
Aitäh teile ilusa festivali eest. 
Jõudu ja edu edaspidiseks. Uute 
kohtumisteni.”

Marika Moks ja ansambel Ka-
narbik: “Aitäh väga toreda, 
südamliku ja igapidi hästi läbi-
mõeldud ürituse eest!

Teie juures on alati tore olnud ja 
me tuleme ikka ja jälle hea mee-
lega, kui aga kutsute.”

Svetlana Zaugarova ansambel 
Ljubava: “Suurepärane üritus ja 
vastuvõtt!! Oleks hea, et üritus 
Lauluratas toimub veel ja veel, 
ja muutub ainult paremaks.”

Vokaalansambel Musette: “Es-
malt meeldis meile väga see 
õhkkond, mis festivali ajal va-
litses – ääretult sõbralik, pea-
aegu kodune. Seda tunnet või-
mendas teadmine, et tegelikult 
on tegu ikkagi festivaliga, aga 
sellest hoolimata elatakse kaasa 
nii omadele kui võõrastele ning 

pole vahet, kas laval on neli 
nääpsukest tütarlast või küm-
me täisjõus meest. Ka publik oli 
asjatundlik ning ei olnud aplau-
siga kitsi. 
Teiseks tuleb ära märkida, et 
korraldajad hoidsid osalisi pi-
devalt teadlikuna sellest, mis ja 
kuidas toimub. Ka nn lavatagu-
ne tegevus oli hästi organiseeri-
tud, mis taolistel üritustel alati 
nii pole. 
Väga armsad olid korraldajate 
poolt organiseeritud soe söök 
ning laudadele jagatud pikni-
kukorvid, mille kaasatoomine 
oli iga kollektiivi ülesanne. See 
annab tunnistust korraldajate
poolsest heast meeskonnatööst, 

kus iga pisidetail saab hoopis 
uue tähenduse. 
Meile kui noortele inimestele oli 
sümpaatne, et kogu festivali sai 
jälgida otseülekandega interne-
ti vahendusel. Järgmisel korral 
võiks sellisele kaasaelamisviisi-
le veelgi rohkem reklaami teha, 
sest vokaalansamblitele suuna-
tud sündmusi on Eestis paraku 
vähe ja neile vähestele, mis siis-
ki toimuvad, tasub kaasa elada. 
Ainus asi, millele korraldajad 
võiksid tulevikus veelgi enam 
panustada, on laulufestivali 
reklaamimine noorte inimeste 
seas, et ka nemad enda laulu- ja 
esinemisoskusi proovile pane-
ma tuleksid.”

Festivalil osales 17 ansamblit, 
preemiaid määrati 
viies kategoorias

Võitjad: 
segaansambel- NOFELET 
naisansambel- MUSETTE 
meesansambel-VIGALA 

MEESKVINTETT 
eakate ansambel-VIKERO 

GRAND PRIX:  
PUNASED SÕSTRAD 

(vaata kõrvalasuvalt pildilt 
õnnelikke grand prix võitjad)

VANEM ÕDE: kuigi peatselt 15. sünnipäeva tähistav õde Helis on lõpe-
tamas muusikakooli ja toob tavakoolistki stabiilselt viisi koju, siis on ema 
sõnul temast abi ka kolmikute kantseldamisel. “Mõnikord ta tuleb võtab 
õekese ja kaob temaga oma tuppa mängima. Ta on tõesti väga-väga tubli, 
üldse mitte selline trotslik teismeline,” kiidab ema.

loeks või küünlavalgust nau-
diks, on palju tahta. “Kui vä-
hegi võimalust on, lähen ise ka 
kohe magama. Kuskile kodust 
välja minna küll ei jaksa,” ütleb 
Maris. Korra on ta küll abikaa-
saga koos ühe sünnipäevale 
mineku ette võtnud, aga juba 
pool üksteist tuli vargsi haigu-
tusi varjama hakata ja tundus 
olevat targem koju minna.
Lisaks päevarutiinile on abiks 
ka märkmeraamat, kuhu olu-
lised asjad päevakaupa kirja 

saavad. Mis kell keegi ärkas, 
kakas, sõi... 

Abi tuleb vastu võtta
Ühe asja on Maris selle nelja 
kuuga selgeks saanud, kui on 
võimalik abi hankida ja saada, 
siis tuleb seda ilma igasuguse 
valehäbita teha. “See on lihtsalt 
selline olukord, midagi ei ole 
teha, ei saa ju ennast ära katkes-
tada” hindab Maris. 
Ja abiväge on Kaufmannide pe-
rel olnud nii vanaemade, tädide, 

vanema õe, kui ka palgatud 
hoidjate näol. Isegi naabrinai-
sed on end välja pakkunud, et 
kui kriisiolukord käes, tuleb 
helistada. 
Moraalset abi saab Maris teis-
te mitmike vanemate käest. 
“See on nagu sotsiaalne tu-
gigrupp. Nemad ju teavad, 
mida see elu tegelikult tähen-
dab,” märgib naine.
Üks kuldaväärt kokkulepe 
on emmel oma lähedastega 
veel. Igal laupäeval on emal 
nö oma aeg. “Siis me käime 
vanema tütrega poodides või 
istume kohvikus, see on meie 
kahekesi-olemise aeg,” põh-
jendab Maris. Ja kui alguses 
oli neil laupäevadel rohkem 
selline koju-tagasi-kibelemise 
maik juures, siis nüüd on nai-
ne õppinud neid tunde nauti-
ma. “Tegelikult on seda ikka 
väga vaja, et mitte iseennast 
ära kaotada”.

Perekoer hämmelduses
Seoses kolmikute sünni ja pi-
deva võõrama rahva voorimi-

sega majast sisse-välja, on pere-
koer, suur berhardiinimürakas, 
langenud väiksesse identitee-
dikriisi. Et kui vanasti oli tema 
kohus kodu valvata ja võõras-
te peale häält tõsta, siis nüüd 
võib selle eest hoopis pragada 
saada. Sestap laseb koeraisand 
külaliste tulles kõrvad lonti ja 
lentsib vaguralt kuudi poole. 
Aga kolme pisikesse tegelases-
se suhtub suur loom kaitsvalt ja 
poolehoiuga, keerab ennast tei-
nekord õues vankri ette pikali 

ja on nagu peremees kunagi. 
“Üldiselt oleme selline pri-
vaatsust armastav pere olnud, 
nüüd on maja kogu aeg rahvast 
täis. Aga taaskord, sellega peab 
praegu leppima, sest igaves-
ti see ju ei kesta,” leiab Maris. 
Ta usub, et üsna pea on ta juba 
valmis ka üksinda hakkama 
saama, sest lapsed on juba suu-
remad ja asjalikumad.

Päev korraga
Marise elu kolmikute emana 
kulgeb ühtlases rütmis, pika-
ajalisi plaane ei tehta. Kunagi ei 
tea päris täpselt, milliseks päev 
kujuneb. “Eks vahel ole pööra-
selt raske, näiteks kaks nädalat, 
kui kõik kolm korraga kõhu-
viirusesse nakatusid,” räägib 
Maris.  
Kõige raskema ütleb naine ole-
vat fakti, et “neid on lihtsalt 
nii palju”, kõigile tähelepanu 
ja energia jaotamine on oma-
moodi nii vaimne kui füüsiline 
sooritus. Kui alguskuudel olid 
värskel emmel “silmad tihti 
märja koha peal”, siis nüüd on 
tulnud teadmine ja kogemus, et 
saadakse hakkama. 
Ja raskuste kiuste on palju ilu-
said hetki. Näiteks selliseid va-
hepalasid, kus orelimängijast 
ema oma põnnid voodile ritta 
laob ning nood silmad suured 
ja suud vagusi ema musitsee-
rimist kuulavad. “Õpivad kohe 
varakult kvaliteetsest muusi-
kast lugu pidama,” rõõmustab 
ema.
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Anne Kalda, Saue-Jõgisoo 
Haridusseltsi juhatuse liige

Seekordne Saue valla Suur Jüri-
öö jooks oli Saue-Jõgisoo Hari-
dusseltsi korraldada. 

Võiks julgelt öelda, et ürituse toi-
mumispäev 25. aprill 2009, oli üks 
selle kevade esimesi soojemaid ja 
päikeselisemaid kevadilmasid, 
lausa taevaisa  kingitus!
Meie - korraldajate  visioonis  
pidi jooksupäev välja nägema 
võimalikult lihtne ja kompaktne 
rahvaspordipäev, ilma suurema 
peo ja pillerkaarita, kus on Jüri-
ööle omast ajaloohõngu:  ratsani-
ke, tõrvikuid ja lõkketuld, taga-
ajamist (loe jooksmist), arhailist 
trummipõrinat ning eestlasele 
omast maalähedast  kehakinni-
tust.

Kotermannid kummitasid
Ürituse põhipaigaks  oli kohaliku 
rahvamaja esine suur heinamaa ja 
lähiümbruse teed-rajad. 
Kokku oli tulnud päris palju ini-
mesi, nii jooksjaid kui kaasaela-
jaid, väikeseid lapsi koos emade 
isadega kui päris tõelisi sportlasi.  
Mida lähemale aeg  pikamaa dis-
tantsi algusele, seda rohkem rah-
vast kohale saabus.

Planeeritud ürituse algus (kell 
18.00) hilines veidi, kuna imeta-
bane kotermann otsustas ligema-
le veerandtunniks, lihtsalt ei tea 
kuidas elektrikaablid „sõlme kee-
rata“ ja meile vingerpussi mängi-
da. Aga õnneks me kavaldasime 
ta üle ja õhtu  Jaan Kirsi eestveda-
misel võis alata.
Ürituse avaakordiks olid põlevate 
tõrvikutega ratsanikud, kes tõid 
peaväljakule jüriöö tule, millest 
õhtu saabudes läideti suur lõke.

Lastejooks osavõtjaterohke
Esimese võistlusena toimusid 
laste jooksud. Lastejooks on alati 
väga emotsionaalne ja meeleolu-
kas. Jooksule registreerus  kokku 
50 last kahes vanuserühmas. Kuni 
8-aastaseid sai kirja 20, kelledest  
tüdrukuid 13 ja poisse 7. 
9-12-aastaseid lapsi pandi kirja 
30, nendest tüdrukuid 13 ja pois-

se 17. 
Suureks abiliseks-fänniks oli meil 
Haribo kommikaru, keda jagus 
nii tüdrukute kui ka poiste jook-
surajale.
Laste jooksude auhindadeks olid 
karikad - diplomid esimesele kol-
mele, neljandast kuuenda kohani 
diplom. Esimesed kuus said li-
saks ka auhinnakingitused, mille 
olid välja pannud Kadarbiku talu, 

Laagri Maksimarket, Balsnack, 
Interaltus OÜ. 
Kõigile  Jüriöö jooksust osavõtja-
tele anti diplom osalemise kohta 
ja võtmehoidjast mälestusmedal.

Põhijooksul 120 inimest
Põhijooksule ehk 8-km jooksule 
oli registreeritud kaheksaliikme-
lisi võistkondi 15, kokku 120 ini-
mest.
Peale jooksulegendi korduvat 
tutvustust algas esimese vahetu-
se jooks, kuid õnnetuseks sattus 
osa jooksjaid valele teele. Kiires-
ti otsustati  starti korrata. Peale 
uut lähet sujus õnneks kõik häs-
ti. Alustanud viieteistkümnest 
võistkonnast lõpetas neliteist. 
Üks võistkond katkestas. 
Esimesele kolmele jooksu lõpeta-
nud võistkonnale sai  auhinnaks 
karikad ja diplomid. Esikohale 
lisaks ka staažikas rändkarikas. 
Neljandana lõpetanud võistkond 
pälvis samuti diplomi. Ära mär-
gitud said ka kaks kõige stiilse-
mat võistkonda ning viimasena 
lõpetanud võistkond. 

Hulgaliselt auhindu
Jooksu peaauhinnaks oli „ püügi-
õigus OÜ Kalakeses, 5 kg-le kala-
le (ette registreerimisega)“. 
Lisaks peaauhinnale olid eelmai-
nitud  võistkondadele auhinna-
kingitused välja pannud veel  
Saurix kardikeskus, Cateserv 
OÜ, Kadarbiku talu, Balsnack ja 
Saue-Jõgisoo Haridusselts.
Kõik jooksule registreerunud ja 
kaasalöönud võistkonnad said 
osalusboonuseks/taastumiseks 
Pagaripoiste kondiitrite poolt 
valmistatud spetsiaalsed Jüriöö 
temaatilised preemiatordid. Igale 
jooksjale anti  diplom osalemise 
eest ja meeneks  võtmehoidjast 
mälestusmedal.

2009 
Jõgisool

Jaanus Kallion
Saalihoki treener 

30. aprillil lõppes ligemale 8 
kuud kestnud pingeline Ees-
ti Meistrivõistluste saalihoki 
2008/2009 aasta hooaeg. Oma pa-
nuse sellesse andsid ka Ääsmäe 
noored saalihokimängijad.

Kõigis vanuseklassides, milles 
Ääsmäe võistkonnad oli esin-
datud, jõudsid nad  ka lõpuks 
finaalturniiridele ja said õiguse 
mängida meistritiitlitele.
U-13 vanuseklassis jõudsidki fi-
naali eeldatavad favoriidid – Ääs-
mäe ja Tallinna spordiklubi Fer-
rata. Esimesel poolajal õnnestus 
Ferratal juhtima minna 3 : 0 kuid 
teisel poolajal võtsid Ääsmäe poi-
sid end kokku ja peagi oli seis 3: 
3. Üllatusvärav Ferrata poolt an-

dis seekord meistritiitli Ferrata 
noortele poistele. Ääsmäe poiste 
II koht on aga igati tubli tulemus.
U–15 vanuseklassi võistkondade-
le toimusid finaalmängud Paide 
uues spordihoones. Mängiti play 
– off süsteemis ( kaotaja langeb 
välja). Esimeses mängus tuli Ääs-
mäe võistkonnal kohtuda Oru 
Spordiklubi eakaaslastega. Mäng 
oli väga raske ja vahepeal isegi 
tundus, et poisid peavad kaotuse-
ga leppima, kuid hea füüsiline et-
tevalmistus ja poiste meeskondlik 
tegutsemine andis võidu lõpuks 
Ääsmäele. Järgmisena kohtuti Jä-
neda Spordiklubiga. Mängu algu-
ses haarati kohe initsiatiiv  ja paa-
riväravalist vahet suudeti hoida 
kuni mängu lõpuni. Lõpptulemu-
sega 6 : 3 Ääsmäe kasuks mäng 
lõppes ja pääs finaali oli tagatud. 
Finaal kujunes ülimalt põnevaks, 

kus vastaseks oli Hiiumaa Spor-
diklubi Viskoosa. Punkt-punkti 
mängus suutis Ääsmäe oma pa-
remuse lõpuks maksma panna ja 
tulemusega 5 : 4 saavutas meistri-
tiitli Ääsmäe võistkond. 
Kõige tasavägisemad olid män-
gud U-19 vanuseklassis. Kõi-
gepealt kohtuti Saku Fortuuna 
võistkonnaga. Tanel Kasenurme 
kaks väravat viisid esimesel kol-
mandikul Ääsmäe võistkonna 
juhtima. Teise kolmandikul anti 
initsiatiiv korraks käest ja viima-
sele kolmandikule mindi juba 
viigiseisust 3 : 3. Viimasel kol-
mandikul olid meie poisid jällegi 
kindlamad ja tulemusega 
6 : 4 jõuti finaalmängule. Võit oli 
seda magusam, sest pooled Saku 
Fortuuna mängijatest kuulusid 
Eesti koondisse, kes mängivad 
mai lõpus toimuvatel Maailma-

Ääsmäe poistele oli saalihokihooaeg edukas
sAALIhOKI

Toomas Artma
Laagri Kooli õpetaja

4. aprillil 2009 toimusid Keila Tervisekeskuses Harjumaa 
2009. aasta meistrivõistlused ujumises, kus osalesid ka Laag-
ri Kooli tüdrukud. Parimad tulemused saavutati 100 m va-
baltujumises, aga edukad oldi ka teistel aladel.

Tulemusi arvestati neljas vanuseklassis, igas vanuseklassis 
oli Laagri esindaja ka lõpuprotokolli esimeste seas. Kõige 
nooremate hulgas, 1995. a ja hiljem sündinud, tuli Harjumaa 
meistriks Laagri Kooli esindanud Beatrice Trumm, kes suu-
tis 100-meetrise vabaltujumise distantsi läbida ajaga 1.03,65. 
1993-1994. a sündinud neidude seas samal alal sai Harjumaa 
meistritiitli Laagri Kooli eest võistelnud Sirli Lindorg, kes läbis 
distantsi ajaga 1.03,49. 
Kuna kõikide vanuseklasside ajad lisati ka üldarvestusse, siis 
selgus, et Sirli Lindorg ujus välja meistrivõistluste parima aja 
naiste seas ja sai seega ka 100 m vabaltujumise naiste meist-
ritiitli. Hõbemedal üldarvestuses tuli Lindorgist nooremale 
Beatrice Trummile ja 21. kohale tuli naisveteranide hõbeme-
dali pälvinud Laagrist pärit Elioni Spordiklubi esindaja Tiiu 
Liivamaa ajaga 1.26,99.
Rinnuliujumises sama pikal distantsil said kõik kolm Laag-
ri ujujat – Beatrice Trumm 1995. a ja hiljem sündinute, Sirli 
Lindorg 1993 – 1994. a sündinute ja Tiiu Liivamaa 1974. a ja 
varem sündinute hulgas – oma vanuseklassides hõbemedali. 
Üldtabelis sai neist parimale positsioonile Beatrice Trumm, kes 
paigutus 5. kohale. Seliliujumises kuulutati maakonna meist-
riks oma vanuseklassis Beatrice Trumm, oma vanuseklasside 
hõbemedali vääriliselt ujusid Sirli Lindorg ja Tiiu Liivamaa. 
Üldarvestuses anti nende tulemuste eest Lindorgile II koht ja 
Trummile III koht.
Sirli Lindorg ja Beatrice Trumm on Laagri Kooli õpilased, kes 
igal võimalusel kasutavad juhust vette hüppamiseks ja nende 
sportlikku võimekust aitab tõsta ujumisklubi Briis. Beatrice on 
kuulutatud ka klubi parimaks nooreks ujujaks. Laagri Koolist 
saavad mõlemad neiud tuge ujumisõpetajatelt Leili Meijelilt 
ja Eha Lilienthalilt ja kindlasti aitab igakülgne toetus neiudel 
oma unistuste täitmiseni jõuda. 
Loodetavasti tuleb Laagri Koolist lisaks tüdrukutele ka kiires-
ti ujuvaid poisse – sellele aitavad kaasa ujumistunnid, mis on 
kõikidele õpilastele igal koolinädalal aastaringselt. Sellist või-
malust saavad kasutada väga vähesed koolid Eestis. 
Ja kui sügisel veel basseini vesi ka sisse lastakse…

UjUmIne

Harjumaa parimad 
naisujujad Saue vallast
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TEGIJAD: vasakul Beatrice Trumm, keskel Sirli Lindorg



 

Ääsmäe noored „Tähelepanu, 
Start!“ finaalvõistlustel Paides

Ääsmäe teeb spOrtI
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Kristjan Küttis
Ääsmäe Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Aprillikuu esimesel päeval Põltsamaal toimunud poolfinaalis 
sai selgeks, et finaalikoht terendab ees ka Ääsmäe Põhikooli 2.-5. 
klassi õpilastest moodustatud võistkonnal. Paar nädalat anti aega 
harjutamiseks ja 18. aprillil suunduti 24-liikmelise grupiga suurte 
traditsioonidega „Tähelepanu, Start!“ finaalvõistlusele.

Peale pooleteisetunnist bussireisi leidsime end võistluspaigast 
– Paide uuest spordihallist, kus esialgu käisime pildistamisel. See-
järel jäime ootele – avamisele oli lubanud kohale tulla kahekordne 
olümpiavõitja Erika Salumäe ja riigi esileedi Evelin Ilves, kes peale 
võistkondade rongkäiku sõna said ja vähe veel sellest – mõlemad 
said mõõtu võtta kombineeritud teatevõistlustest. Ilvese võistkond 
võitis ja artikli autoril õnnestus võitjate tiimi kuuluda.

Kokku võisteldi neljal alal: esimene neist seotud korvpalliga, teine 
saalihoki ja võimlemisega, kolmas jalgpalliga ja kergejõustiku-
ga ning neljas topispallide veeretamise ja jooksmisega. Võistluse 
lõppedes oli selge, et vabariigi esikolmikusse väiksemate koolide 
arvestuses ei mahu, kuid võimalus sinna jõuda oli täiesti reaalne. 
Auväärse neljanda koha võitlesid välja: Kertu Heil, Paul-Theodor 
Oja, Rauno Miller, Jaano Pilder, Egne Korol, Maige Muidre, Sand-
ra Smirnova, Heilis Mihkelsoo, Anette Viil, Siim Edvard Sinimeri, 
Karl Joann Jürimaa, Eerik Kodasma, Enrico Vompa, Tiit Träss, Tomi 
Kristofer Kivisik, Rasmus Laurik, Laura Männaste, Simone Sui, 
Anastasia Rogozinnikova, Susanna Muidre, Margarita Oja, Kristo 
Laaneste, Dan-Markkus Pajula, Johannes Aksel Lampmann.

Ääsmäe noored hõivasid Nõmme 
kevadjooksul pjedestaalikohti
Kristjan Küttis
Ääsmäe Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

22. aprillil toimus järjekordne Nõmme kevadjooks, kus osalesid 
ka Ääsmäe Põhikooli väledaimad jooksjad, kes kenal kevadpäe-
val Nõmme mändide all endast parima andsid. 

Esikohad saavutasid poolekilomeetrisel distantsil 2000-ndal aastal 
sündinud Paul-Theodor Oja (1.47,2 min) ja Anastasia Rogozinni-
kova 1998-ndal aastal sündinud tüdrukute arvestuses ajaga 1.51,9 
min.
Aigi-Eilis Pihlakas (2002) ja Kertu Heil (2001) saavutasid teise koha, 
kusjuures Kertu kaotas jalast tossu 100 meetrit peale starti, aga tubli 
jooksjana jätkas ta jooksu ning autasustamisel tõusis pjedestaadile. 
Esikolmikust jäid napilt välja Siim Edvard Sinimeri (1999), Rauno 
Miller (2000), Lisanna Jürimaa (2002) ja Laura Männaste (1998). 
Meie koolist osales 23 õpilast, nö silma järgi arvestades võis päeva 
jooksul võistelda 300 last küll.
Kindlasti läheme Nõmme sügisjooksule uuel õppeaastal, aga mai-
kuus toimub Heategevusjooks, kust kindlasti Ääsmäe Põhikooli 
lapsed osa võtavad.

2009 
Jõgisool

Kordaläinud jooksuüritus
Kokkuvõtteks:  Jüriöö jooksule 
registreerus ja startis 170 võist-
lejat, kellest jooksu lõpetas 162 
atleeti. Õhtut juhtis meeleolu-
kalt  härra Jaan Kirss oma tore-
date trummitüdrukutega.
Kehakinnituseks pakuti sooja 
teed ja eestlasele omast tummist 
külasuppi.
Puhvetist sai maitsvat lisa: šaš-
lõkki  ja grillvorste pannikartu-
liga ning mõnusaid pannkooke 
moosiga, kohvi, mineraalvett ja 
limpsi. Valikut igale maitsele.
Hilistele külmetajatele jagus ka 
külmarohtu.
Lõpetuseks võib lugeda ürituse, 
hoolimata kõigest, igati korda-
läinuks.

Tänusõnad abistajatele
Korraldusmeeskond tahab tä-
nada kõiki üritusele õla alla 
pannud asutusi: Saue Vallava-
litsust, Laagri Maksimarketit, 
Saurix Hobikarti, Balsnacki, 
Kadarbiku talu, Interaltus OÜ-
d,  Klotax OÜ-d, CateServ OÜ-
d, Vanamõisa MTÜ-d. Samuti  
kaasa aidanud häid inimesi: Aili 
Mitti,  Jaan Kirssi, Kalle Puusep-
pa, perekond Suuderit, Karoline 
Auna, Kristina Martikainenit, 
Tauno Palo.
Suured tänud ka kõigile Jüriöö 
jooksust  osavõtjatele, sest ilma 
Teieta poleks saanud toimuda 
seda toredat laupäevaõhtust 
üritust!

Lugupidamisega,
Korraldusmeeskond koosseisus: 
Ülle Rondo - üldstaff 
Egle Kõrvas – kõik rajaga seon-
duv
Anne Kalda – diplomid, kari-
kad, auhinnad 
Edith Suuder – ürituse heakord

P.S. Korraldajad vabandavad 
südamest kõigi 8-km jooksus 
osalejate ees, kuna ekslikult 
(rajameistri teadmata) juhatati  
osa esimese vahetuse jooksjaid 
valele teele. Täname jooksjaid 
ääretult mõistva ja positiivse 
suhtumise eest!

Jüriöö jooks 2009 Jõgisool -  
protokoll

LAPSED
KOHT nimi stardi 

nrPoisid osalejaid kokku - 7 jooksis veel: st.nr
kuni 8a I Rauno Miller  17 Lauri Uusoja 12

II Silver Ingver 8
III Gevin Sulg 5
4 Gloria Veskimeister 15
5 Mathias Ruus 11
6 Priidik Kiilberg 6

Poisid osalejaid kokku - 17 st.nr jooksis veel: st.nr
9-12a I Ragnar Teas 8 Enrico Vompa 1

II Rainer Teas 6 Kristofer Kastehein 12
III Siim-Edvard 

Sinimeri
18 Margo Horn 3

4 Henri Niinepuu 23 Mikk Mägi 2
5 Herman Koppel 25 Hendrik Laretei 11
6 Holger Suvi 10 Martin Ain Riid 26

Ott Magnus Leps 19
Robert Ladva 4
Marek Uusoja 22
Tarvo Roosimäe 24
Mihkel Erik Riid 28

tüdrukud osalejaid kokku  - 13 st.nr Jooksis veel: st.nr
kuni 8a I Carmen Sepp 20 Johanna Saska 14

II Andra Metsaalt 2 Lisett Marie Raadik 6
III Grete Uusoja 10 Berit Liivamaa 3

Kerli Karita Nugis 1 Rahel Ingvar 7
4 Liia Mägi 4 Renata Kiilberg 16
5 Johanna Kabel 9 Maria Helena Riid 19
6 Eliis Maria Koit 18

Tüdrukud osalejaid - 13 st.nr Jooksis veel: st.nr
9-12a I Eliisabet Sinimeri 16 Kristiina Tullus 20

II Brita Liivimaa 7 Helis Mihkelsoon 29
III Laura Männaste 17 Sandra Smirnoova 9
4 Marleen Koppel 27 Jennifer Viira 15
5 Maarit Olbri 21 Kaia Loviisa Kink 13
6 Ketrin kastehein 14 Eryn Heide 1

? 11

TÄISKASVANUD - võistkondlik
osales 15 võistkonda - `a 8 inimest st.nr Jooksis veel: st.nr
I Risti SK 9 Tuula 

bidžaamaklubi
4

II Vanamõisa SK 6 EST 7
III Ääsmäe - Muumi 13 Laagri Lions Klubi 10
IV  Saue SK 2 Rahula 8
stiilseim-1 Jüri-Mari 14 4H 1
stiilseim-2 Tuula Tervisenaut-

lejad
11 Veski kodukad 3

viimane Kasemäe Ääsmäe 12 Maidla kohalikud 5
Valingu (katkestas) 15

meistrivõistlustel Soomes oma 
eakaaslastega. Finaalmängus  
Ääsmäe ja Tallinna Spordiklubi 
Favoriit vahel oli võrdsete või-
malustega mäng. Tulemusega 5 

: 4 oli seekord parem SK Favo-
riit. Hinnaline II koht oli poiste-
le kindlasti suur kordaminek. 
Kui lisada siia veel Eesti kari-
kavõidud U-13 ja U-15 vanuse-

klassides, I – liiga 7. koht 
ning
U–17 vanuseklassis aida-
ti võita Keila võistkon-
nal meistritiitel (Ääsmäe 
poisid - Tanel Kasenurm, 
Kaspar Kallion ja Rau-
no Varik mängisid Keila 
võistkonnas) oli hooaeg 
superedukas. 
Saalihoki Liidu poolt 
tunnistati  oma vanuse-
klasside resultatiivsema-
teks mängijateks Ääsmäe 
poisid Tanel Kasenurm ja 
Kaspar Kallion.
Statistika poolelt mängi-
ti 2008/2009 hooajal 46 
mängu, millest võideti 
36 ja kaotati 10 mängu, 
visati vastastele 336  vä-
ravat ja endile lasti lüüa 
176. 
Sooviks tänada ka kõi-

ki  toetajaid, lapsevanemaid ja 
pöidlahoidjaid, kelle abi ja tuge 
tundsime me terve hooaja.

U- 15 VANUSEKLASSI VÕITJAD: väravavaht Dan- Markkus Pajula, Tanel 
Kasenurm, Ainar Pent, Henri Niinepuu, Janar Laaneste, Kristo Laaneste, Arno 
Valk, Fred Tammiksalu, Kevin Viitas, Ragnar Markus Kuljus, Kaspar Kallion.
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KOnKUrss

Laagri Lasteaias sai lava-
küpseks muusikal Pöial-Liisi

Gerttu ja Saara laulsid end 
konkursil parimate sekka

POOL ETENDUST LAVA 
TAGA: Pöial-Liisi etenduse üks 
võtmetegelasi Mutionu pidi pool 
etendust lava tagaukse juurest 
saali piiludes mööda saatma. 
Georg Kõpper Mutionuna sai 
oma etteaste ootamisega vapralt 
hakkama

Koduvald

Kui aprillikuu lehes kirjutati Saue valla Laululapse konkursist 
ja selle parimatest tegijatest, siis nüüd on selgunud ka maakon-
na parimad lõõritajad. Nende seas ka kaks Saue valla tüdrukut.

Maakondlik laste lauluvõistlus  „Harjumaa Laululaps 2009” toi-
mus Keila Kultuurikeskuses 25. aprillil, kus viieliikmeline žürii 
hindas lauljate musikaalsust, selget diktsiooni, laulutehnikat, hääle 
tämbrit ja ulatust, saatja ja laulja koostööd, laulu sõnumi edasta-
mist kuulajatele, emotsionaalsust. 
Vanuserühmi oli kuus - 3. -18. eluaastani ja igas easegmendis hin-
nati tüdrukuid ja poisse eraldi kümne-palli süsteemis. Auhinnali-
sed kohad jagati välja  iga vanuserühma kolmele parimale tüdru-
kule ja poisile.

Kahes vanuserühmas õnnestus Saue 
valla tütarlastel end esimese kolme 
hulka võidelda. 7-9. aastaste hulgas 
sai II koha Saara Kaldma.   

Teine andekas lauljatar Gerttu 
Kaunismaa platseerus 13-15. 
aastaste vanuseklassis III-le 

auhinnalisele kohale.

Koduvald

Igal kevadel toob Laagri Lasteaia muusikaõpetaja Ruta Kukkur 
lavalaudadele ühe muusikalise lasteetenduse- sel aastal mängiti 
maha terve Pöial-Liisi muinasjutt.

Aprillikuus anti lasteaias mitu etendust, kus lapsed oma laulude ja 
lavaśarmiga nii vanematele kui teistele vaatajatele heldimuspisara 
silmanurka tõid. Tempokalt mängiti maha kogu Pöial-Liisi süźee-
liin, kurblikust ja ilma sõpradeta pisipiiga seiklustest kuni õnneli-
ku lõpuni. 
Aga see, mis poole tunnikese vältel lava peal toimus, on tegelikult 
ühe pika protsessi tulemus. Muusikaõpetaja sõnul hakkas etteval-
mistamise aeg peale juba sügisel. Lauluproovidega alustati juba 
möödunud aasta lõpus, kevade hakul lisandusid lavaproovid ja 
läbimängud.
Etenduses said omale rollid peamiselt need tublid mudilased, kes 
Ruta Kukkuri käe all lisaks tavapärastele muusikatundidele ka an-
samblitundides käivad. Nende seast leidiski õpetaja muinasjutu 
rollikarakteritele sobivad lauljad. “Eks seda valikut oli raske teha 
küll, kõik nad ju tahavad südamest esineda,” möönab Kukkur. 
Laste esinemissoov ja säravad silmad on ka põhjuseks, miks õpeta-
ja selle raske lisatöö juba neljandat aastat kanda on võtnud.

Eelmistel aastatel on lava peale toodud lood Kalevipoja teekonnast 
maailma lõppu, Metsarahva laulukoorist ja kevadisest laulurõõ-
must Laagri lasteaias.

Saue valla lasteaedade karikamängud

Imbi Tigasson
noorsoo töötaja 

Juba neljandat aastat korralda-
sime noortele ürituse „Talen-
diõhtu“, kus noored said üles 
astuda enda poolt valitud kava-
dega: kes tantsis, kes laulis, kes 
mängis pilli või tegi seda kõike 
korraga. 

Ei tea, kas ka meie noori on taba-
nud majanduskriis või kevadvä-
simus, kuid see oli esimene aasta, 
kus oli esinejaid eelnevatest aas-
tatest vähem. Sellegipoolest oli 
meil lõbus ning järgmisel aastal 
ootame taaskord suuremat osa-
võtjate arvu ning äkki leidub ka 
mõni julge noormees, kes tahaks 
meile oma oskuseid näidata, sest 
seekord olid osalejateks ainult 
tüdrukud.. 

Meie üritus toimus 29. aprillil 
Ääsmäe Põhikooli aulas, kokku 
esines üheksa neidu seitsme ka-
vaga. Kohtunikeks olid seekord 
kolm isikut noorte endi hulgast, 
kelle ülesandeks oli valida kava-
de hulgast kolm parimat. Kõik 
kavad olid sellel aastal erinevad 
ja valiku tegemine oli raske. Sa-
mal ajal, kui kohtunikud otsu-
seid langetasid, viidi publiku 
hulgas läbi bingo loto, meie oma 
väike bingokolmapäev, kus nur-
kade, diagonaalide ja täismängu 
täis saamisel oli auhindadeks 
magusad šokolaadid. Suur aitäh 
tublidele noortele, kes aitavad 
meid meeldejäävate ürituste 
korraldamisel, olete meile ikka 
väga suureks abiks. 
Kohtumiseni järgmistel toredatel 
üritustel! 

Ääsmäe noortekeskuse „Talendiõhtu 2009“

Juta Rannala
Laagri Lasteaia liikumisõpeaja

12. mail kogunesid Laagri Ha-
ridus- ja Spordikeskuse staa-
dionile juba teist korda noored 
spordisõbrad, et selgitada välja, 
kelle kätesse võistlustel saadud 
rändkarikas sellel aastal läheb. 
Üksteisega tulid mõõtu võtma 
koolieelikud Saue valla neljast 
lasteaiast: Laagri,  Veskitammi  
ja Veskimöldre Lasteaiast ning 
Ääsmäe Põhikoolist. 

Lapsed said panna end proovile 
kolmel alal: palliviskes, kaugus-
hüppes ning 60 m jooksus. Li-
saks toimus staadionijooks, kus  
oli igal lasteaial kokku pandud 
kaheksast lapsest koosnev võist-
kond. 

Lapsed olid äärmiselt tegut-
semisaltid ning tahtejõulised. 
Igaüks katsus anda endast vaiel-
damatult parima.  Erilist märki-
mist väärib asjaolu, et võistlus-
momendile vaatamata ei läinud 
kaotsi  rõõmus meel ega ind.
Väärika lõpu võistluspäevale 
andsid ka staadionile kogune-
nud kohtunikud ja saatjad, kes 
katsusid ületada üksteist saa-
paviske võistluses. Esikoha viis 
endaga Heidi Bergmann Laagri 
Lasteaiast. 
Medalisaajateks kujunesid kol-
mel eelnevalt nimetatud alal: 
Lisanna Jürimaa, Maria Kristina 
Meriniit, Eliisa Raudmets, Ro-
land Liive, Silver-Den Vahtras, 
Kris Markus Maiste, Karoliina 
Kirotus, Albert Luckas Wih-
ler, Alexander Georg Mändma, 
Anette Kõu, Marette Renate Bris-
tol, Kaarel Oraste, Siim Reine-
berg. Staadionijooksus saavutas 
esikoha Laagri Lasteaia esindus. 
Üllatuskülalisena saabus las-
te suureks rõõmuks medaleid 
võitjatele kaela riputama kahe-
kordne olümpiavõitja ning Eesti 
Olümpiakomitee auliige Erika 
Salumäe.
Autasustamise järel sai iga vap-
per võistleja täiendada veidi 

kaotsi läinud energiavarusid 
jäätisega. Spordisõpradele jagus 
ka õhupalle ning erksavärvilisi 
Laagri Lasteaia logoga varese-
kleepekaid. Lisaks sai iga grupp 
kaasa temaatilise kujundusega 
tordi, mida mindi edasi juba oma 
lasteaedadesse mekkima. 
Suured tänud meie koostööpart-
neritele, kelle abistava käe ning 
toetava suhtumise najal taaskord 
kõik võimalikuks sai. Täname 
Saue Vallavalitsust, lasteaedade 
toredaid õpetajaid, lapsevane-
maid ning kõiki teisi, kes nõu 
ja jõuga ürituse õnnestumisele 
kaasa aitasid.

MEDAILISADU

Laagri Lasteaed: 
2 kulda, 3 hõbedat, 

1 pronks

Veskitammi Lasteaed:
1 kuld, 1 hõbe,

2 pronksi

Veskimöldre Lasteaed: 
1 kuld, 2 hõbedat ning 

3 pronksi

Ääsmäe Põhikool:
2 kulda

ALUSTUSEKS SOOJENDUS, LÕPETUSEKS MEDALID: Laagri 
Lasteaia liikumisõpetaja Juta Rannala viis alustuseks läbi särtsaka soojen-
dusvõimlemise (üleval), mis andis kindlasti oma panuse Laagri Lasteaia 
teatevõistkonna võidukale esinemisele (all)     

LAULUHÄÄLT PRESENTEE-
RIMAS:  Kelly Saaremägi oma 
lauljatalenti näitamas
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Marju Kirt
Tallinna Ohvriabikeskus

Ohvriabi on riiklik tasuta sotsisaalteenus kuriteo ohvrile või väär-
teos kannatada saanud inimesele. Ohvriabiteenus on tasuta ja tee-
nuse eesmärk on säilitada või parandada sotsiaalset toimetuleku-
võimet.

Inimene, kes on sattunud vägivalla või halva kohtlemise ohvriks, on 
sageli segaduses ega oska oma murega kuhugi pöörduda. 
Ohvriabikeskustes saab inimene esmast nõustamist ja emotsionaa-
lset tuge. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevatest abisaa-
mise võimalustest, juhendab ja toetab suhtlemisel riigi  ja kohaliku 
omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osu-
tavate asutustega. Nõu võib küsida telefoni teel või e-maili kaudu. 
Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks.

 Riik hüvitab psühholoogilisele abile tehtud kulutused
Alates 1. jaanuarist 2007.a. saavad süüteo ohvriks langenud inime-
sed ja nende perekonnaliikmed taotleda ohvriabikeskusest psühho-
loogilisele abile tehtud kulutuste hüvitamist. 
Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamiseks peab ohver olema eel-
nevalt esitanud politseile avalduse süüteo kohta ning politsei peab 
olema alustanud väärteo või kriminaalmenetlust. 
Lisaks otsesele ohvrile saavad psühholoogilise abi kulu hüvitist 
taotleda ka tema pereliikmed, sest tihti kannatab süüteo tõttu kogu 
perekonna toimetulek. Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse ühe 
kuupalga alammäära ulatuses (tänavu 4350 krooni) ühe pereliikme 
kohta, kuid perekonna kohta mitte rohkem kui kolm palga alam-
määra (13050 krooni). Psühholoogilise abi kulude hüvitamist saab 
taotleda ühe aasta jooksul alates süüteo toimepanemisest.
Psühholoogilise abi kulude hüvitise taotluse saab süüteo ohver või 
tema perekonnaliige täita ohvriabikeskuses. Psühholoogilise kulu 
hüvitise otsuse teeb ja hüvitise maksab välja Sotsiaalkindlustusamet. 
Hüvitise eesmärgiks on eelkõige ohvri või tema perekonnaliikmete 
toimetulekuvõime taastamine, mitte süüteoga tekitatud kahju hüvi-
tamine.
Oluline on see, et inimesed oleksid teadlikud oma võimalustest ja  
antud juhul eelkõige sellest, et me oleme olemas. Ohvriabi töötajad 
üle kogu Harjumaa on valmis Teid ära kuulama ja osutama eelpool 
mainitud abiteenuseid. 
Alates 31.01.08 ei osutata ohvriabi teenust Keilas, Keskväljak 5. Teie 
piirkonnale lähim ohvriabi töötaja asub Tallinnas. Loodame alates 
sügisest korraldada Keilas kord kuus vastuvõtte.

Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi osakonna töötajad asuvad:

Sotsiaalkindlustusametis - Lembitu 12, Tallinn
MARJU KIRT tel. 640 8106

Kesklinna politseiosakond  -  Pärnu mnt.11, Tallinn
Ohvriabitöötaja  EVE PALO tel. 641 0017

Lõuna politseiosakond  –  Rahumäe tee 6 , Tallinn
Ohvriabitöötajad
ANNE VALTIN tel. 655 5068
JEKATERINA LASTOTSKINA   tel. 655 5626

Ida politseiosakond – Vikerlase 14, Tallinn     
EVELIN MÜÜREL tel. 600 9059

e-mail : tallinn.oa@ensib.ee 

Vastuvõtt kõikides ohvriabikeskustes
Esmaspäeval 9.00 – 12.00   ja   13.00 – 18.00
Kolmapäeval ja reedel 9.00 – 12.00   ja   13.00 – 16.00
Vaata ka: http://www.ensib.ee/frame_ohvriabi.html 

Väärkoheldud inimene saab 
tuge ohvriabiteenusest

HeA teAdA

Triin Peterson
Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamis-
keskus

Kui noor inimene oma tule-
vikusihtide seadmisel ja kar-
jäärivalikutel nõu vajab, siis 
abiks on  Lääne-Harju Teabe- 
ja Nõustamiskeskus. 

Sõna karjäär seostub paljude-
le tõusuga ametiredelil. Meie 
käsitleme karjääri, kui inimese 
eluteed, mis sisaldab endas eri-
nevaid elurolle-  laps ja õpilane, 
sõber ja kaaslane, praktikant ja 
ametiomandaja, töötaja ja töö-
kaaslane, organisaator ja kaasa-
lööja. 
Karjääriplaneerimine on enda-
le eesmärkide seadmine ning 
nende elluviimiseks pidev ene-
searendamine läbi hobide, ha-
riduse omandamise, realistlike 
valikute ning otsuste langeta-
mise. Karjääriplaneerimine on 
õnnestunud, kui saavutatakse 
oma eesmärgid ning inimene on 
enesega rahul.  
Erinevatel eluetappidel on vali-
kute ja otsuste tegemine keeru-
kam ning omab suuremat kaalu. 
Noortele on selline aeg kahtle-
mata kooli lõpp. Lõpuklassides 
õppijatel on sageli peas palju 
küsimärke. Mis saab edasi? Mis 
kõige paremini sobib? Mis või-
malused üldse on?  

Saadaval mitmeid 
abimaterjalid
Kui noor inimene seisab küsi-
muste, valikute ja otsuste ees 
ning püüab leida vastuseid, on 
meil hea meel olla abiks sobiva 
suuna leidmisel. 
Selleks on keskuses karjääriinfo 
spetsialist Triin Peterson, kelle 

poole saab pöörduda esmaspäe-
vast reedeni. Karjääriinfo vahen-
damine on abiks vajaliku info 
otsimisel ning aitab teha tead-
likke valikuid erinevate kutse-, 
töö- ja haridusalaste võimaluste 
hulgast. 
Infotoas on palju materjale eda-
siõppimise võimaluste kohta.  
Kutsealamappides on arvukalt 
erinevate kutsete kirjeldusi, vaja-
likud nõudmised erialale ja muu 
ametitega seonduv. Informat-
siooni leiab noorteühingute tege-
mistes osasaamise võimalustest, 
noorteüritustest ja laagritest. 
Vahendame ka seda kuidas ja 
kus kasulikult aega sisustada 
ning ennast arendada. Vajadu-
sel saab siin ennast kurssi viia 
seadusandlusega ning rahvusva-
helise noorsooinformatsiooniga. 

Välismaale õppima või töölemi-
nekuks on erinevaid võimalusi. 
Olgu siis tegu vabatahtlikuna 
töötamisega, noortevahetusega 
või lühemate koolitustega. 
Meil on ka mitmeid eneseabi 
raamatuid, millega võib tutvuda 
kohapeal või vajadusel laenu-
tada. Karjääriinfo spetsialist on 
igati abiks vajaliku info otsimi-
sel ning on võimalus kasutada 
ka internetti.

Karjäärinõustaja aitab võimeid 
analüüsida 
Sageli ei ole täpselt teada, mis 
suunas peale koolilõppu edasi 
liikuda või ollakse kahevahel 
või ei olda päris kindel kas mõt-
tes olev eriala ikka on see õige. 
Selleks on meil keskuses kar-
jäärinõustaja Kersti Valter, kelle 
poole saab pöörduda kõikidel 
tööpäevadel. 
Karjäärinõustaja aitab ennast 
ning oma võimeid paremini ana-
lüüsida ja tundma õppida. Sel-
leks on võimalik teha erinevaid 
teste ning seejärel neid koos kar-
jäärinõustajaga analüüsida. Koos 
saab leida võimalusi ja kõik see 
on abiks realistlike otsuste tege-
misel, olgu selleks siis elukutse 
valik või edasiõppe planeerimi-
ne või hoopis näiteks aastaks vä-
lismaal vabatahlikuna töötades 
järelemõtlemise ja eneseleidmise 
aeg.  
Kõigil Lääne- Harju koolidel on 
võimalik meid ka kohapeale kut-
suda. Püüame lõpuklassidele 
karjääriplaaneerimisel abiks olla 
viies läbi testimisi, grupinõusta-
mist või karjääriloenguid. Väga 
on oodatud noortegrupid ka kes-
kusesse, kus sügisest plaanime 
korraldada erinevaid koolitusse-
minare ning karjääritöötube.

Karjääriplaneerimise abi noortele 
Lääne-Harju Teabe- ja Nõusta-
miskeskuse pakutavate võima-
luste kohta saab lähemalt infot 

www.keilanoortekeskus.ee . 

Julgelt võib küsida helistades 
telefonil 677 3950, e-maili teel 
noorteinfo@keila.ee  või MSN 

kaudu noorteinfo@keilanoorte-
keskus.ee.

Kui otsustate ise kohale tulla, 
siis Keila Avatud Noortekeskus 
asub aadressil Paldiski mnt 28F.  

Erinevate noorteürituste, kon-
kursside, koolituste, rahvus-
vaheliste noortevahetuste ja 

paljude muude noori puudu-
tavate võimaluste kohta saab 

kõige kiiremini infot, kui liitud 
meililistiga. Selleks piisab, kui 
saadad oma soovialduse meili-

le noorteinfo@keila.ee 

AbIKs nOOrteLe

Õnnepank kasvas välja Teeme 
ära 2008 rahvaalgatusest, mis an-
dis kogemuse ja usu, et on asju, 
mis lihtsalt tuleb ära teha. Üks-
kõik kui võimatud nad alguses 
ka ei tunduks. Uue ettevõtmise 
eesmärk on muuta inimesi 
õnnelikumaks. 

Õnnepank lähtub oma tegevuses 
sellest, et igaühel meist on osku-
si ja teadmisi, millega me saame 
üksteisele kasulikud olla ning et 
andes võimalusi neid väljendada, 
võime oma elu rikastada heate-
gudega. 
Õnnepank kannab endas väär-
tusi, millest tänasel päeval kõige 
rohkem puudust tunneme – hoo-
limine, tolerantsus, enda vajadus-
te väärtustamine ja julgus neid 
väljendada. Samuti soovib Õnne-
pank suurendada eestimaalaste 
ühtekuuluvustunnet, vastasti-
kust mõistmist ja usaldust ning 

taasluua normaalselt toimivaid 
kogukondi. 

Õnnepanga veebiportaal
Abipakkujate ja abivajajate kok-
kuviimiseks on loomisel Õnne-
panga veebiportaal, heategude 
vahendamise turvatud keskkond, 
kus kasutajad saavad avada oma 
isikliku konto – õnnekonto. 
Lisaks pakkumiste või vajadus-
te avaldamisele, saab sellele ko-
guda ja kasvatada heade tegude 
kapitali, sest iga heateo eest saab 
selle tegija Tänutähe. 

Otsitakse õnnepealikke
Õnnepanga üleriigilise võrgus-

Õnnepanka otsitakse 
õnnepealikke

UUs ALGAtUs
tiku loomine on käivitunud. 
Võrgustikku on vaja luua kõiki-
desse maakondadesse ja linna-
desse-valdadesse ning eeskätt 
nende inimeste jaoks, kel pole 
võimalust internetti kasutada. 
Seetõttu ootab Õnnepank oma 
tegusasse meeskonda Harju-
maa kohalikke õnnepealikke!
Kohaliku õnnepealiku tege-
vuse eesmärgiks on kaasata 
ja ühendada oma kogukonna 
(linn, küla, alevik jms) aktiiv-
seid ja hoolivaid inimesi, et 
kokku viia abivajajaid ja abi-
pakkujaid. 
Ühtlasi kaardistab ta oma 
piirkonna vajadusi- koostöö-
võimalusi ning on inimestele 
toeks Õnnepanga portaali ka-
sutamisel. 
Õnnepealikuks sobib hästi 
nii igapäevaselt sotsiaaltööga 
seotud inimene, kui ka lihtsalt 
oma kogukonda hästi tundev 
ja aktiivne liige.

Huvilised, kes tunnevad, et 
soovivad Õnnepanga tegevus-
se oma panust anda, võivad 
lahkesti ühendust võtta:
Ragne Rämmal-Orason, 
ragne81@hot.ee 
www.onnepank.ee
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VANAMÕISA SELTSIMAJA

27.mai kell 19.00

LOOVSTUUDIO LAPSED
Ave Lähker`i ja Sille Ojastu juhendamisel

TASUTA

HUVIRINGIDE KEVADKONTSERT

Esinevad

TANTSUTRUPP
CHICAS BONITAS LAPSED JA TÄISKASVANUD
Kerttu Valt`i ja Elina Vapper`i juhendamisel

PESAMUNADE LOOVTUNNI LAPSED
Sirje Liivi juhendamisel

Külalisesinejad MEERO MUUSIKU LAULULAPSED

SUVINE  LINNALAAGER 2009
7 – 15. aastastele noortele 

4.- 12. juuni 
Suvises koolivaheaja linnalaagris 2009 aasta toimuvad erinevad 
sportlikud mängud (pesapall, pioneer jne.), mängime õhuhokit 
ja lauajalgpalli, joonistusvõistlused, loominguline- ja käeline 
tegevus (meisterdamine, savist voolimine, joonistamine jne), käi-
me ekskursioonil Tallinna Loomaaias; toimuvad Hubba-Bubba 
mullipuhumisvõistlused ja Kalevi kommisöömisvõistlused, lähe-
me ronima Nõmme seiklusparki, teeme näomaalinguid, läheme 
ujuma Keila Tervisekeskusesse; läheme üllatusekskursioonile, 
külastame bowlingut, megazoni, sõjaväge, külastame võimalusel 
erinevaid huvitavaid keskuseid, käime ratsutamas, võimaluse 
korral külastame ühte ettevõtet. Laagrisse on kutsutud üllatus-
külaline!

Toitlustamine toimub 2 korda päevas: hommikuoode ja soe 
lõunasöök. 
NB! Kõikide päevade tegevused kestavad kella 09.00 – 16.00
Laagri kasvatajateks on atesteeritud Laagri Huvialakooli õpeta-
jad.
                                         
7 päeva tuusiku hind lapsele: 1290,- 
5 päeva tuusiku hind lapsele: 900,-
1 päeva tuusiku hind lapsele: 300,- 
(hinnad sisaldavad käibemaksu)

NB! KOGUNEMISKOHT ON LAAGRI KOOL. 
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Info ja registreerimine:
Annely Laansoo Tel. 6 517 633 - sekretär, annely@laagrik.edu.ee
Taigur Tooming Tel. 6 517 635 - 
huvialajuht, taigur@laagrik.edu.ee 
Kogunemine: Veskitammi 22 
Laagri Koolis
Kodulehekülg: www.laagrik.edu.ee 
Laagrit toetavad:
Saue Vallavalitsus ja Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
ORBIT

SPORDI- JA  UJUMISE 
LASTELAAGER 

KLOOGARANNAS 
7.-15. aastastele noortele

15.-20.juunini
Laagris viime läbi pallimängu turniire, käime 
matkal lähedalasuvais looduskauneis paikades, 
korraldame orienteerumismaastikumängu, viime 
läbi isetegevuskonkursi. Lastel on võimalik erine-
vate tegevuste hulgast valida endale meelepärane 
tegevus vabaaja sisustamiseks. 
Alustame hommikul sõitu lastelaagrisse ja hommi-
kul on ka asjade pakkimine ning kojusõit. Täpse-
mad kellaajad juba pärast lapse registreerumist!
NB!Palume kõigil osalejatel võimaluse korral alus-
tada ühist laagritegevust juba ühise rongisõiduga 
Laagri rongijaamast Kloogaranna noortelaagrisse.

Info ja registreerimine:

Annely Laansoo Tel. 6 517 633 - 
sekretär, annely@laagrik.edu.ee 
Taigur Tooming Tel. 6 517 635 - 
huvialajuht, taigur@laagrik.edu.ee  
Kodulehekülg: www.laagrik.edu.ee 

Tuusiku hind lapse kohta: 1390,- 
(hind sisaldab käibemaksu)
Lastega tegelevad Laagri Haridus- ja Spordikesku-
se litsenseeritud kasvatajad.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Laagrit toetavad: Saue Vallavalitsus ja Laagri 
Haridus- ja Spordikeskus OÜ

SUVI PAUNKÜLAS
2009. aastal toimub laste 
suvelaager Audentese 

puhkebaasis Paunkülas!
6.- 12. juuli  ja 3.-9.august 
7.-15. aastastele noortele

Laagrit toetab: ORRBIT
  
Toitlustamine toimub 3 korda päevas!
Tuusiku hind: 1960,- 

Tegevused:
Püüame lastele anda võimalikult palju 
erinevaid valikuid vaba aja sisusta-
miseks, hobidega tegelemiseks, uute 
huvialade avastamiseks ja nendega 
tutvumiseks. Erinevate tegevuste kaudu 
viime lapsed seikluste maailma ja läbi 
nende seikluste saavad selgeks ka paljud 
igapäevaseks eluks vajalikud oskused.

Paunküla asub 50 km Tallinnast Tartu 
suunas looduskaunis kohas. Spordibaa-
si territooriumil on suur telkimisplats, 
sportimisvõimalused kergejõustiku, 
korvpalli, võrkpalli, jalgpalli ja teiste 
spordialade harrastamiseks. Laagri terri-
tooriumilt voolab läbi Pirita jõgi, lähedal 
asub Paunküla veehoidla, kus on võima-
lik ujuda ja hiljem saunas käia.

INFO JA REGISTREERUMINE:
TaimAUT MTÜ
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057
info@taimaut.ee 

 
Hüüru küla kunstniku Liis Aarne  

ISTME - DISAINI NÄITUS
 

30. ja 31. mail kell 12.00 - 18.00 Hüüru mõisas

P.S. Samas toimub 31. mail kell 18.00 
tööde soodus-oksion

 

9. klasside lõpuaktused

Laagri Koolis 19. juunil kell 14.00

Ääsmäe Põhikoolis 20. juunil kell 13.00

Muusikastuudio 

VVIIKKEERRKKAAAARR  1100

Veskitammi Kultuurikeskuse SUURES SAALIS
Esmaspäeval, 1. juunil 2009 kell 18

ROHELINE KONTSERTROHELINE KONTSERT

Pühendame oma kontserdi
• ROHELISELE KEVADELE
• ROHELISELE MÕTLEMISELE
• kaunile algusele – kasvamisele, mis on ju ROHELINE

NB! Olete kõik oodatud! Sina, kes oled meie muusikastuudios kaasa teinud
aastatel 1999-2009

JÕGISOO RAHVAMAJAS
5. juunil kell 20.00 Oskar Lutsu külajant 

“Kalevi kojutulek”

Pilet 50.-, eelregistreerimine tel 604 0882 
hiljem: Tants & Puhvet. 

19.0� Kell 19.00 hüürU jAAnipäevApidU 

rAhvAliKe seltsKonnA-  jA osAvUsmängUdegA nii sUUrtele KUi KA väiKestele. 
eest veAvAd jA tAgAnt lüKKAvAd nAAberKülA moorid miinA jA mArtA, 
lõõtsmooniKUl sAAdAb neid onU tArmo jA meeleolU loob hüürU bänd, 
võtA KAAsA piKniKUKorv. tAsUtA

22.0�.2009  Kell 19.00 jAAnipäev mAidlA seltsimAjA lõKKeplAtsil

esineb AnsAmbel sUveniir 
rAhvAst lõbUstAb tUntUd nAljAmees KAArel tUviKe 
sissepääs 25.-
toitlUstAb ristimäe pUhKeKesKUs
 
  
23.0� Kell 20.00 jAAniõhtU vAnAmõisA lõKKeplAtsil 

meeleolUKAt õhtUt jUhib lAUri-KAre lAos, 
tAntsUKs mängib AnsAmbel 
AAvo trio, võtA KAAsA piKniKUKorv. 
tAsUtA

 

Müüa eestimaiseid püsililli, 
ilupõõsaid ja -puid.

Tel. 55959846
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Steelroof Plekikoda

Katuste ehitus ja remont
Teraskatuste hooldus
Vihmaveesüsteemid

Plekksepa tööd 

565 5417
plekikoda@steelroof.ee

Harku v, Vahi k, 
Männipõllu

 

OÜ Sinitiivik
   

Teostame koduvaipade 
(ka kaltsuvaibad) 

ja pehme mööbli puhastust
   

Tasuta transport uksest ukseni.
 

 info telefonil 559 17562

6. juuni algusega 12.00 Laagrist

Osavõtt tasuta. Lisainfo: 5140761, katrin@kodukyla.ee
Kaasa võtta hea tuju,  kiiver ja jalgratas

Eelregistreerimine kuni 04. juuni telefonil 6541154 või e-postil liivi.prink@sauevald.ee
Kõigi eelregistreerinute ja retke Laagrist Vanamõisani läbinute vahel loositakse välja  
Plekk- Liisu  ja Maanteeameti välja pandud auhinnad

Retkel toimuvad mitmeid vahepeatused, kus saab jalgu 
puhata ning tutvustatakse kohalikku ajalugu ja külade tegemisi. 

MAANTEEAMET viib läbi liiklusohutusalaseid tegevusi
KASEMÄE TALU tutvustab hobuseid 
PLEKK-LIISU  korraldab finishis vigur- ja aeglustussõidu võistlused

Distants 35 km                                                   Distantsil kaasas PLEKK-LIISU jalgrattapoe remondiabi 

Kasemäe 
Ratsaspordi Klubi Vatsla küla LAISA TALU

Toetajad:

Päeva juhib SVEN SUMBERG 
finishis jazz-rock ansambel KAJA

START  vallamaja
kõrval olevast parklast

Laagri 12.00
Nõmme 12.30

Hüüru  13.20
Vatsla LÕUNA 

13.45-14.30
Tugamani  15.00
Tutermaa 16.00

FINISH Vanamõisa 
lõkkeplats 16.45

avatud  Ristimäe  puhvet

SUVELILLED, AMPLID, 
TAIMED, VÕÕRASEMAD

kasvatamine ja müük 
Laagri, Kuuse 9
tel 565 08860

 

Fekaalivedu
Teie probleem- 

meie likvideerime selle!

Hinnad alates 300.-  
Töötame E-P 

Toivo    519 16171

OSTAN KOKKU 
KASUTATUD 

JALGRATTAID JA VARUOSI

kas sul on mõni vana kasutult seisev 
jalgratas? 

Ei pea tingimata töökorras olema, 
võib ka varuosadeks. 

Helista kindlasti, kõik pakkumised 
on teretulnud! 

580 63838 Oliver

22. juunil kell 
15.00 

Veskitammi 
Kultuurikeskuses 

PEREPÄEV - 
ÜTLEME SUVELE 

TERE

Külas Piip ja Tuut

Müüa 
kvaliteetseid 

lõhutud küttepuid 
koos 

kohaletoomisega 

info ja tellimine 
505 0924

www.hikkor.ee
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VäLjAAndjA toimetaja: Anne-Ly sumre
Kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
Küljendus: Anne-Ly sumre
trükk: printall

saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
Ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
Levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 

K O H V I K    B I S T R O O

E-R 9.00-16.00

Maitsvad ja kodused lõunad
Küpsetised otse ahjust

Nüüd avatud Sauel, Tule põik 1 
(endine ARK’i  hoone)

Võimalus tellida ruume tähtpäevade pidamiseks
Info saamiseks palume helistada 56 63 8888 või www.feeter.ee

Koli kasvõi 
lemmiklooma!*

BIG BAG prahikott
on ideaalne lahendus Sinu 

aia- ja pargijäätmete, 
ehitusprahi või suure-

mõõtmeliste olme-
jäätmete kogumiseks 

ning äraveoks. 

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid 
tavalise, suure metallkonteineri ees:
� Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

� Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive

� Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

� Paindlik hind

Suuremate koguste ehitus-, lammutus-, koristus- ja 
suurjäätmete äraveoks pakume ka konteinereid 
mahuga 5 - 30 m³ kevadkampaania hinnaga kuni -25%

Personaalse pakkumise ja konsultatsiooni saamiseks 
kontakteeruge meie klienditeenindusega!

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

Kande-
võime:
1250 kg

Maht:
1 m3

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee Telli BIG BAG kott 
koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn), 7 386 700 
(Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

• kivi-, puit- ja metallaiad 

• piirdeaiad

•  paneelaiad 

• piirdeaedade erilahendused

• kuivsegust moodulaiad

• lihtvundamentidega aiad 
(valatud betoonsokkel)  

• väravate automaatika

• väravad

• tõkkepuud

AiaCentrum OÜ • Tel 52 58 076 
info@aiacentrum.ee • www.aiacentrum.ee 

PÄEVAHOID
Kodune peremudel

Lapsekeskne õppemetoodika
Rahulik, sõbralik ja loov 

keskkond
Oma maja ja aed

Hoolivad ja kogenud 
õpetajad

Tihe koostöö peredega

Info ja registreerimine 
www.loovuskeskus.ee

Toetust teenuse osaliseks 
hüvitamiseks saab

 taotleda kohalikust 
omavalitsusest.

Asume Kingu 17, Sakus.
Tel. 5549655,6728640

Vaadake ka 
www.loovuskeskus.ee


