
Nii kogutigi  sel aastal kul-
tuuriprogrammi ja kohvi 
kõrval kokku esimesed 

eurod loodava heategevusliku 
fondi „Elus on hoolimist“ seem-
neks.   Vallavalitsus esitab voliko-
gule ettepaneku heategevusliku 
fondi loomiseks, mis toetaks Saue 
valla puuetega lapsi, vähekindlus-
tatud paljulapselisi peresid ning 
noorte sporti. 

Kokku annetasid inimesed 
sünnipäevapeol 209,81 eurot. 

Vastavalt ettepanekule lisaks vald 
omalt poolt fondi algkapitali ühe 
euro iga annetud euro kohta, 
seega algkapitaliks peaks saama 
419,62 eurot. 

Fond jääks toimima pikaaja-
liselt, kogudes raha regulaarsete 
annetuste teel, mida saab teha nii 
raha vastavale kontole kandes, kui 
ka edaspidi toimuvatel vallaüri-
tustel annetusi tehes. Kava koha-
selt saaksid tulevikus soovi korral 
annetada ka ettevõtted. Selleks 
pakutakse kohalikus lehes alates 
järgmisest aastast ettevõtetele või-
malust osta reklaam n-ö vallalehe 
heategevusleheküljel, kus reklaam 
on tavahinnast veidi kallim, tulu 

aga lisatakse heategevuslikku fon-
di.

Kultuurinõunik Kaija Velmet 
jagas fondi asutamise mõtet kom-
menteerides usku, et sauevalla-
kad on üks ühtehoidev ja sõbra-
lik kogukond, kes ei pea paljuks 
võimalusel aidata neid, kes mingil 
põhjusel abi vajavad. Sageli ei ole 
aga nii lihtne teada saada, kes abi 
võiks vajada, seda enam, et eest-
lane on oma olemuselt ju teadu-
pärast tagasihoidlik ega tihka ka 
küsida. 

Raha kasutamise üle hakkaks 
otsustama volikogu vastav komis-
jon. „Rahva poolt valitud voli-
kogu liikmed peaks olema õiged 

inimesed, kes sellise heategevus-
liku raha kasutamiste üle suuda-
vad otsustada nii, et see õigete 
inimesteni jõuaks. Hoiame kokku 
ja aitame üksteist ning muudame 
oma valla veelgi sõbralikumaks ja 
ühtehoidvamaks,“ lisas Velmet.

Õiguslikult vormistatakse fon-
di asutamine loodetavasti voliko-
gu  detsembri istungil, omamoo-
di sümboolselt - jõulude aegu. 
Kui mingil põhjusel peaks aga 
jääma fond ellu kutsumata, siis 
valla sünnipäeval kogutud raha 
annetatakse kogu summa ulatu-
ses   Maidla külas asuva raske ja 
sügava puudega lastega tegeleva 
Haraka Kodu toetuseks.

Saue valla sünnipäeva tähistatakse iga aasta 21. novembril traditsiooni-
lise koosviibimisega, kus sauevallakatele pakutakse kuulamiseks mõnd 
tuntud muusikakollektiivi või vaatamiseks etendust. Sel aastal otsustas 
vallavalitsus anda sündmusele heategevusliku mõõtme. 
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Koolikontsert: 
vahetu muusika-
elamus kõrva-
klappide ja iPodi 
abita

LK  6

Põder ja habekakk 
näitusel, rebasest 
rääkimata

LK 5

NR 12
DETSEMBER 2013

HEATEGEVUS

=$+(&%$1#&
'$55$>&?","%"&
"3$%$12),+,)(1(&
5(,55"..$.@+&
$.#3$

LK 2

/=$+(&%$11$&
$$,)$&)(*+&
9;:A4B&32112.(&
2.23(.(&%88<25,&
61(%$11$12,)&
)+..+,)+,)C

LK 3

!('3$-$<32&
'$1#$32,(&
5$$,$(*.(&,)221D&
,EE#$>&<">")B&
167,$>&<">")B&
7(<(3((,&5$(>&
5+%$<2) LK 7

Vabatahtlik 
Aafrikas

LK 8

Ääsmäe Põhikooli õpeta-
ja Anu Joon kimab täna 
kuumust trotsides rolleri-
ga Aafrikas ringi, vaatleb 
savannis kohalike Kongo 
küla lastega tähistaevast, 
naudib nende uudishi-
mulikke suuri silmi ja te-
rasust.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee!(

KODUVALD

Valla sünnipäeval, 21. no-
vembril, vallutasid Saue 
valla kultuurikeskuse II 
korruse loomad ja linnud. 
Täpsemalt on tegemist 
küll sauevallakast loodus-
fotograafi Erik Mandre 
näitusega, mis jääb ava-
tuks terveks aastaks.

Ühel hallivõitu novemb-
rikuu päeval said noored 
sauevallakad Laagri, Ääs-
mäe ja Pääsküla koolides 
muusikalises ja emotsio-
naalses plaanis väga tum-
mise koolitunni. 



Kosovol on seoses oma lähiaja-
loo ja hiljutise iseseisvumise-
ga ees hulgaliselt väljakutseid. 

Sarnaselt Eesti iseseisvumise järgse 
ajaga tuleb tegeleda demokraatliku ja 
kaasaegse riigivalitsemise põhimõtete 
ellurakendamisega. Sealsete omavalit-
suste üheks suurimaks väljakutseks on 
keskkonnaprobleemide lahendamine: 
ehitustegevuse ohjeldamine, korralik 
jäätmekäitus ning veemajandus. 

Kosovot aitavad nende püüdlustes 
paljud rahvusvahelised doonorid, kuid 
teinekord jäävad nende poolt jagatud 
õpetused väga teoreetiliseks ja raskes-
ti rakendatavateks. Seepärast soovibki 
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
Kosovo omavalitsustele näidata, kui-
das Harjumaal on nendega sarnaseid 
probleeme lahendatud. Ainult tut-
vustamisega ei piirduta, koos sealsete 
omavalitsusjuhtidega üritatakse leida 
võimalusi ka meie kogemuste reaalseks 
rakendamiseks. 

Saue valla rolliks projektis on tut-
vustada Pääsküla jõe puhastamise 
ning Ääsmäe biopuhasti projekte. 
Saue vallast osaleb projektis vallava-
nem Andres Laisk, kelle ülesandeks on 
jagada kogemusi keskkonnaprojektide 
praktilise rakendatavuse vaatenurgast. 
Andres Laisk selgitas, et igasugune 
teadmiste ja kogemuste edasi andmine 
on alati võimaluseks ka ise oma  seni-
seid tegemisi ja praktikaid kriitiliselt 
hinnata ja analüüsida. „Samuti peame 
teadvustama, et Eesti ei jää igavesti 

saajaks pooleks Euroopa Liidus ning 
sellistes projektides koostöö tegemine 
on strateegiliselt oluline omavalitsu-
se suutlikkuse tõstmiseks,“ täiendas 
vallavanem. Projekti ellukutsuja ja 
ekspert on Saue valla arendusnõunik 
Kadri Tillemann, kellel on Kosovo 
omavalitsustega juba varajasem koos-
töökogemus olemas. 

Projekt käivitub 2014. aastal, 
koostööpartneriteks on ÜRO Elupai-
gaagentuuri (UN-Habitat) Kosovo 
harukontor ning Schöttli Keskkonna-
tehnika AS. Kavas on Kosovo omava-
litsuste ja partneri õppevisiit Eestisse, 
mille raames külastatakse ka Saue val-
da. Siit saadud kogemuste edasise ra-

kendamise hõlbustamiseks nõustavad 
Eesti eksperdid Kosovo omavalitsusi 
kohapeal. 

Kuna üks põletavamaid keskkon-
naprobleeme Kosovos on seotud reo-
veekäitlusega, siis pööratakse just sel-
lele valdkonnale projekti käigus palju 
tähelepanu – kaasatud on üks selle 
valdkonna tippspetsialiste Indrek Sa-
lis Schöttlist ning ühes omavalitsuses 
koostatakse ka just nende vajadustele 
kohandatud biopuhasti projektdoku-
mentatsioon. 

Projekti rahastab  Välimisminis-
teerium arengu- ja humanitaarabi va-
henditest, projekti kogueelarve on ligi 
62 000 eurot.

Rahvastikuregistri seadus kohustab 
inimest hoolitsema enda ja laste elu-
koha aadressi õigsuse eest ja nii on 
ka Saue vallas paljude toetuste ja tee-
nuste saamise eeldus seotud elanike-
registri kirjega.

On tähtis teada, et nii mõnegi 
2014. aastal taotletava toetuse saa-
mise õigus sõltub 2013. aasta viimase 
päeva elanikeregistri andmetest. Näi-
teks esmakordselt kooli mineva lapse 
toetust ja eralasteaia toetust maks-
takse tingimusel, et taotlemisele eel-
neva aasta 31. detsembri seisuga on 
lapsevanemad ametlikult registreeri-
tud Saue valla kodanikeks. Elanikuks 
olemine on paljudel juhtudel teenus-

te saamise eelduseks – näiteks teos-
tatakse hajaasustuses teede hooldust 
vaid piirkondades, kus elavad ametli-
kud vallakodanikud. Eelduste täitmi-
ne ei taga siiski alati teenuse saamist 
täpselt soovitud viisil. Näiteks Laagri 
Kooli kohtade jaotamisel kui soovijaid 
konkreetsesse õppeasutusse on roh-
kem kui kohti, pakub vald omalt poolt 
välja alternatiivi.

Miks elukoha registreerimine on 
üldse oluline?
Saue valda registreeritud elanike tu-
lumaksust sõltub kogu omavalitsuse 
eelarve suurus, see moodustab ca 
80% kogu valla rahakotist. 2014. aas-

tal laekuvate maksete aluseks on 
31. detsembri 2013 elanikeregistri 
andmed. Seega sissekirjutus loob 
vallakodanikule eelduse konkreetse 
teenuste ja toetuste saamiseks, aga 
suures pildis sõltuvad sellest omava-
litsuse kui terviku toimimine ja aren-
guperspektiivid. 

Seetõttu on oluline, et inimene re-
gistreeriks end ametlikult kohta, kus 
ta tegelikult elab. Elukohateate võib 
täita vallamajas kohapeal, avalduse 
võib välja printida (saadaval ka valla 
kodulehel www.sauevald.ee) ja saata 
postiga vallamajja, avaldust on või-
malik teha ka e-teenuste vahendusel 
aadressil www.eesti.ee.

Saue valla rolliks projektis on tutvustada Pääsküla jõe puhastamise ning Ääsmäe 
biopuhasti projekte.
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Toimetus:
Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue 
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine 
vallalehes ca 50% soodsam

Kuigi Saue vallal on kehtestatud kõikidele 
nõuetele vastav arengukava aastani 2017, 
alustas vallavalitsus ettevalmistusi nimeta-
tud dokumendi põhjalikuks uuendamiseks. 
Peaasjalikult vajab üle vaatamist arengukava olemasole-
va olukorra analüüsi käsitlevad peatükid ning rahvasti-
kuprognoos.

Vallavalitsus valmistab uue arengukava eelnõu ette 
märtsikuuks, misjärel läbib see volikogus esimese luge-
mise ja läheb eeldatavasti aprillikuus avalikule väljapa-
nekule ja rahvaaruteludele. Siis on ka kõikidel sauevalla-
katel, meie ettevõtetel ja kodanikuühendustel võimalus 
kaasa rääkida ja oma ettepanekud välja pakkuda.

Uus arengukava saab kehtestamisküpseks 2014. aas-
ta juunis.
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Saue valla 2014. aasta eelarve I lugemine.
Revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Indrek 
Tiidemann.
Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Jaanus Kahk.
Sotsiaalkomisjoni liikmeteks kinnitati Diana Poudel, 
Tiina Tint, Liisi Kaljo, Annely Seer, Eha Sinivesi.
ASi Kovek aktsiate omandamine.
ASi Kovek põhikirja muutmine.
Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla 
mustkattega teede hooldus 2014-2017“ 
korraldamiseks.
Arvuliste tingimuste vähendamine üksikelamute 
ehitamiseks Alliku külas Sepa kinnistul.
Aila küla Hansu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
osaline kehtestamine.
Veskitammi tänava äärsele maaüksusele planeeringu 
planeerimine.
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Jäätmeseaduse § 69 lg 5 kohaselt tuleb kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäät-
mevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt 
järgmise aasta 20. jaanuariks Saue Valla-
valitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole 
eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei 
ole kasutatud. See hõlmab ka suvilate pe-
rioodilist vabastamist talveperioodil. 

Palume isikutel, kes on Saue Vallavalitsuse poolt loe-
tud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole 
nimetatud kinnistul aasta kestel elatud või kinnistut 
kasutatud, esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 20. 
jaanuariks 2014. aastaks sellekohane kirjalik kinnitus. 
Kirjaliku kinnituse vorm on kättesaadaval Saue valla ko-
duleheküljel http://www.sauevald.ee.

 Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kin-
nitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2014. aastast korral-
datud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
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KOOSTÖÖ

Järgmisel aastal läheb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juh-
timisel käima projekt  „Säästva arengu edendamine Kosovos: 
Eesti omavalitsuste jäätmekäitlus- ja veemajanduspraktikate 
tutvustamine ja rakendamine“.  Projekti eesmärk on Balkani 
omavalitsustele tutvustada Eesti praktilisi kogemusi keskkonna-
probleemide lahendamisel, fookuses on biopuhastid.

KADRI 
TILLEMANN
arendusnõunik
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Seekord oli maja täis ja muusi-
kalise buketi ajatutest Kulno 
Süvalepa lauludest tõi publiku-

ni Kaunimate Aastate Vennaskond, 
kelle kontsertprogrammi nimest on 
inspireeritud ka selle kirjatüki peal-
kiri. Tänud kõigile, kes tulla said. 

Tänada tahan mööduva aasta lõ-
pusirgel ka kõiki neid, kes oktoobris 
valimisjaoskonda väisasid. Aasta oli 
selline. Valimisaasta. Omamoodi 
hinnete panemise aasta. Ja kujunes 
sellest omamoodi usaldushääletus 
vallavalitsusele. 83% rahva poolt an-

tud mandaatidest toetas otseselt või 
kaudselt valla viimase nelja aasta juh-
timist. 

Olen siiralt, kogu vallavalitsu-
se meeskonna nimel, tänulik selle 
usalduse ja toetuse eest. Tehes oma 
igapäevatööd südamega ja tundes 
igal hommikul Vatsla külast Laagri 
poole sõites jätkuvat ootusärevust 
ja tahtmist uusi asju teha, vajab iga 
inimene ilmselt siiski seda teadmist, 
kuidas teised neid tegemisi hindavad. 
Seekordsed valimised näitasid, et see 
toetus on tugev. Samas mõistan häs-
ti, et suur toetus omakorda on suur 
ootus järgmiseks neljaks aastaks. 
Püssi ei saa põõsasse visata, vaid seda 
tuleb veel suurema hoolega õlitada. 
Laskma peab kohati isegi täpsemalt 

kui varem, sest probleemid, mida 
peab lahendama, muutuvad kitsa-
maks ja spetsiifilisemaks. 

Lasteaiakohti oleme loonud, aga 
erivajadustega laste teema vajab eda-
sist harutamist. Koolikohti jagub, 
aga kooli sisu vajab profülaktilist 
peenhäälestust. Suured summad eu-
roopa raha on investeeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustikesse, ome-
ti on jätkuvalt palju piirkondlikke 
spetsiifilisi probleeme, kasvõi väike-
asulates, mille lahendamiseks peame 
ise raha leidma. Lõpuni arendamata 
uusasumite temaatika on üks paljude 
pisikeste küsimuste sasipundar, mis 
ometi moodustavad kokku ühe suu-
re probleemi. Töid ja tegemisi jagub 
kamaluga.

Mõistan hästi ka seda, et tugev 
toetus ei tohi uinutada, sest õigus 
on sageli ka neil, kellel kriitikanoo-
led taskus. Meie tahtmine võib olla 
suur, aga iga asi ei ole tulnud välja 
alati päris nii nagu plaanis. Vigadest 
õpime. Eelmised neli aastat algasid 
majandusämbri põhjast. 2010. aasta 
eelarve oli kõige raskem, mis valla 
lähiajaloos on tulnud koostada. Tuli 
otsustada, kas minna otse, vasakule 
või paremale. Teate isegi – muinas-
jutus on see koht, kus häid valikuid 
justkui pole, sest see, mis siltidel kir-
jas, ei vasta enamasti tõele. Tagant-
järele vaadates ei läinudki kõige hul-
lemini. Vaatamata kõigele suutsime 
kasutada seda aega oluliste investee-
ringute tegemiseks.

India maailmakuulus  filosoof ja 
guru Osho  (Acharya Rajneesh) on 
oma raamatutes kirjeldanud inimese 
elutsüklit peale 40. eluaastaid kui su-
remist (või vähemalt mina temast nii 
aru sain). Elu kõrghetked on möö-
das, edasi toimub ainult hääbumine. 
Parafraseerides  siia kõrvale üht ko-
halikku  tsitaati – „kui see on hää-
bumine, siis just sellises hääbumises 
ma tahangi elada“. Mul on suur au 
teid teenida, olles vallavanem oma 
koduvallas. Iga inimene siin on ins-
piratsioon, uute asjade algus. Luban 
ka järgmisel neljal aastal  teha oma 
võimete piires parima selleks, et Saue 
vald oleks arenev, töökas ja inimese-
keskne, sõbralik ja aus ning avatud.  

Kaunimad aastad mu elus.
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„Saue valla aasta tegu 2013“ on 
auhind, mis antakse, et väärtusta-
da Saue vallale olulise tähtsusega 
ettevõtmist ning tunnustada selle 
eestvedajat. Saue valla aasta teole 
oodatakse ettepanekuid koos põh-
jendusega. Kõik esitatavad ette-
panekud pannakse hääletamiseks 
välja alates 1. veebruarist Saue valla 
Facebooki lehel, valla kodulehel ja 
Ääsmäe, Hüüru ning Laagri raa-
matukogudes. Enim hääli saanud 
nominent pärjatakse pidulikult 
veebruaris.

Samas on kõigil Saue valla ini-
mestel võimalik esitada Saue val-
la aukirja saamiseks kandidaate, 
kes on oma töös saavutanud valla 
või maakonna tasandil silmapaist-
vaid tulemusi, on oma õpingutes 
jõudnud väga heade tulemusteni, 
on rahvusvahelisel konkursil või 
võistlusel jõudnud auhinnaliste-
le kohtadele, on edukalt esinenud 
Saue valla korraldatud konkursil 
või esindanud Saue valda väljas-
pool valda või muudel tunnustust 
väärivatel juhtudel. 

Saue valla tänukiri antakse 
Saue valla mittetulundusühingute, 
seltside, laulukooride, muusikaan-
samblite, spordiseltside, näitemän-

TUNNUSTUS

Tunnustused valla tegusatele inimestele (k.a organisatsioonidele) ja neile, kes on valla arengusse 
ning tegevusse panustanud, antakse üle veebruaris, kui Saue vald tähistab Eesti Vabariigi aastapäe-
va piduliku vastuvõtuga. Tunnustused jagunevad neljaks: aasta tegu, tänukiri, aukiri ja vapimärk.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee!)

KODUVALD
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Novembris möödus meie valla taastamisest 22 aastat. Täpselt nii palju kauneid aastaid on olnud  
Saue valda taasiseseisvunud Eestis. Selle tähtpäeva puhul on traditsiooniks kujunenud, et valla 
kultuurikeskuses toimub üks tore tasuta kontsert või etendus, mis peaks kokku tooma nõnda pal-
ju vallarahvast, kui parasjagu saali mahub.

ANDRES 
LAISK
vallavanem

guseltside, kodukaunistamise selt-
side, külaseltside jm eestvedajatele, 
isiklike või vastavate ühingute jm 
juubelite puhul, edukalt läbivii-
dud suurürituste, võidetud tähtsa-
te konkursside ja võistluste puhul 
isikule, ettevõttele või kollektiivi-
le, kes on toetanud valla poolt või 
koostöös vallaga organiseeritud 
üritust. 

Saue valla vapimärk on kõr-
geim tunnustuse vorm ja see an-
takse sauevallakast väärikale koda-
nikule, kes on kohusetundlikult ja 
pikka aega täitnud oma tööülesan-
deid, saavutades kõrge kvalifikat-
siooni ning autoriteedi vallas oma 
ala spetsialistide hulgas, ettevõtja-
le või selle juhile, kes on edukalt 
arendanud ettevõtlust ja Saue valla 
majanduselu ning pakkunud tööd 
Saue valla elanikele. Vapimärgi 
kandidaadiks võib esitada inimese 
nii isiklike kui ettevõtete juubelite 
puhul või ka välisriigi kodaniku, 
kes on programmide, projektide, 
aktsioonide kaudu kaasa aidanud 
Saue valla sotsiaalsele, kultuurilise-
le ja majanduslikule arengule.

 
Märka neid, kes väärivad tun-

nustamist ja esita endapoolsed 
ettepanekud juba täna! Hoolime 
neist, kes on tegusad ja oleme koos 
uhked nende toredate inimeste 
üle, kes meie kogukonda on pa-
nustanud!

LISAINFO

Tänu ja aukirjade ning 
aasta teo nominentide 
osas palub vallavalitsus 
saata ettepanekud koos 
põhjendustega 7. jaanua-
riks 2014. 

Vapimärgi saajate kan-
didaatide ettepanekud 
koos põhjendustega 31. 
detsembriks 2013.

AASTA TEGU 2013

Kas Saue valla aasta tegu 
võiks olla mõne ehitise 
valmimine, näiteks Nõlvaku 
lasteaia Tuleviku filiaal?
Mõni sündmus – näiteks 
Harjumaa Maakaitsepäeva 
tähistamine Saue vallas või 
Jõulumaa üritus Vanamõisas? 
Või hoopiski noorte vabaaja 
veetmise võimalusi täiendav 
multifunktsionaalne palliplats 
Laagris?
Ääsmäe ja Tagametsa küla 
valimine Aasta Külaks 2013?
Vallamaja preilide ilmekas 
osalemine heategevusli-
kul kontorirottide jooksul 
RatRace?
Vabatahtliku turvapatrulli 
loomine Vanamõisas?
Bussiootepaviljonide uus 
„nägu“ Laagris?
Mobiilne rattaparkla Bikeep 
Saue valla Kultuurikeskuse 
ees?
Uued Saue valda läbivad 
elektrirongid?
Sügisesed valimised?

Kindlasti ei pea piirduma 
toodud näidetega. Häid asju 
juhtus ja tehti kindlasti palju 
rohkem.

ANNA OMA HINNANG 
TEHTULE!

Ettepanekud saata e-postile 
kaija.velmet@sauevald.ee või Saue 
Vallavalitsuse kantseleisse (Veskitammi 4, 
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401). 

Tänu- ja aukirja ning vapimärgi saajad 
valib ja kinnitab volikogu oma otsusega. 
Aasta teo valib ja kinnitab vallavalitsus 
vastavalt hääletustulemustele.
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TULE KODU LÄHEDALE TÖÖLE
Saue valla Veskitammi Lasteaed alustas tööd 2007. aastal 
Laagri Kooliga ühes hoonetekompleksis. 
2014. aasta veebruaris valmib kooli juurdeehitus, kus 
avatakse viieaastase projektina lasteaia kolm rühma. 

Olete oodatud tööle, kui teil on loovaid ideid ning soov 
panustada laste ja lasteaia arendamisse. 
Meil on kaasaegne töökeskkond, head arengu- ja 
õppimisvõimalused, koostöövalmid lapsevanemad ning just 
nii põnev ja vaheldusrikas töö, 
kui oskate selle lasteaia õppekavale tuginedes kujundada. 
Meie mentor-õpetajad pakuvad vajadusel professionaalset 
tööalast tuge. 

Võtame konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele 
vastava

- ÕPETAJA (6 AMETIKOHTA) 

Tööle asumise aeg on 3.veebruar 2014, tööleping sõlmitakse 
tähtajaga kuni 5 aastat.
Sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust 
tõendavate dokumentide koopiad saata 31.detsembriks 
2013 e- posti aadressile veskitammi.lasteaed@sauevald.ee 
või postiaadressil Veskitammi 22, Laagri 76401 

Info telefonil 53433071, direktor Rita Klein

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS  2013 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsuse 05.11.2013 
korraldusega nr 702 algatati 
Aila külas Suve tee 3 (katastri-
tunnus 72701:003:0386, elamu-
maa 100%, suurusega 1 800 m²) 
ja Suve tee 3a (katastritunnus 
72701:003:0394, maatulundus-
maa 100%, suurusega  28299 m²) 
kinnistute ja lähiala detailplanee-
ring, eesmärgiga muuta osaliselt 
kehtiva detailplaneeringuga mää-
ratud maakasutuse sihtotstarvet, 
ehitustingimusi ja tehnovõrkude 
lahendust. Suve tee 3 ja Suve tee 

3a kinnistud asuvad Saue Valla-
valitsuse 6. oktoobri 2009. aasta 
korraldusega nr 629 kehtestatud 
Aila küla Kanaste, Heinatee 21 
ja Heinatee põik 5 kinnistute de-
tailplaneeringu koosseisus. Keh-
tiva detailplaneeringuga määrati 
Suve tee 3 kinnistule ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja abihoonete 
rajamiseks. Suve tee 3a kinnis-
tu jäi jätkuvalt maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistuks, millele 
ehitusõigust ei määratud. De-
tailplaneeringuga tehakse ette-

panek Suve tee 3 ja Suve tee 3a 
kinnistute liitmist üheks kinnistuks 
ning maasihtotstarbe muutmist 
tootmismaaks. Taotluse koha-
selt soovitakse kinnistule rajada 
üks 1-korruseline tootmishoo-
ne, ehitusaluse pinnaga 4500 
m², kõrgusega maapinnast kuni 
10,0 m. Võimalusel võib planee-
ringuga kavandada kinnistule 
ka täiendava juurdepääsu. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taot-
letav maa-ala tiheasustusalas.  

Saue valla uue üldplaneeringuga 
(jõustus 01.01.2013) määrati Suve 
tee 3 ja Suve tee 3a kinnistute 
maakasutuse juhtotstarbeks äri- 
ja tootmismaa. Kehtiv Kanaste, 
Heinatee 21 ja Heinatee põik 5 
kinnistute detailplaneering näeb 
ette planeeringualale elamupiir-
konna rajamist, mis on seni välja 
arendamata. Algatatav detailpla-
neering ei sisalda Saue valla üld-
planeeringu muutmise ettepane-
kut. Planeeritava maa-ala suurus 
on ca 3,1 h

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS  2013 ON KEHTESTATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavolikogu kehtestas 
osaliselt 27.11.2013 otsusega nr 
99 Aila küla Hansu kinnistu (ka-
tastritunnusega 72701:003:0291, 
suurusega 24 616 m², sihtotstarve 
maatulundusmaa 100%) ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
kinnistu maasihtotstarbe osaline 
muutmine elamumaaks ning ja-
gamine kaheks kinnistuks, millest 
üks moodustatakse olemasoleva 
majavalduse juurde ja teine kin-
nistu (suurusega 5000 m²) uue 
üksikelamu ja abihoonete ehita-
miseks. Lahendatud on juurde-
pääsuteed ning krundi tehno-
varustus, esitatud servituutide 

vajadus, määratud haljastuse ja 
heakorrastuse nõuded. Hansu 
kinnistu on hoonestatud, millel 
asub olemaolev majavaldus.  De-
tailplaneering algatati Saue Val-
lavalitsuse 14.09.2010 korraldu-
sega nr 525. Detailplaneeringu 
algatamisel võeti aluseks kehtiv 
Saue valla üldplaneering, mille 
kohaselt hajaasustusalal mini-
maalseks elamumaa sihtotstar-
bega katastriüksuse suuruseks 
võis olla 5000 m² ning algata-
tav detailplaneering ei sisalda-
nud Saue valla üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut. Detail-
planeering on aga vastuolus 
Saue valla uue üldplaneeringuga 

(kehtestatud Saue Vallavolikogu 
29. novembri 2012 otsusega nr 
89). Valla üldplaneeringu sele-
tuskiri sätestab, et ehitusõiguse 
saamiseks hajaasustusalal peab 
moodustatava uue kinnistu suu-
rus olema vähemalt 1,0 ha. Han-
su kinnistu detailplaneeringut 
ei ole viidud vastavusse kehtiva 
valla üldplaneeringuga ning de-
tailplaneeringut menetletakse 
edasi üldplaneeringut muutva-
na. Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek vähendada Saue valla 
üldplaneeringuga sätestatud ar-
vulisi tingimusi ühe üksikelamu 
ehitamiseks hajaasustusega alal 
Hansu kinnistul. Ülejäänud osa 

Hansu kinnistust (suurusega 
19 616 m²) jääb endiselt kasu-
tusse maatulundusmaana, mil-
le koosseisus olevale õuealale 
täiendavat ehitusõigust ei mää-
ratud. Planeeritava maa-ala suu-
rus on ca 0,5 ha.

Detailplaneeringute algatamis-
te ja kehtestamiste korralduste 
ja otsustega on võimalik tutvuda 
valla veebilehel http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt Maili 
Metsaotsalt 654 1157, maili.met-
saots@sauevald.ee.
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Hajaasustuse programm 
on regionaalministri 
käskkirjaga sätestatud 

kord, mille alusel antakse toetust 
lastega peredele heade elutin-
gimuste tagamiseks kas vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajami-
se, juurdepääsuteede või auto-
noomsete elektrisüsteemide raja-
mise abil. 19. novembril otsustas 
Saue Vallavalitsus Hajaasustuse 
programmi raames rahuldada 

kolm taotlust lastega perede 
elutingimuste parandamiseks. 
Programmi raames antakse ühe-
le taotlejale toetust kuni 6 500 
eurot tingimusel, et omafinant-
seering oleks vähemalt 1/3 pro-
jektist. Programmi kord näeb 
ette, et pool toetussummast on 
kohaliku omavalitsuse kanda ja 
pool on Eesti riigi toetus. 

Toetust sai Aigar Kalmu ma-
japidamine Vana-Koolitare talu 
veevarustuse ja kanalisatsiooni 
rajamiseks summas 5  265,87 
eurot, tingimusel et projekti 
omafinantseering on vähemalt 
2 632,54 eurot ja projekt viiakse 

lõpule tähtajaks 28.02.2015. 
Katrin Puhmi majapidami-

ne saab toetust Kuristo talu 
sissesõidutee ehitamiseks sum-
mas 6 072 eurot, tingimusel et 
omafinantseering on vähemalt 
3  035,70 eurot ja Maa-amet 
annab nõusoleku tööde teosta-
miseks. Selle projekti elluviimise 
lõpptähtaeg on 31.08.2014.

Tarmo Loog ja kaastaot-
leja Hardi Loit saavad toe-
tust Jõekääru juurdepääsutee 
ehitamiseks summas 6  500 
eurot, tingimusel et projekti 
omafinantseering on vähemalt 
3  805,84 eurot. Selle projekti 

raames rajatakse Silla tee täht-
ajaks 30.09.2014. 

Toetuse kasutamiseks sõlmi-
takse toetusleping Saue Valla-
valitsuse, toetuse saaja ja tööde 
teostaja vahel. Toetus makstakse 
välja tööde teostajale. 

Taotlusi hindas ja vallava-
litusele esitas ettepanekud ra-
hastamiseks Saue Vallavalitsuse 
Hajaasustuse programmi hin-
damiskomisjon koosseisus: ko-
misjoni esimees Andres Laisk 
ja liikmed Mikk Lõhmus, Arvo 
Brandmeister, Kalle Normann, 
Kristin Lepikson ning Indrek 
Brandmeister.

TOETUS

AALI LILLEORG
arendus-
spetsialist
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Muraste kool sai nurgakivi
Harku valla uus põhikool rajatakse valla suuri-
masse külla Murastesse ning lisaks õpiruumide-
le on hoone mõeldud ka kohalikule kogukonna-
le vaba aja veetmiseks. Vallavolikogu esimees 
Arno Hirtentreu rõõmustas, et kuigi alles mõ-
ned kuud tagasi avati kool Vääna-Jõesuus, on 
nüüd valmimas juba uus koolimaja ka Muraste 
külla. „Harku on lasterohke vald ning järgmisel 
aastal on meil kooliteed alustamas kümne klas-
sikompleti jagu lapsi. Olemasolevad koolid kõiki 
mahutada ei suuda, seega on uut koolimaja hä-
dasti vaja.”  

Muraste külaseltsi esindus rõõmustas selle 
üle, et uues hoones on ette nähtud  ruumid ka 
seltsitegevuseks ning kohalik kogukond saab 
ametliku kooskäimiskoha.  Muraste Kool valmib 
järgmiseks sügiseks. Kahekordse hoone põran-
dapinda saab olema 3300 m2. Koolimaja osas 
on 8 tavaklassiruumi, lisaks poiste ja tüdrukute 
tööõpetuse klassid, kunstiklass, arvutiklass ja 
muusikaklass, avatud raamatukogu, söökla ning 
spordisaali. Külaseltsi ja noortekeskuse tarbeks 
eraldatakse ligi 200 m2 majaosa, kus on mõle-
male eraldi kööginurk ning ruumid tegevuste 
läbiviimiseks. 

Hoone ehitus läheb maksma 2,5 miljonit eu-
rot ning see finantseeritakse Harku valla eelar-
vest.  

Harku valla veebileht 15. novembril

Keila noored teevad oma volikogu
Keila Kooli videoklassis toimus linna noortevo-
likogu osaluskohvik, kuhu kutsuti samuti linna-
pea, abilinnapead ja teised kohaliku elu eden-
dajad. Kohtumine toimus ajurünnaku vormis. 
Seltskond oli jagatud laudade vahel, igal neist 
oli oma keskne teema ja jutujuhid, ülejäänud 
seltskond vahetas laudu iga paarikümne minuti 
tagant, noored ja külalised istusid läbisegi. Kui-
gi osaluskohviku läbiviija Ivar Krustok ütles üri-
tust sisse juhatades, et õige diskussiooni käigus 
võib ka tülli minna, suuri vaidlusi ei tekkinud. 
Samuti ei tekkinud barjääri kahe põlvkonna va-
hele. Noored olid meeldivalt üllatunud, et kõik 
kutsutud kohale ilmusid ja arutelust elavalt ja 
heatahtlikult osa võtsid. Teemad, mida noored 
pidasid oluliseks, olid haridus, keskkonnahoid, 
linna turvalisus, noorte areng ja tulevik, ettevõt-
likkus ja linna juhtimine.  Keila Linna Noortevoli-
kogu on alles formeerumas, põhikirja koostami-
ne on lõppetapis. 

Keila Leht 22. november

Saku suusarajad said täiendust - 
lisandus kaks mäge
Üsna tasase reljeefiga Sakus on nüüd olemas 
kaks mäge - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
trasside rajamise tööde käigus üle jäänud pin-
nasest on Saku alevikus Oja ja Nurme tänavate 
vahelisele alale kerkinud mäesuusa- ja lume-
lauamägi ning Tiigi tänavale garaažide ja raud-
teetammi vahelisele alale murdmaasuusamägi. 
Uus rada kulgeb raudtee kõrval, mööda vana 
raudtee tammi kuni uue mäeni. Esimene tõus 
on umbes 100 m pikkune, millele järgneb las-
kumine ja tagasipööre ümber mäe. Jällegi uus 
tõus mäkke ja laskumine jalgpalliväljakute taha. 
Seejärel üles vanale raudteetammile ja juba tut-
tavale 1 km rajale. Koos senise 1 km suusarajaga 
on uue raja kogupikkus 2,7 km. 

Saue Sõnumid 19. november



Arutelu oli Saue valla poolt ellu 
kutsutud eesmärgiga leida kiiresti 
lahendus piirkonnas hädavajaliku 

teenuse osutamiseks. Saue valla territoo-
riumil Maidlas on üles ehitatud toimiva 
tugistruktuuri ja kompetentsikeskusega 
Haraka Kodu ja Salu kool. Mõlemad or-
ganisatsioonid pakuvad puuetega täiskas-
vanutele ja lastele osutatavaid teenuseid: 
ööpäevaringset erihoolekandeteenust, 
päevahoiuteenust ja intervallhoidu ning 
vaimu- ja liitpuudega laste õpetamist. 

„Tegemist on ainsate sellesuunalise tee-
nuse pakkujatega kogu Harjumaal, kus on 
kogemustega personal ja klientuur, kuid 

tegutsemise jätkusuutlikkus on ohustatud 
ebastabiilse finantseerimise tõttu,“ selgi-
tas sotsiaalosakonna juhataja Mare Jallai. 
Kuigi erihoolekande kulude katmine on 
olemuselt riigi kohustus, on riikliku fi-
nantseerimismudeli alusel toetust saavate 
puuetega inimeste järjekord väga pikk. 
Samas on lähedastele omast taskust puu-
dega pereliikme hooldusele andmine tihti 
ülejõukäiv.

Olukorras, kus teenuse järgi on olemas 
tegelik vajadus, on olemas ka toimiv struk-
tuur selle rahuldamiseks, on Jallai hinnan-
gul oluline kokku leppida, millistel tingi-
mustel on omavalitsused valmis teenuseid 
rahastama, sõltumata sellest, milline on 
omavalitsuste seaduslik kohustus selles 
valdkonnas.

Arutelul osalenud küll kinnitasid oma-
valitsustepoolse rahalise panuse vajadust, 

kuid tehtud ettepanekule planeerida 2014. 
aasta eelarvetesse toetussummad ja töö-
tada kõikides omavalitsustes ühtselt välja 
vastav toetusliik vähemalt kuni 430 eu-
rot kuus hooldusel oleva kliendi kohta, 
on reageerinud ainult kolm omavalitsust. 
Kuusalu vald ja Saue linn kinnitavad oma 
valmisolekut vajaduse tekkides tasuda oma 
kodanike eest kokkulepitud kohamaksu, 
kuid vastavat toetuseliiki oma määrustesse 
ei ole praegu lisanud. Keila linn on luba-
nud muudatuse ka õigusakti  teha.  

Püssi ei ole siiski põõsasse visatud ja 
peale seda, kui Haraka Kodu esindajad on 
saanud teemat omavalitsustega ükshaaval 
läbi arutada, loodetakse viimased veelkord 
laua taha kutsuda ning võimalikke konk-
reetseid samme arutada. 

Lääne-Harjumaal elab umbes 1000 
raske ja sügava puudega inimest. 
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Kultuurikeskuses avatud näitus on 
Erik Mandre esimene fotonäitus. 
„Mul on ääretult hea meel, et 

koostöös Saue vallavalitsusega avanes või-
malus tuua killukene Saue valla looduse 
võlust üldsuse ette ja kõigil on võimalik 
sellega kultuurikeskuses tutvuda,“ sõnas 
näituse avamisel autor ise. „Näitusele on 
üles pandud 20 looduspilti Saue valla 
metsaelanikest, muuhulgas on pilte põt-
radest, metskitsedest, rebastest ning esin-
datud on ka üks Eesti haruldastest küla-
listest - habekakk.“

Näituse avamisel küsis hääl rahva 
seast, kui kaua ühe sellise looduspildi 
tegemisele aega kulub. Erik Mandre sõ-
nul olla näiteks ühe rebase foto saamisele 
kulunud neli tundi kõhuli lumel just seda 
hetke oodates. Nii et loodus ei tule tuppa 
niisama – see vajab kannatlikkust ja suurt 
armastust tema vastu. Seda, et piltide au-
tor loodust armastab ning oma armastust 
ka meiega jagada soovib, õhkub igast pil-
dist. 

Esimese nädala jooksul, mis näitus on 
jõudnud üleval olla, on fotosid käinud 

imetlemas mitusada inimest, teiste hul-
gas ka lasteaialapsi terve rühmaga. Tore 
on see, et meie lapsed tunnevad enamuse 
piltidel olevatest loomadest-lindudest ära. 
Ikka ja jälle kostub kilkeid: „Näe, põder! 
Ma tean küll, see on rebane!“ 

Laagri inimesed on ilmselt märganud, 
et ka tänavapilti on ilmunud loomad-lin-
nud – Rahnu bussipeatuses pakub bussi 
ootajatele seltsi rebane ning kultuuri-
keskuse juures kuldnokk ja põder Saue 

valla metsadest. Kui esmakordselt Erik 
Mandrele bussipeatuste uutmise ideed 
sai tutvustatud, tuli temalt kiire vastus: 
„See idee mulle iseenesest väga meeldib, 
just seetõttu, et see kannab endas mõtet 
tuua loodus linnastunud ruumi. Viimane 
on üks olulistest põhjustest, miks ma oma 
töid avalikkusele näitan - lootuses, et ehk 
niiviisi inimestele meenub rohkem, kui 
kaunis loodus meid ümbritseb, loodus, 
mida tuleb hoida, mitte hävitada.“ 

KULTUUR

Valla sünnipäeval, 21. novembril, vallutasid Saue valla kultuurikes-
kuse II korruse loomad ja linnud. Täpsemalt on tegemist küll saue-
vallakast loodusfotograafi Erik Mandre näitusega, mis jääb avatuks 
terveks aastaks, kuid ka eelnev lause ei ole vale. Fotod on niivõrd 
ehedad, et neid vaadates tuleb loodus tuppa ja poeb hinge. 

KAIJA 
VELMET
kultuurinõunik
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20. novembril restoranis Leib Resto ja 
Aed toimunud finaalis Kaia koduleib 
küll pjedestaalile ei platseerunud, kuid 
60 retseptist 8 parima hulka jõudmine 
on tubli tulemus.
Kaia on oma koduses köögis leiba küpsetanud juba üle 
viie aasta. „Majas, kus meie pere elab, on ka puuküt-
teahi. Sellel on kaks funktsiooni - toob tuppa tõelise 
kodusoojuse ja saab ka maitsva koduleiva valmis. Mis 
võiks olla parem kui soe leib ja sellele määritud või. See 
justkui sulab suus,“ kirjeldab Kaia.

Konkursikuulutust lugedes haaras naine kohe härjal 
sarvist, kaotada polnud ju midagi. Ta kaalus nagu igal 
teisel küpsetamispäeval jahu ja seemnete kogused 
poole liitri vee kohta, tegi leivast foto ja saatis teele. 
Seejärel asus žürii oma töö kallale, valiti välja 60 saabu-
nud retseptist 8, mille sekka sai koha ka Kaia koduleib. 
Finaalvõistluse jaoks oli vaja küpsetada eelmisel päeval 
kaks leiba. „Tuli hinge kinni hoida, et kõik õnnestuks ke-
nasti,“ meenutab Kaia. Järgmisel päeval pakkis ta leivad 
kotti ja kiirustas võistluskohta. Üks leib lõigati seal tükki-
deks degusteerimiseks ja teine jäi terveks. 

Kaheksat erinevat finaaliretsepti hindasid spetsialis-
tid Leiburist, eelmise aasta konkursi võitja ja ka finalistid 
ise. Kuigi Kaia kontole seekord võidukarikat ei tulnud, 
kinnitab ta, et osalemiskogemus oli igati positiivine ja 
süstis indu ka edaspidi leivateoga jätkata. „Ma soovin 
kõikidele head pealehakkamist ja kes kodus leiba küp-
setavad, soovitan kindlasti sellistel konkursidel osale-
da,“ julgustab Kaia.

„Leiburi leivategu 2013“ lemmik-leivaks valiti Eha Ka-
ruse küpsetatud Hommikusöögileib. See oli tegelikult 
ka Kaia enda lemmik: „Tõeliselt hea maitsega leib oli. 
Eks poelettidele jõuab see järgmisel aastal ja siis saab 
seda igaüks ise maitsta.“ 

Esmakordselt eelmisel aastal korraldatud konkursi 
„Leiburi Leivategu“ eesmärk on kohalikku leivakultuuri 
edasi kanda ja otsida üles parim kodus küpsetatud ruk-
kileib ning viia see laiema tarbijaskonnani.

Kokkamisjuhised Kaia koduleiva 
valmistamiseks   
1. päev

 3 spl juuretist,  0,5 l käesooja vett, 
 110 g täistera rukkijahu.

Ained segada. Jätta sooja kohta seisma järgmise 
päevani.

2. päev - Segu kenasti mullitab, see tähendab, et kääri-
misprotsess on käimas.

Lisa segule: 
Lasta natuke aega, ca 5 min, seguneda ja lahustuda. 
Seejärel lisa seemned:

-

jahu ehk 250 gr täistera rukkijahu

Sega läbi. Võta järgmiseks leivateoks juuretis.
Valmista ette vorm, määri vähese õliga. Vala tainas vor-
mi, tee pealt märjaks, vajuta sisse augud. Lase vormis 
seista vähemalt 4 tundi, kuni augud on peaaegu kadu-
nud. Siis tõsta ahju. Mina küpsetan puuküttega ahjus. 
Seal on temperatuur 170-180 kraadi. 30-40 minutit ah-
jus, siis tõsta välja, pintselda veega. Pane veel 15-20 mi-
nutiks ahju. Seejärel võta leib ahjust välja, pintselda taas 
veega ja mässi rätikusse ning jäta seisma. Kõik, kes on 
söönud, on kiitnud.
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SOTSIAAL

Kaks kuud tagasi, oktoobri alguses, kutsus Saue vald kõik Lääne-Har-
jumaa linnad-vallad arutelule, loomaks erihoolekande  teenuste seni-
sest ühtlustatumat  rahastamismudelit, et pakkuda teenusepakkujate 
jätkusuutlik finantseerimine. Tänaseks on arutelul tehtud ettepaneku-
tele reageerinud vaid kolm omavalitsust 15st.



2013. aasta kevadel sündis 
idee koostööks KUMU-
ga. Meie kooli õpetajad 

nägid  võimalust läbi kunsti toe-
tada iga lapse arengut. Kunsti-
muuseumi haridusprogrammid 
avavad kunstiajaloolisi nähtusi eri 
aspektidest, ent aitavad ka kaas-
aegsete kunstnike  uuenduslike 
väljendusvahendite ja omanäo-
liste mõttekäikudega kontakti 
saada. Aktiivset kaasamõtlemist 
ja isetegemise võimalust pakub 
programmi loovtöö osa.

Oktoobri algul, õpetajate 
päeva eel, kirjutatigi alla koos-
töölepingule KUMU ja Laagri 
Kooli vahel. Ning juba enne sü-
gisvaheajale minekut said õpi-
lased esmakordselt tutvuda uue 
projektiga. Nii osalesid  Laagri 

Kooli 3., 6., 9. klasside õpilased 
oma vanuseastmetele sobivates 
haridusprogrammides, mis ku-
jutasid endast mitte ainult kunsti 
õppimist, nii nagu esmalt paljud 
lapsed ootasid, vaid omanda-
ti uusi teadmisi ka Eesti aja- ja 
kultuuriloo erinevate perioodide 
kohta. Puudutamata ei jäänud ka  
füüsika valdkond: valguse ja var-
jude mäng ning muudki põnevat.

Tagasisides kirjutasid 3. klas-
side õpilased järgmist: „Meelde 
jäid ruumiliselt maalitud pildid, 
meelde jäi suur lift, millega sõit-
sime, huvitav oli valguse joonis-
tamine, kunstnike elulugudega 
tutvumine, õppisin maale värvi 
järgi tundma, õppisin aru saama 
maalidest, ka seda, et valgust saab 
mitut moodi joonistada, maali-
mistehnikast, õppisin pilte vaata-
ma. Põnev oli kuulda huvitavaid 
lugusid piltidest nii, et ei pidanud 
ühe koha peal istuma.“

6. klassi õpilased tõid esile, 

et meeldis meisterdada ja maale 
vaadata. Meeldis giid ja tema jutt.

9. klassile meeldis, et saadi 
Eesti riigi ja kunsti ajalooga tut-
vuda. Meelde jäi rahu, ajalugu. 
KUMU tekitas sisemist hellust, 
veidikene ka kurvastust.

Oli ka soove ja ettepanekuid: 
maalide vaatamine võinuks toi-
muda mitmel korrusel, mänge 

võinuks olla, tahtnuks mõne 
kunstnikuga kohtuda, kõrva-
klappidega kuulata ja samal ajal 
vaadata. Sooviti omaette grupis 
töötamist ja arutamist. Veelgi 
suurem oli soov kuulda müüte ja 
lugusid maalidest.

Detsembris on juba taaskoh-
tumine…
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Eesti Kontserdi õhutusel 
ellu kutsutud koolikont-
sertide projekt pakub 

etenduse, mis koosneb mõnda 
muusikažanri või pille tutvusta-
vast sõnalisest osast   ning seda 
toetavast muusikalisest etteastest. 
36st eripalgelisest kavast võib lei-
da heliloojaid Valgrest Tšaikovs-
kini, pille klaverist parmupillini, 
žanre hümist regilauluni.

Kultuurinõunik Kaija Vel-
meti sõnul ongi koolikontsertide 
eesmärk anda lastele-noortele va-
hetu emotsioon muusikast ja see 
on põhjus, mis sellest aastast Saue 
vald Eesti Kontserdiga koostööd 
tegema hakkas. „Et noor saaks 
läbi isikliku kogemuse aru, et näi-
teks tšello ei ole miski kergelt no-
hikliku fooniga veider pill. Need 
viis meest lava peal lükkasid selle 
loodetavasti ümber, sest näiteks 
Ääsmäe kooli kontsert lõppes 

spontaansete seisvate ovatsiooni-
dega,“ on Velmetil heameel. 

Ka Pääsküla Gümnaasiumi 
muusikaõpetaja Lilian Reinmet-
sa hinnangul on koolikontserdid 
väga olulised, sest paljudel lastel 
puudub taoline kontserdikoge-
mus ja kontserdikülastuse võima-
lus. „Mistahes muusika elav ette-
kanne on hoopis teine kogemus, 
kui salvestuse kuulamine. Oluli-
seks pean seda, et lapsed näevad, 
kuidas muusikud mängivad oma 

instrumenti naudinguga ning on 
seda tehes väga õnnelikud. See 
võib anda impulsi noorele inime-
sele hakata pilli õppima ja saada 
seeläbi võimalus ise sedasama 
tunda. Tähtis on ka see, et lapsed 
näeksid, et klassikaline muusika 
eksisteerib meie kõrval kogu aeg  
"elavana" ja sellega tegelevad ka 
noored inimesed,“ hindab Rein-
mets.

Neil kolmel kontserdil ei ol-
nud kooliaula lavadel tippteh-

noloogiat ega sätendavat show-
businessi atribuutikat. Lihtsalt 
mehed ja pillid, muusika ja ener-
gia. See puges naha vahele ja 
puudutas. Isegi neid koolilapsi, 
kel muusikaga kokkupuude ena-
masti kõrvaklappide ja Youtube’i 
vahendusel. 

Koolikontserdi kavad jõuvad 
Saue valla koolidesse kindlasti 
ka veel kevadel. Esimene pääsuke 
karismaatiliste tšellistidega pais-
kas kvaliteedilati päris kõrgele.
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HARIDUS

Ühel hallivõitu novembrikuu päeval said noored sauevallakad Laagri, 
Ääsmäe ja Pääsküla koolides muusikalises ja emotsionaalses plaanis 
väga tummise koolitunni. Toimus koolikontsertide projekti esimene 
kolmveerandtund, kus C-Jami ja Marcel Johannes Kitse lustimisel 
tšellodel oli hoogu ja energiat.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee!)

KODUVALD
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Harjumaa parim turvalisust 
edendav kool 2013 - Ääsmäe 
Põhikool
Aastal 2012 käivitus pilootprojektina „Tur-

valine kool“, mille kutsusid ellu Eesti Ter-
viseedenduse Ühing, Harju Maavalitsus, 
Päästeameti Põhja Päästekeskus, Politsei- ja 
Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Maantee-
ameti Põhja regioon ja Harjumaa Omavalit-
suste Liit. Eelmisel aastal Ääsmäe kool osales 
ja kogus kogemusi,  võidutiitel toodi koju sel 
aastal.

Projekti eesmärk on selgitada välja ja tun-
nustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid 
koole Harjumaal; tähtsustada turvalise koo-
li teemat ning kaardistada oma kooli riskid.  
Ääsmäe Põhikool oli üks kaheksast Harjumaa 
koolist, kes võttis julgelt osa uuest projek-
tist. Projekti raames oli osalevate koolide 
ülesanne eneseanalüüsi küsimustiku põhjal 
hinnata kooli hetkeseisu erinevate turvalisust 
puudutavate kategooriate kaupa, tuues välja 
parendamist vajavaid külgi koos olemasole-
vate õnnestumistega. Samuti külastas pro-
jekti meeskond koole, et saada lisainformat-
siooni ning tunnetada iga kooli nn x-faktorit. 
Analüüsi põhjal selgus, et Ääsmäe koolis on 
tehtud turvalisuse nimel juba päris palju, kuid 
alati leidub kohti, millele veelgi tähelepanu 
pöörata. Sellest tulenevalt otsustasime jätka-
ta projektiga „Turvaline kool“ ka 2013. aas-
tal. Etteruttavalt võib öelda, et oli õige otsus 
- 2013. aasta projekti „Turvaline kool“ võitja 
on Ääsmäe Põhikool. 

Kõige selle valguses toimus 27. novembril 
auhinna üleandmise pidustus, kus Ääsmäe 
Põhikoolil kui kõige turvalisemal koolil Har-
jumaal oli au olla võõrustaja. Peo külalisteks 
olid projekti eestvedajad (Eesti Terviseeden-
duse Ühing koostöös Eesti Haigekassaga), 
koostööpartnerid (Politsei- ja Piirivalveameti 
Põhja Prefektuur, Operation Lifesaver Es-
tonia, Maanteeameti Põhja regioon ning 
Harjumaa Õppenõustamiskeskus) Harju 
Maavalitsuse esindaja, Saue vallavanem ja 
muidugi teised koolid. Peol tunnustati kõiki 
projektis osalenud Harjumaa koole ning anti 
üle „Turvaline kool 2013“ tiitel Ääsmäe Põhi-
koolile. Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt 
oli rändkarikas, mille andis üle eelmise aasta 
„Turvalise kooli“ projekti võitja Kuusalu Kesk-
kool ning Eesti Terviseedenduse Ühingu ja 
Eesti Haigekassa poolt seinaplaat „Turvaline 
kool“. 

Osalemine selles projektis andis peami-
selt hea ülevaate turvalisusest Ääsmäe koo-
lis, samuti meelekindluse ja järjepidevuse 
turvalisuse teemadega tegelemiseks iga-
päevaselt. Võitja tiitli üle oli rõõm suur, sest 
tegeledes turvalisuse teemadega juba harju-
muspäraselt, ei tekkinud tunnet, et oleks mis-
kit suurt korda saatnud. Seega projekt täitis 
oma eesmärki, nüüd on ülesanne seda tiitlit 
ka väärikalt kanda.

Ivita Siniväli, Ääsmäe Põhikooli psühholoog

Laagri Kooli direktor lahkub 
ametist 
Alates uuest õppeveerandist, 5. jaanuarist 
2014, lahkub praegune koolijuht Viktor 
Juhanson ametist omal soovil. Kooli hakkab 
direktori kohusetäitjana juhtima seni koolis 
huvijuhina töötanud Toomas Artma. 
Laagri Haridus- ja Spordikeskuse (LHSK) 
juhatuse liikme Tõnis Ilpi sõnul võib, aga ei 
pea, erakool uue juhi valimiseks avalikku kon-
kurssi korraldama. Konkursi vajaduse konk-
reetsel juhul otsustab LHSK nõukogu veel 
enne sügisese uue õppeaasta algust.
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HARIDUS

Laagri Kooli loomise hetkest alates on väärtustatud laste loovust ning 
omanäolisust: hinnatud, toetatud nende isetegemise soovi, innustatud 
olema omanäoline, väljendama omi mõtteid läbi loomingulise tegevuse.

ÜLLE 
VIZGIRDA 
Laagri Kooli 
kunstiõpetaja 

Koostöölepingu allkirjastasid Kumu Kunstimuuseumi Hariduskeskuse 
juhataja Piret Lindpere ja Laagri Kooli direktor Viktor Juhanson.

Kooliaula lavadel ei olnud  tipptehnoloogiat ega sätendavat showbusinessi atribuutikat. Lihtsalt mehed ja 
pillid, muusika ja energia. See puges naha vahele ja puudutas.



Laut Alliku külas paistab välja 
nagu laut ikka. Ligi 150-pea-
line lehmaseltskond toime-

tab igapäevased toimetusi. Kes lesib 
mõnusalt, kes tuiab mõtlikult ringi, 
üks isend on sättinud end aediku 
moodi nurka ja vaatab sealt lauta 
tulnud võõrast oma niiskete uudis-
himulike silmadega. Alliku OS-i 
lehmad on vabapidamisel, teevadki 
seda, mis neile parajasti meeldib: 
söövad, magavad, lähevad lüpsile 
täpselt nii, nagu nende lehmaaru 
hetkel dikteerib. Ainult üks punane 
kuukulguri moodi asjandus liigub 
vaikse sahinaga lauda keskel edasi-
tagasi. See nagu esialgu hästi ei sobi 
pilti.

Naiselike nimedega vinged 
robotid
See punane on üks osa sel aastal 
soetatud automaatsest söötmis- ja 
ettejagamismasinast. Kui seda pe-
remehe Reigo Ilu silmi nähtavalt 
särama panevat masinavärki võhi-
kule seletada, siis tegemist on just-
kui suure kopaga, mis lae all sõidab 
silolatrini, laseb „kopakäpad“ alla ja 
haarab nende vahele toidulaadungi, 
siis sõidab tagasi selle n-ö kuukul-
guri moodi tünnini ja laseb silo-
portsu sinna sisse. Tünn omakor-
da asub teele lauda keskel asuvasse 
vahekäiku puistades toidu lehmade 
ette. Kõik see käib automaatselt 
vastavalt masinasse sisestatud and-
metele koguste ja intervallide kohta. 
See naiseliku nimega Lely Vector 
seade on loomapidamistehnoloo-
gia viimane sõna ja peremehe teada 
on seda Eestis kasutamas vaid kolm 
farmi. 

Ka lüpsmine on mehhaniseeri-
tud viimse kui etapini. Sellist pilti, 
et rätikuga proua läheb varavalges 
hommikul lauta, patsutab Mus-
tikule seljale ja asub lüpsma, võib 
näha Reigo Ilu sõnul ainult paari 
lehmaga hobimajapidamises. 300 
loomaga Alliku OS-is meelitatakse 
lehm talle mokkamööda maiusega, 
milleks tavaliselt on jahu, lüpsiagre-
gaadi Lely Astronaut juurde, masin 
lükkab automaatselt lüpsitorud leh-
male alla. Niikaua kui loom maius-
tab, vabaneb ta ka piimast. 

Ühesõnaga – kõik on lehma 
jaoks väga loomulik. Masin kannab 
söögi ette, kusjuures see riist on nii 
taiplik, et kui silohunnik on mingi-
test parameetritest väiksem, saab ta 
aru, et on vaja juurde tuua. Nõnda 
on loomal alati piisavalt sööki ees, 
lüpsma läheb siis, kui tahab, paneb 
tagumiku puhkehetkeks maha, siis 

kui ise otsustab. Piiramatud võima-
lused oma põhivajaduste rahulda-
miseks. Säästev tootmine ja lehma 
heaolu. Ja tippvormis lehm on ju ka 
kasumlik. 

Andmebaasid ja matemaatlised 
mudelid
Kui kasumlik õieti, kui palju üks või 
teine isend päeval piima on andnud, 
mitu korda mäletsenud või kui suur 
on rasva sisaldus piimas, seda saab 
peremees igal hetkel vaadata. Sest 
automatiseeritud ei ole mitte ainult 
söötmine ja lüpsmine, vaid ka info-
haldus. Igal lehmal on kaelas oma 
number, millega tuvastatakse looma 
liikumisharjumused ja lüpsilkäigud, 
selle järgi saab jälgida tema tervis-
likku seisundit, toodangut jms. 

Süsteem on välja arvutanud 
vastavalt lehma individuaalsetele 
omadustele, millal ta peaks lüpsile 
minema ja kui see siis liiga tihedasti 
maiuse juurde kipub, jätab ta looma 
jahust ilma ja saadab lüpsmata mi-
nema. Mõni lehm väisab lüpsiplatsi 
isegi seitse korda päevas, lootes head 
suupoolist saada. Kusjuures on ka 
kavalpäid, kes vahel säärast valskust 
teevad, et kui näevad, et kaaslauda-
line parasjagu lüpsma läheb, seh-
kendavad ennast ka sisse, et teise 
nina alt maius ära mugida.

Need kaasaegsed süsteemid või-
maldavad lauta juhtida kasvõi ko-
duselt diivanilt AK uudiste ja või-
leibade vahel. Ülevaade, mis laudas 
toimumas on, tuleb reaalajas arvu-
tikuvarile. See on nö selvetehno-
loogia, kus ühelt poolt on inimese 
sekkumine miinimumini viidud ja 
protsessid automaatsed, teiselt poolt 

tähendab see väga individuaalset lä-
henemist vastavalt iga looma vaja-
dustele, jõudlusele, tervisele jms.

Lisaks lehmakasvatusele peetak-
se Alliku OS-is ka põldu. 700 hek-
taril kasvatakse teravilja ja rapsi loo-
madele söödaks, kõik maad asuvad 
samuti Saue vallas: Alliku, Püha ja 
Hüüru külas. „Nii et kogu tsükkel 
algusest lõpuni, ainult kohukesi ei 
tee,“ viskab Reigo Ilu nalja. Oma 
toodang müüakse maha Epiko tu-

lundusühistule, kes koondab ena-
mikku Eesti piimatootjaid ning 
müüb piima edasi nii kodumaistele 
firmadele nagu Maag ja Tere, aga ka 
Lätti. 

Piima kokkuostu hinna arvab 
Ilu heaks, muretsedes pisut sel aas-
tal vaid riikliku piimakvoodi pärast. 
„Esimesel poolaastal oli kvoot täi-
detud 52% ja kuuldavasti pidi riik 
võimalikud ületootmise trahvid 
farmidele maksmiseks suunama,“ 

selgitab Ilu. Alliku OS püsib tema 
sõnul siiski praegu kvoodijärgses 
tasemes, kuid planeerimist ja ana-
lüüsi olla tänases põllumajanduses 
päris palju. „On ju pankrottigi läi-
nud majandeid, peamiselt üleinves-
teerimise tõttu,“ teab Ilu. Ennast 
nimetab ta pigem tagasihoidlikuks 
investeerijaks, kuid PRIA toetusel 
ja laenuraha abil soetatud tehnikat 
peab mees olulisks ja usub, et see 
teenib end tagasi 5-7 aastaga. Plaan 
on üles ehitada ka veel uus noorloo-
made laut.

Üle kolmekümne aasta põllu-
majanduses tegev olnud Reigo Ilu 
on üks ettevõtte omanikest, praegu 
ainus, kes ka aktiivselt igapäevase 
majandamise sees on. Muheda jutu-
ga mees ütleb, et kogu oma tööelu 
jooksul on ta kolmveerand aastat 
püüdnud ka teises ametis olla, aga 
ikka tõmbas põllu äärde ja nii on 
see jäänudki. Enam ei kisu kuskile 
mujale. Toodab piima, joob piima, 
kinnitades, et neil juttudel, et piim 
tervisele kahjulik on, pole tõepõh-
ja all. Temale pole piim küll miskit 
kurja teinud. Põsed on punased ja 
tegutsemistahet jätkub.
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Laudabrigadir Niinal on hoolimata protsesside automatiseerimisest vahetu kontakt loomadega siiski säilinud.

Alliku OS-i miljoni eurone investeering automaatsesse söötmismasinasse ja lüpsitehnikasse räägib sellest, et ka 
loomafarmi majandamine on tänapäeval puhas täppisteadus. Peremehe töövahenditeks on sõnnikuhargi ja 
piimaämbri asemel arvutikuvar ja mahukad andmetabelid. 
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Alliku OS, Alliku küla

Tegutseb alates 1991. aastast
Loomade arv 301
Haritavat põllumaad 700 ha
Inimesi tööl 5 laudas ja 4 
põllul
Keskmine päevatoodang 3400 
liitrit
Keskmine piimatoodang 
lehma kohta 8,4 tonni aastas

Põllumajandustehnoloogia viimane sõna – söötmismasin Lely Vector.

Info igast isendist jõuab otse arvutikuvarile ja see on peremehele ka 
peamiseks juhtmisvahendiks.



Olugugi, et elu-olu mõttes sattus Anu 
ühel augustikuu päeval oma vana-
vanemate nooruseaega, kus telefo-

niside on nigel, teed auklikud, autod logud, 
inspireerivad teda esivanemate lugusid ja 
kombeid täispikitud kohalikud tantsud ning 
õhtuti läbi toaseina kostvad ürgsed rahvalau-
lud. Anu on vabatahtlik Aafrikas. 

Kust tuli üldse selline mõte minna vaba-
tahtlikuks Aafrikasse? Kas elu siin muutus 
kuidagi igavaks või vajasid lihtsalt ekst-
reemset adrenaliinilaksu? 
Eesti Õpetajate Liidu listi kaudu potsatas 
minu kirjakasti ükspäev niisugune huvitav 
kiri, kus Välisministeerium ja MTÜ Mondo 
otsisid Aafrikasse, Ghanasse vabatahtliku-
tööle kogemustega õpetajaid. Kohe esimesel 
korral, kui seda lugesin, olin ainuüksi juba 
mõttest vaimustuses - nii kutsuv ja samas ka 
muidugi utoopiline. Natukese aja pärast luge-
sin üleskutset uuesti ja otsustasingi kandidee-
rida. See tundus nii loomulik. Enne muidugi 
sai perega ka nõu peetud, kuid ega me vist 
ei kujutanud ette, et asi päriselt teoks saab. 
Kuigi olen päris palju reisinud, on vabatahtli-
kukogemus siiski uus. Pidasin pakutavat tööd 
enda jaoks heaks väljakutseks, kus suudaksin 
edukalt rakendada oma seniseid teadmisi ja 
kogemusi, ja seeläbi ka ise õppida ja areneda. 

Järsku hakkas kõik, mis selle teemaga 
seotud, igal pool silma ja kõrva. Õpetajate 
Leht kirjutas sõpruskoolide ühisprojektidest 
teemal VESI. Sain teada, et minu lapselap-
se klass peab kirjavahetust kooliga Ghanas, 
Kongo külas. Nagu pooljuhuslikult kohta-
sin inimesi, kellel kiire igapäevaelu kõrval on 
aega ja võimalust toetada laste haridusteed 
kas Ghanas, Keenias, Ugandas või Afga-
nistanis. Uudishimu viib edasi ja nii avanes 
mullegi ootamatult uus ja põnev aspekt ha-
riduses. Olin meeldivalt üllatunud, kui sain 
teada, mida MTÜ Mondo juba viie aastaga 
teinud on. 

Mis koht see täpsemalt on, kus Sa tegut-
sed? 
Praegu olen kaks kuud üksinda elanud ja 
jõudumööda (palavus!) ka töötanud Põhja-
Ghanas Kongo külas. Piirkonnas on ligi 15 
algkooli ja põhikooli ning üks suur keskkool. 

Tegelen siin mitme teemaga. Septembris 
koostasime ja täpsustasime abivajajate laste 
nimekirja. Sinna kuulub 135 last, kes kaota-
nud ühe vanema või on orvud. MTÜ Mondo 
koostöös kohaliku küla arendajatega (Kocta) 
tagab selle, et toetus jõuab lasteni. Konkreet-
ne abi sõltub lapse vajadustest. Tänu abile 
saab laps jätkata kooliteed, sest ilma kooli-
vormi, koti, vihikute, sandaalide ja pliiatsite jt 
vahenditeta ei ole see võimalik. Heade õpitu-
lemustega keskkooliõpilased saavad Tarkuse-
fondilt toetust õppemaksuks. 

Käima on läinud ka Eesti ja Ghana koolide 

koostöö. Sõpruskoolid on vahetanud kirju, 
joonistusi, õppematerjale ja tegelenud mõle-
maid pooli huvitanud teemadega nagu vesi, 
taaskasutus, prügi, keskkond, traditsioonid, 
haridus jt. Vastastikku saadakse palju põnevat 
teada. Lisaks infovahetusele püüavad Eesti 
koolid partnerkooli võimaluse korral majan-
duslikult aidata (heaks näiteks on Rapla Ve-
siroosi Gümnaaasiumi toetusel saadud päi-
kesepaneel Gorugi algkooli katusel). Minu 
ülesanne on aidata kaasa koostöö paremaks 
sujumiseks ja suhelda nii õpetajate kui ka 
õpilastega. Tutvustan koolides Eestit ja meie 
koolisüsteemi. 

Kuna kohalikud koolid on huvitatud ing-
lise keele õpetamise metoodikast, lugemisos-
kuse parandamisest ja foneetika õpetamisest, 
siis on mul kavas läbi viia selleteemalisi töö-
tubasid ja juhendada õpetajaid koolides koha 
peal. Sinna juurde kuulub kindlasti ka õppe-

materjalide valmistamine. Kui aega üle jääb, 
siis olen hea meelega ka õpetaja rollis.

Kuidas see suhtlemine kohalikega käib, 
oskavad nad kõik inglise keelt?
Kohalikud räägivad akaani keelerühma erine-
vaid murrakuid, siin Kongo külas nabti keelt, 
millel puudub kirjakeel. Kuna neid keeli on 
palju, siis koolis toimub õpetamine inglise 
keeles. Alguses tuleb harjuda, et sellest aru 
saada. Nende kuudega olen püüdnud ka ko-
halikku keelt kuulata ja kasutada nii palju kui 
võimalik. Tänu sellele saan kindlasti inimes-
tega parema kontakti. Gaanalased on väga 
sõbralikud ja abivalmid. Meisse suhtutakse 
väga hästi, sest Mondo heategevusest siin 
teatakse ja seda hinnatakse. 

Kipume arvama, et Aafrikas elatakse vae-
selt, võimalused on kasinad? Millistes tin-

gimustest Sa seal elad, milline see elu-olu 
on?
Ghanast sai 1957. aastal esimene iseseisev riik 
Sahara-taguses Aafrikas. Praeguseks on Gha-
na üks edukamaid riike nii demokraatia kui 
ka majanduslike näitajate poolest. Põhjaosa 
on vähe arenenud vaesem piirkond. Elatak-
se muldonnides, ilma elektri ja veeta. Tege-
letakse põllumajanduse ja karjakasvatusega. 
Põhja-Ghanas kasvatatakse tomatit, hirssi, 
tšillipipart, maisi, jamssi. Vaesusest püütakse 
üle olla, mida on näha hoolitsetud välimusest 
ja rõõmsast eluhoiakust. Kerjamine on siin-
kandis tabu. 

Elan ise katoliku kooli õpetajate kvartalis 
koos teiste kohalike õpetajatega. Õnneks on 
enamus aja siiski vesi ja elekter olemas. Toa 
juurde kuulub köök, kus saan ise süüa val-
mistada. Algul oli raske harjuda palavuse ja 
kohaliku söögiga, mis erineb täielikult seni 
kogetust. Olen maitsnud esimest korda elus 
maguskartulit, jamssi, okrat, ahvileivapuu-
lehtedest valmistatud toitu, papaiat. 

Kuna koolid on üksteisest kaugel, pean 
sõitma iga päev motorolleriga, mis kivisel-
künklikul maastikul sugugi kerge pole. Va-
bal ajal käin praegu kohalikelt naistelt kor-
vipunumist õppimas. Õdede Abanamah ja 
Monica kodus istume kas suures siseõues või 
suure puu varjus, et päike liiga ei teeks. Mina 
vaatan, kuidas nemad punuvad ja proovin ka 
ise kõik võtted järele. Samal ajal vesteldes saa-
me vastastikku palju teada üksteise elu kohta. 

Tunned millestki puudust ka? Sõpradest, 
eesti keelest, Kalevi šokolaadist?
Üksinda olles tundsin muidugi suurt puu-
dust perest ja sõpradest. Nüüd, koos teise 
vabatahtliku, füüsikaõpetaja Mart Kuur-
mega, on tore eesti keelt rääkida ja mõtteid 
vahetada. Šokolaadi tõepoolest pole poes 
näinud, hoolimata sellest, et Ghana on naa-
berriigi Elevandiluuranniku järel teisel kohal 
kakaoubade eksportijana. 

Milline on üldse sealne haridussüsteem?
Algkool ja põhikool on Ghanas tasuta, õpi-
kud annab valitsus. Vanemad peavad ise ost-
ma vihikud-pliiatsid, koolikoti ja kingad ning 
tellima õmbleja käest koolivormi. Samuti pea-
vad vanemad maksma toitlustamise eest, mis 
on paljudele üle jõu käiv. Vaid vähestel lastel 
on võimalik keskharidust omandada, enamus 
piirdub algharidusega. Alates lasteaiast õpe-
tatakse kõiki aineid inglise keeles, mis on ka 
ametlik riigikeel. Kõik õpikud on ingliskeel-
sed. Töötab nagu keelekümblus. Lapsed siis-
ki ei unusta emakeelt, eriti seetõttu, et seda 
kodudes räägitakse. Vanemad, kes koolis pole 
käinud, on kirjaoskamatud ega mõista inglise 
keelt. 

Ghana kooli õppekavas on aineid, mida 
Eestis tavaliselt pole. Näiteks põllumajandus-
õpetus ja moraaliõpetus ning kultuuriõpetus. 
Paremates koolides on ka prantsuse keel, kuna 
Ghana naabriteks on prantsuskeelsed riigid. 
Kõik lapsed oskavad laulda ja tantsida. Kõige 
populaarsem spordiala on kahtlemata jalg-
pall, mida mängivad nii tüdrukud kui poisid. 
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Ääsmäe Põhikooli õpetaja Anu Joon kimab täna kuumust trotsides rolleriga Aafrikas ringi, vaat-
leb savannis kohalike Kongo küla lastega tähistaevast, naudib nende uudishimulikke suuri silmi 
ja terasust ning õpib külaprouadelt korvipunumise tehnikaid. 

Kohalik õpetaja Grace õpetab Anule, kuidas mängida Aafrikas väga populaarset mängu OWARE. 

Eesti lippu hoiab uhkelt Mercy, kes õpib Kongo Algkoolis ja saab projekti kaudu toetust koolis-
käimiseks.



Hoolimata koolikohustusest ei käi vähemalt siin piir-
konnas kõik lapsed sugugi koolis. Vanemad jätavad nad 
tahtlikult koju, et nad aitaksid karja hoida, kullakaevan-
dustes ja muudel töödel – siis on tulu käegakatsutav.

Kirjelda pisut kohaliku inimese elu, mida nad oluli-
seks peavad, millega tegelevad?
Kongo küla on hajaküla, kus elab umbes 7 000 inimest. 
Küla ja selle ümbrus elab meie mõistes eelmise sajandi 
elu. See on minu vanaema noorusaeg. On harjutud ela-
ma ilma vee ja elektrita. Enamus töid talus tehakse käsit-
si. Küntakse härgadega põldu ja koristatakse saaki ikka 
käsitsi. Käsitööna valmib šeavõi, korvid, kangad jm, vesi 
kantakse majja pea peal või käruga. Tüüpilisel naisel on 
laps kogu aeg suurräti sees seljal ja kauss pea peal. Elu kul-
geb väga loomulikult ja loodusega ühes rütmis. Tavaline 
on rahulik ootamine nii koolis kui ka tänavapildis. Siiski 
on nende tantsud ja laulud veel kaugemast minevikust pä-
rit ja aukartustäratavalt ürgset jõudu täis.

Mida selline kogemus Sulle endale annab? 
Üksinda veedetud ajal oli hea mõtteid koondada. Pean 
seda väga oluliseks. Selleks on siin suurepärased tingimu-
sed – imeilus avar savanni maastik oma kaugete mägede 
ja armsate savikarva majadega ringis ümber siseõue. Kõik 
on siin nii looduslik-loomulik, kui üldse olla saab.

Tänu kohalike sõbralikkusele ja abivalmidusele su-
landusin uude kogukonda päris hästi. Olen õnnelik, et 
läbi kohalike inimeste tegevuste ja traditsioonide saan 
osa nende mõttemaailmast ja elulaadist. Lisaks veel saan 
iga päev Mardi käest teadmisi astronoomiast ja füüsikast. 
Meie lähimasse naabergalaktikasse kuuluv Andromeeda 
udukogu tunnen igatahes juba ära! Ees ootab päikesevar-
jutuse vaatamine, mida Mart teeb koos kooliõpilastega. 

Millal tagasi? Jätkad ikka Ääsmäe koolis?
Tagasi Eestisse tulen detsembri keskel. Enne seda on 
plaanis veel pealinnas Accras ja ookeani ääres nädal aega 
ringi vaadata. Tulevikuplaanid on veel lahtised. 
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JÕULUKINGITUSED OSTAME SIIS SEL AASTAL OMADELT
Septembris laotati Laagris kultuurikeskuses klaasvitriinidele välja mitmeid sauevallakate fantaasia 
ja näpuosavuse miksimise tulemusel sündinud tooted. On villast ja vildist, vahast ja pärlitest, on 
iluasjakesi ja praktilise tooniga kaupa, paarist eurost paarikümneni. 
Nüüd, aastalõpu eel, on paslik meelde tuletada, et jõulušopingut planeerides tasub ka 
kultuurikeskusesse sammud seada. Ostukeskkond on kindlasti rahulikum kui suurtes ja ülerahvastatud 
kaubanduskeskustes. Kingikotti saab valida seeriatootmise ühenäoliste esemete asemel iseloomu 
ja hingega valmis nokitsetud kindapaari, vahaküünla või kohvikruusi ja palju muud. Ka osa sellest 
kaubast, mis Mardilaadal uut omanikku ei leidnud, on kultuurikeskuse vitriinidel koha saanud. 
Kingime südamest südamega tehtud asju.
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Mardilaat toimus Helsingis juba 
30. korda ja seal tutvustas 
oma tegevust üle 160 ette-

võtte ja organisatsiooni ning külastajaid 
oli kahel päeval kokku üle 16 000. See-
kordse Mardilaada teemaregiooniks oli 
Harjumaa, kust osales maakonna teema-
alal 23 erinevat käsitöö ja kohaliku toi-
du tootjat. Ääsmäe Külakogu koostöös 
Saue Vallavalitsusega osales Mardilaadal 
ühise müügiboksina.  Müügitiimis olid 
Virge Keidla, Ilmar Keidla, Heiki Brük, 
Tiina Tint, Kaija Velmet ja Ave Kruus. 
Tiimitöö oli ladus ja igaüks andis oma 
parima.  

Müügiboksi sai kogutud Saue vallas 
tegutsevate  käsitööliste ja talupidajate 
tooted. Letil olid kootud sokid-kindad, 
näpunukud, linikud, õlasallid, vilditud 
sussid ja saunamütsid, lambanahad, nu-
kumööbel, beebitekid, õmmeldud kai-
suloomad,  keraamika,  mesilasvahast 
küünlad, vahustatud mesi, Kadarbiku 
smuutid ja mahlad, saunavihad, käsitöö-
na valminud ehted, albumid, mängud 
jpm. Müügiboksi sai pidevalt ümberku-

jundatud, et ikka kogu 
kaup kenasti silma 
paistaks. Kaupa oli sei-
nast-seina ja väga pal-
jule leidusid ka ostjad.  
Suurimateks müügiar-
tikliteks osutusid Anne 
Truumaa valmistatud 
näpunukud ja lastele 
kootud maasika- ja hii-
rekindad ning Kadarbi-
ku mahlad, mille suut-
sime läbi müüa poole 
laadapäevaga.

Samaaegselt müü-
gitöö tegemisega tunti huvi, kus Saue 
vald asub,  millega tegeleme ja kes on 
meile selliseid toredaid asju valmistanud. 
Ostjatega tuli suhelda nii soome, eesti, 
inglise kui vene keeles. Mida paremi-
ni tundsid oma kaupa, seda kergem oli 
seda ka müüa. Kuna olime Harjumaa 
pinnal ainuke oma koduvalda reklaamiv 
boks, siis hakkasime sellega kenasti silma 
ja polnud ka harv juhus, kui küsiti, kas 
Saue vald on ainus vald Harjumaal. Sil-
ma hakkas ka meie müügiboksi bänner, 
kus oli toodud Saue valla võrdlus Soome 
kaardiga (mis on ju peegelpildis vägagi 
sarnased). 

Kuigi Mardilaada ettevalmistused 

algasid juba märtsis ja nõudsid väga pal-
jude organiseerijate aega ja vaimu, saime 
sellisest võimalusest palju kogemusi ja 
emotsioone ning kindlasti ka palju uusi 
suhteid. Rõõmustas, et meie vallas on 
nii palju põnevaid käsitöötegijaid, kes 
olid siiani omaette nokitsenud ja tore, et 
mida aeg Mardilaadale lähemale jõudis, 
seda enam muutusid inimesed julge-
maks ka oma kaupa laadale pakkumaks.  

Igatahes andis sellisel laadal osale-
mine kindlasti rohkem julgust juurde 
ka ehk järgmisel aastal valla tegijad ühe 
mütsi alla koondada ja ühiselt laadale 
minna, miks ka mitte juba Vanamõisa 
käsitöölaadale. 

KULTUUR

Soome Tuglase Seltsi eestvõttel novembri lõpus toimunud Mardi-
laadal Helsingis osales ka Saue vald oma käsitööliste ja talupi-
dajate toodanguga.

AVE KRUUS
Ääsmäe Küla-
kogu liige
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Ave ja Tiina Ääsmäelt on laadakogemusega väga rahul.

Saue valla müügiboksi reklaamis Silma bänner, kus oli too-
dud Saue valla võrdlus Soome kaardiga, mis on ju peegelpil-
dis vägagi sarnased.



!"#$%&'#NR 12
DETSEMBER 2013 SAUE VALLALEHT()

Hermanni koolipäev saab läbi, tu-
leb Jälgimäele sõita, lubasin seda 
talle jahilkäigu asemel, mis Harkus 
ära jäi, kuid mille üle ta oli väga 
rõõmu tundnud. 

Teisipäev. Eile ei jõudnud ma 
enam kirjutamiseni, kuna me sõit-
sime Jälgimäele, kus oli kaunis igav. 
Päev varem oli seal käinud proua 
von Baggo koos Nediga, kes pidavat 
olema väga kena noormees, natuke 
häbelik oma pehmuses. Nõva peaks 
ta küll tugevasti oma kätte võtma 
ilma muust hoolimata. Ma kutsun 
tema ja Nedi Willi sünnipäevale, 
kuid see saab olema neile küllalt 
raske, nii kannatlikud olla, kui 
lastega on vaja. Väljas on 7 kraa-
di külma, mis saab sinu tulekust? 
Willi ja Pauli sünnipäevalt ei tohi 
sa ometi puududa, ja kui sa ise selle 
peale pole tulnud, siis meie ootame 
sind kindlasti. Ma sõidan järgmisel 
nädalal Revalisse, et kinke osta, ar-
van, et soomusrüüd peaksid ka seal-
hulgas olema. Väike Mary on täiesti 
reibas ja ülirõõmus, kui ta mind 
näeb, kui ma aga ma ei võta teda 
kohe sülle või koguni temast mööda 
lähen, hakkab ta kibedasti nutma, 
see on nii armas.

Me tahame natuke ringiga sõita, 
võimalik, et isegi kuni Jõgisooni, sest 
seal on nii kena nõbu. 

Veel armastab ja suudleb Sind ja 
Peggit teie vana Lisinka.

Leitud kirjadest kaks ülejäänut 
jätame kõrvale, kuna need pole 
kirjutatud Sauelt ega anna meile 
lisateadmisi siinsest elust.

Wilhelm von Straelborni kirja-
dest arusaamine nõudis palju aega 
ja nuputamist, samas pakkus palju 
rõõmu, kui mõni reebus jälle sai 
lahendatud. Kirjad on sisult rõõm-
sameelsed ja kergetoonilised, jät-

tes Straelbornide 
elust neil aastail 
helge üldmulje. 
Aga loomulikult 
tuli ka Straelborni-
de peres ette suuri 
muresid ja mõisates 
majanduslikke ras-
kusi, kuid need on 
juba uued teemad.

Täname Elgi Krii-
sat Wilhelm von Strael-
borni kirjade avalikuks 
kasutamiseks andmise 
eest! Tänu sellele sai meile 
tuttavamaks ja läheda-
semaks mees, kellelt meie 
esiisad, kes elanud siinsetel 
Saue ja Vanamõisa mõi-
sa maadel,   ostsid päriseks 
oma talud 1890ndatel aas-
tatel.

Reval, 27. (oktoober 1870)

Mu truu naisuke!
Tulen just väga mõnusalt vee-

detud perekonnaõhtult vanaema 
juures. Otto ja Adelchen, kes olid 
eile Kersellist (Kärsa mõisast) siia 
kohale jõudnud, olid ka seal ja esi-
mene neist viis mind väga heale 
mõttele – ta oli teinud vanadele 
ettepaneku rongiga Rakverre sõita 
ja sealt edasi tema tõlda kasutada. 
Miks ei võiks meie nüüd samuti 
teha?

(Sõita tõllaga) kuni Rakvereni, 
saata see sealt tagasi, kasutada ron-
gi, ja siin jaamas ootab meie tõld, 
mis meid kodukohta toob. Nii hoiaks 
kokku üle 100 versta, mis pole pisiasi 
kerge tõlla puhul ja vähemalt 7 tun-
di, mis mulle samuti arvessevõtmist 
väärt näib. Rong väljub Rakverest 
kell 10 hommikul, seega peame kell 
9 või hiljemalt pool kümme Tartust 
välja sõitma, et õigeks ajaks kohale 
jõuda, mis, ma arvan, pä-
ris hästi ei klapi vanemate 
pulmaplaanidega, kuna 
nemad soovivad, et pärast 
peaks veel tantsida saama. 
Tegelikult peaks ju supee-
ga väärikas lõpp antama. 
Veelkordne tagasihoidlik 
küsimus: kas see on siis tingi-
mata vajalik? Kui niisugu-
ne lõpetamine tõepoolest tin-
gimata vajalik peaks olema, 
tuleks laulatus natuke varem 
teha ja siis kogu rahvale söö-
maaeg, mis õigupoolest pole ei 
lõuna- ega õhtusöök. Kuid ma 
olen veendunud, mida prakti-
lisemad te olete, seda paremini 
see teil välja tuleb. 

Kui me peaksime raudtee 
valima, tulen ma kibitkas, mille 
ma Peterburist selle jaoks tellisin 
ja mis neil päevil raudteed möö-
da kohale peab jõudma. Peggist 
on väga armas, et ta meile oma tõl-
da pakub, kuid ta ju vajab seda ise, 
et Friedrichshofi tulla. 

Ja nüüd paistab veel kuu nii he-
ledasti mu tuppa, üsna samamoodi 
kui tol juuniõhtul Ahjal, ma tun-
nen jälle su suudlust oma rinnal, 
ma ei suuda rohkem kirjutada.

Väike paus tegi mulle head, 
nüüd saan jätkata. Lükkasin too-
li akna alla, nii et kuu mulle otse 
näkku paistis, süütasin paberossi, 
seejärel kustutasin tuled. Paberossil 
polnud seekord rahustavat mõju ja 
seepärast otsustasin, et see siiski pole 
sama kuu, mis tookord paistis, sest 
siis polnud see nii ümmargune. See 
mõte rahustas mu täielikult, süüta-
sin tuled uuesti, ja nüüd saan jät-
kata.
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Novembrikuu vallalehes ilmunud omaaegse Saue kandi mõisahärra kirjutised oma noorele 
pruudile saavad järje ja lõpu selles lehenumbris. 

HELLE KOPPEL, 
Saue Kodu-
uurimise Seltsing

Vaene mamma, ta talub ilm-
selt seda ooteaega raskelt, ehk mitte 
kergemini kui mina. Vaene naine, 
süda täis armastust ja nii vaba 
egoismist! Minu süda läheb alati 
väga raskeks, kui ma mõtlen selle-
le, et vanad niimoodi täiesti üksi 
maha peavad jääma. Ka koht Peggi 
kirjas, mis seda käsitleb, on tõesti lii-
gutav. See näitab selgelt, mis sa oma 
vanematele tähendasid ja mida 
nad sinu lahkumisega kaotavad.

Jälle üks „Ah, kui suurepärane!“ 
mõnusalt veedetud kohvitamisaja 
kohta. Seda tuleb nüüd igas kirjas 
mitu korda ette. Sa uputad ennast 
sellesse kohvitamisse täielikult. Ütle 
siis ometi, kas ka Friedrichshofis 
saab nii olema, et sa 6 korda päe-
vas kohvi jood? Seal sa leiad selleks 
küll vähem kaaslasi, sest mõned, kes 
sinu mõnusal olemisel on osalenud, 
jäävad seal ära. Näiteks „Hiired, 
kes toas ringi jooksevad, ja meeletu, 
aga ilmselt meeldiva piiksumisega 
ühest august teise jahti peavad.“ 
Pole ju ometi midagi paremat kui 
maa vaikelu süütud rõõmud.

Knorring on napakas, kes nõudis 
su kätt oma pihku selleks, et näha, 

kasutuid mõtteid, kuna ma väsi-
musest ja unisusest peaaegu sega-
seks olen läinud. On parem, et ma 
täna rohkem ei kirjuta. Järgmisel 
postipäeval kirja minult ei tule, ma 
sõidan homme varakult maale ja 
vaevalt ma enne esmaspäeva tagasi 
tulen. Pole minust kena, kuid teisiti 
ei anna enam teha. Mu silmad va-
juvad kinni, ma ei suuda rohkem.

Sind oma käte vahele võttes
Sinu Wilhelm

Möödus tosin aastat ja Strael-
bornide pere suurenes: sündisid 
Hermann Konrad (1871), Wil-
helm Adelhard (1874), Paul Otto 
(1875). Kolmele pojale järgnes 
tütar Marie (Mary) Wilhelmine 
Sophie, sündinud 1880, kes abi-
ellus 1899. aastal Otto von Lilien-
feldiga, Rapla kihelkonna Kuusiku 
mõisa omanikuga. Lilienfeldide 
perre sündisid lapsed Otto, Paul 
Wilhelm ja Arist. Kas Mary lastel 
ka järeltulijaid on, pole teada.

Friedrichshof, 
18.oktoober (1882?)

Emake, südameke! 
Steko, kes paar päeva siin veetis, 

sõidab Revalisse ja võtab kirja kaa-
sa, siin oli väga mõnus ja väikesed 
nõod on alati lausa pöörased ta üm-
ber. Kui ma üleeile õhtul Harkust 
tulin, leidsin ma ta siit eest. Olin 
Harkus, kus jahisaak oli väga kasin, 
nii et me ei näinud (jahil) suurt 
midagi ja sõitsime kohe mõisa taga-
si. Aga seal lobisesime me mõnusalt 
Mimi ja teistega, nii alustasin ma 
kojusõitu alles kell 9, sellal kui juba 
kell 7 oli pimenenud. Oli kuuvalge, 
nii sai kive vältida, kuid ma sõitsin 
siiski mööda reeteed üle 10 versta, 
piisavalt palju minu jaoks, kui tee 
on nii konarlik nagu praegu.

Siin meie juures näeb kõik väga 
lõbus välja, lapsed on Jumala ar-
must terved, ja väikesel Maryl on 
väike varbaots mädanikus. Võttis 
aega, enne kui aru sain, et tal mi-
dagi viga on. Igatahes on ta muu-
tunud väga püsimatuks. Rõuged 
pole ka veel üles tulnud, ometi on 
täna juba neljas päev. Täna, kui 

mida teed ja sina oled ka peast põ-
runud, mis sa punastad, kui tema 
sind vaatab!

Kolmapäev. Sain täna sinu kir-
ja, lühikese ja täis rahulolematust, 
see näib olevat pahas tujus kirjuta-
tud, kiirustades, nagu neil vähes-
tel kordadel, kui kirjutad Tartust. 
Ja kuupäev ütleb, et kaks päeva 
on möödunud, mil sa mulle sõna-
gi pole kirjutanud. Mis hoiab sind 
siis tagasi, südameke, muidu pole 
seda ette tulnud. Mul on peas palju 

Kiri emale
Järgmise, kolmanda kirja on Wil-
helm kirjutanud emale Fried-
richshofist (Saue mõisast). Aeg on 
kustutanud aastanumbri, kuid 
kirja tekstist selgub, et peres oli 
juba neli last, seega võib kiri olla 
aastast 1882 või 1883. Sellest 
kirjast aimub, et Wilhelmist oli 
saanud hell ja armastav isa, ta 
oli hea poeg oma emale, aga 
ka seltskondlik ja aldis lävima 
oma lähinaabritega.
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Müüa GARAAŽ Laagris 
Kuuse tn. 43a. 16 rm, 

elekter, metall uksed, väga 
hea asukoht.  Hind  3000!  

Tee oma pakkumine.
+372 522 5862, Marko

markolohmus1@gmail.com

HAMBAARST MERLE KALDMA 
VÕTAB VASTU UUEL AADRESSIL 

TALLINN, ÕISMÄE, MEISTRI 22 
KAB.202, TELEFON  6571534

ANU KOITLA HAMBARAVI
MEELDIVA KOHTUMISENI

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

17.10-31.12 Aleksei Turovski näitus „Loomadest 
sõnadeta“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla 

kultuurikeskus
Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

21.11.2013-
15.11.2014 Erik Mandre loodusfotode näitus Saue valla kultuurikeskuse II korrusel Saue valla 

kultuurikeskus
Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

7.12 Puuetega laste jõulupidu Saue valla puuetega laste jõulupidu, 
kutsetega

Saue vallavalitsus, 
Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

12.-20.12

Vanamõisa jõulumaa
programmid lasteaedade- ja 
kooligruppidele/ etteregistreerimisel 
www.vabaõhukeskus.ee

Vanamõisa vabaõhukeskuses
12, 13 ja 16.-20.12 

14. ja 15.12 Vanamõisa Jõulumaa ja 
jõuluturg avatud kõigile. Perepilet 8 !
Täpsem programm www.vabaõhukeskus.ee

MTÜ Vanamõisa küla Tel 5140761
katrin@kodukyla.ee

14.12 Laagri jõuluturg kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

14.12 Martsipani töötuba Kell 12.30-14 Saue valla kultuurikeskuses
Tasuta

Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

14.12 Geelküünalde valmistamise töötuba Kell  11-13 Saue valla Kultuurikeskuses 
Osavõtutasu  13 !

Kunstituba OÜ Kristina 
Tamm, 
Saue valla 
kultuurikeskus

Kunstituba OÜ, 
eelregsitreerimine tel 
5020796, info@kunstituba.
com. 
Töötuba toimub, kui on 
koos 3-liikmeline grupp.

14.12 Vanamõisa jõulumaa koos jõuluturuga

kell 10-18 Vanamõisa Vabaõhukeskuses 
Jõuluturul saab osta käsitööd kingitusteks 
ja eestimaist toidukraami jõululauale. Kõiki 
lapsi ootame aga samal ajal Jõulumaale!

MTÜ Vanamõisa Küla

http://joulumaa.xn--
vabahukeskus-uib.ee/
joulumaa/
Tel 5140761
katrin@kodukyla.ee

14.12 Hüüru küla laste jõulupidu kell 14 Hüüru mõisas, osavõtutasu 2 eur 
Eelregistreerimisega! MTÜ Hüüru Külaselts Tel 5299 966 või 

info@huuru.ee

15.12 Vanamõisa jõulumaa koos jõuluturuga

kell 10-18 Vanamõisa Vabaõhukeskuses 
Jõuluturul saab osta käsitööd kingitusteks 
ja eestimaist toidukraami jõululauale. Kõiki 
lapsi ootame aga samal ajal Jõulumaale!

MTÜ Vanamõisa Küla

http://joulumaa.xn--
vabahukeskus-uib.ee/
joulumaa/
Tel 5140761
katrin@kodukyla.ee

18.12 Pensionäride ühenduse Sügis jõulupidu kell 12-15 Sügise ruumides MTÜ Sügis Olvi Suurkütt, tel 6720 
694

20.12 Segakoor Wannamoisa jõulukontsert kell 17 Saue linna päevakeskuses segakoori 
Tasuta Wannamoisa segakoor Urmel Reinola

urmel.reinola@gmail.com

22.12 Segakoor Wannamoisa jõulukontsert kell 16 Keila kirikus
Tasuta Wannamoisa segakoor Urmel Reinola

urmel.reinola@gmail.com

23.12 Maidla jõulupidu Esineb ansambel 
COCO

kell 18.00 Maidla Seltsimajas.  Pileteid 
hinnaga 10 ! saab osta kuni 16.12 Ene 
käest. Pidu kestab südaööni.

MTÜ Maidla Külaselts Ene Mitt
ene@sillaotsa.ee

23.12

Saue valla harrastusteatri etendus 
„Shakespeare’i sonetid“
kaastegev Julia Agayeva Hess 
klavessiinil.

kell 19 Saue valla Sissepääs tasuta.

Saue valla 
mänguteater,  
Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

24.12
Jõuluteenistus Laagri Kristliku 
Koguduse jumalateenistus, esineb 
ansambel Pihlamari.

kell 15 Saue valla kultuurikeskuses 
Laagri Kristlik 
Kogudus, Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

10.01 Uusaasta seltskonnatantsuõhtu kell 19 Saue valla kultuurikeskuses Käthe Lobe, Saue valla 
kultuurikesus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

11.01 Uus aasta: kooli alguse disko kell 12 Saue valla kultuurikeskus Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

11.01 Taaskasutuse töötuba: käsitööseebi 
valmistamine kell 11-13 Saue valla kultuurikeskus Kristina Tamm, Saue 

valla kultuurikeskus
Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

11.00  LASTE JÕULUPIDU
 esinevad :      
 x�Vikerkaare pesamunad
 x�A.Adamsi laulustuudio solistid
 x�Pereklubi Kollane Pardike loovusrühmad
 x�Võimlemiskooli Excite Dance tantsurühmad

  Üllatuskülaline JÕULUVANA MARTIN

 12.00  JÕULUKUUSE EHTIMINE ÕUEALAL

11.00-13.00 GEELKÜÜNALDE VALMISTAMISE
 TÖÖTUBA
 (eelregistreerimine, osalustasu 13 eurot)

 12.30-14.00 MARTSIPANI TÖÖTUBA
  (tasuta)

  HOOVIKOHVIKUS
 pakutakse külastajatele kuuma
 JÕULUJOOKI, koduseid küpsetisi ja
 piparkooke! 

Sügav kaastunne 
Kristelile, Jannele 
ja Vilvele kalli isa 

ja abikaasa 

ELMAR 
KUIMETI 
kaotuse puhul!

Helina ja 
Kaija-Ly

!
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JÕULURÕÕM EI KOLI NIISAMA 
PRÜGIMÄELE, VAID LAHKUB 
VÄÄRIKALT LEEKIDES
Eesti rahvatraditsiooni kohaselt viiakse 
kolmekuningapäeval kuusk toast välja 
ning sellest päevast enam “head uut 
aastat!” ei soovita. 
Sauevallakad võivad alates 6. jaanu-
arist tuua oma jõulukuused Laagri 
alevikus Jõekääru parki skateparki kõr-
vale platsile ühisesse lõkkesse, et siis 
12. jaanuaril kell 17.00 õhtupimeduses 
lõke süüdata.

TULE SAA SELLEST OSA!
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SAUE LOOMAKLIINIK 

Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee
KODUVISIIDID

GEELKÜÜNED - TAVAGEEL, 
BIOGEEL. HOOLDUS JA 

PAIGALDUS. ALLIKU KÜLAS, 
TOOTSI TEEL. HIND 15EUR. 

KODULEHT: 
TIUXNAILS.WEEBLY.COM 

TEL 59 033 079
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Virve Vainomäe 

LAAM Kinnisvara OÜ
Tel:  5667 2516
virve@aakv.ee

VÄRVIMINE, 
REMONT, 

KERETÖÖD, 
REHVITÖÖD.

E-R 9.00-18.00
tel. 658 1242
54 56 81 83

Paldski mnt. ääres

AVATUD!

KÕIK POTTSEPATÖÖD: 
kaminad, ahjud, pliidid, 
soojamüürid - remont ja 

ehitus.
Töödel garantii. 

Tel. 56 65 18 12 Ivar

Stora Enso Packaging 
AS tegeleb lainepapist 
pakendite tootmisega. 
Asume Tänassilma 
tehnopargis  
(Laagri Maksimarketist 
üle Pärnu maantee)

Tööd saab

OPERAATOR
Töö kirjeldus
Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine, kvaliteedi 
järgimine, pakkimine. Töö on füüsiline.

Nõudmised kandidaadile
Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus, ohutu ja korrektse 
töökeskkonna hoidmise oskus. 

Ettevõte paku b
Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele püüdlevat 
keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid olmetingimusi, tasuta 
sportimisvõimalusi, kindlustust õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi 
operaatorina.  

Asukoht:  Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp:  täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)

Koduleht:  www.storaensopack.com
Sooviavaldus ja CV palume saata toomas.janes@storaenso.com
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Meie Kohvik soovib kõigile 
Häid Jõule ja tänab Teie toetamast. 

Soe toit, soe tuju. 
Avatud E-R 9:00 - 18:00. 

Sünnipäeva pidu kokkuleppel telefonil 
5583139 või 6796999. 

www.meiekohvik.ee 
facebook.com/meiekohvik.

ENDLA TURISMITALU 
VÕTAB TÖÖLE VÕILEIBADE 

VALMISTAJA.
Vabade töökohtade arv: 2

TÖÖKOHT: Endla Talu, Koppelmaa 
küla, Saue Vald

TÖÖAEG: Pühapäevast – 
neljapäevani (reede-laupäev vabad).
TÖÖ SISU: Võileibade valmistamine 

ja pakendamine.
PALK: 400!"- 600!"(neto).

TÖÖLE ASUMISE AEG: Jaanuar 
2014a

Väljaõpe kohapeal.
Vajalik tervisetõend.

Transport ettevõtte kulul.
Kontakt jonel@endlatalu.ee

OTSIME NÕUDEPESIJAT 
(MASINPESU)

 Õpetame kohapeal välja. Tööaeg 
õhtuti sobib lisatööks.  

Palk 3"!/ neto ehk kätte.
 Transpordi kompensatsioon 100 %.

 Töökoht Osvald Catering 
Tabasalus Teenuste 2. 
Info 5107077 Monika.


