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

„Saue valla aasta tegu 2014“ 
on auhind, mis antakse, et väär-
tustada Saue vallale olulise tähtsu-
sega ettevõtmist ning tunnustada 
selle eestvedajat. Saue valla aasta 
teole oodatakse ettepanekuid koos 
põhjendusega. Kõik esitatavad ette-
panekud pannakse hääletamiseks 
välja alates 1. jaanuarist 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 valla 
aukirja saamiseks kandidaate, kes 
on oma töös saavutanud valla või 
maakonna tasandil silmapaistvaid 
tulemusi, on oma õpingutes näi-

danud suurepäraseid tulemusi, on 
rahvusvahelisel konkursil või võist-
lusel saavutanud märkimisväärseid 
kohti, on edukalt esinenud Saue 
valla korraldatud konkursil või 
esindanud Saue valda väljaspool 
valda või muudel tunnustust vääri-
vatel juhtudel. 

Saue valla tänukiri antakse 
Saue valla mittetulundusühingute, 
seltside, laulukooride, muusikaan-
samblite, spordiseltside, näitemän-
guseltside, kodukaunistamise selt-
side, külaseltside jm eestvedajatele, 
isiklike või vastavate ühingute jm 
juubelite puhul, edukalt läbiviidud 
suurürituste, võidetud tähtsate 
konkursside ja võistluste puhul ja 
Saue valla poolt isikule, ettevõtte-
le või kollektiivile, kes on toetanud 
valla poolt või koostöös vallaga or-
ganiseeritud 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, ettevõt-
jale 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 ette-
panekud juba täna! Hoolime neist, 
kes on tegusad ja oleme koos uh-
ked nende ägedate inimeste üle, kes 
meie kogukonda on panustanud!

Igasugu tunnustamise ja õlalepatsutamise üritusi tehakse üle Harjumaa pidevalt: 
kaunid kodud, sädeinimesed, koolitussõbralikumad organisatsioonid, innovaatilisi-
mad ettevõtted... Kõigi osas järge pidada enam ei jõuagi, aga sauevallaka jaoks 
võiks olla konkurentsitult tähtsaim omade seast kõige tegijamate valimine.

Anna teada, milline sündmus või ettevõtmine 
vääriks tiitlit „Saue valla aasta tegu 2014“, 
milline inimene vääriks ülevallalist tunnustust?
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Võiks ju arvata, et suuru-
selt kolmanda Rootsi lin-
na ja koduse Saue valla 
vahel pole mingitki seost 
või puutepunkti. Ometigi.

Pudelipost 
Malmöst 
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Sissekirjutuse eest 
nänni ei saa, tee-
nuseid aga küll
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TUNNUSTUS

Paljud omavalitsused 
hõikavad aastalõppudel 
välja ametlikuks elanikuks 
registreerimise kampaa-
niad, präänikuks pakutak-
se reise, tehnikavididnaid, 
jalgrattaid. Meie ütleme 
lihtsalt – oma elukoha 
õige registreerimine on 
südametunnistuse asi. 
Lisaks annab õige kirje 
elanikeregistris õiguse 
paljudele teenustele ja 
toetustele. 

Laagri 
Comarketi 
tühjade 
rendi-
pindadega 
tegeletakse
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Valla konstaabel 
enam patrullis ei 
käi ja keskendub 
süsteemsetele tur-
valisusteemadele
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Oktoobri alguses jõus-
tunud politseireform tä-
hendab Saue valla jaoks 
seda, et ametisse asus 
uus piirkonnapolitsenik, 
12-aastase töökogemuse-
ga Kadi Kuuseoja, kes lu-
bab pühenduda senisest 
enam kogukonnasiseste 
probleemide lahendami-
sele.

5-aastane Carola: 
„Oleme issiga koos 
sõbrad ja armastame 
teineteist.“

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Tänu- ja aukirjade ning aasta 
teo nominentide osas ning va-
pimärgi saajate kandidaatide 
ettepanekud koos põhjendus-
tega palub vallavalitsus saata 
31. detsembriks 2014.

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

Tänu- ja aukirja ning vapi-
märgi saajad valib ja kinnitab 
volikogu oma otsusega. Aasta 
teo valib ja kinnitab vallavalitsus 
vastavalt hääletustulemustele.

TÄHTAEG
• Kas Saue valla aasta tegu võiks 
olla mõne rajatise valmimine, näi-
teks Jõekääru park Laagris või 
Tuula seltsimaja?
• Mõni sündmus – osalemine lau-
lu- ja tantsupeol ning tuletulemi-
se üritused Saue vallas?
• Segaklassidele üleminek Laagri 
koolis?
• Ääsmäe eakate klubi 20. sünni-
päev?
• Laagri City Kontserdimaja val-
mimine?
• Ühinemiskõneluste alustamine 
Saue linna ja Nissi, Keila ja Kernu 
valdadega?
• Hüüru veski peremehe Arno 
seiklus Siberis vanal villisel ja ihu-
üksi?

• Vanamõisa vabaõhukeskuse 
suvekontsertide sari, kus üles 
astusid sellised Eesti meelelahu-
tustähed nagu Tõnis Mägi, Koit 
Toome ja Maarja-Liis Ilus?
• Uue TOPi ristmiku valmimine ja 
uhked viaduktid?
• Kodanikuaktiivi toel rajatud 
MOBOrada Laagris?
• Loodud heategevusfond „Elus 
on hoolimist“ Saue valla inimeste 
heaks?
• Tuntavalt aktiviseerunud selt-
sielu Ääsmäel?

Kindlasti ei pea piirduma too-
dud näidetega. Häid asju juhtus 
ja tehti kindlasti palju rohkem. 
Ära pea paljuks anda oma hin-
nang tehtule ja tegijatele.

MIS VÄÄRIKS TUNNUSTAMIST?

Isand Surm 
paneb taeva 
põlema
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Kevadel Saue valla poolt ellukutsutud ja suve lõpul avase-
minariga alguse saanud Lääne-Harju valla ühinemiskõne-
luste käigus hakati arutama erinevaid valdkondlikke küsi-
musi. Osalevate omavalitsuste esindajad otsustasid luua neli 
valdkondlikku komisjoni: hariduskomisjon, majandus- ja 
finantskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning kul-
tuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon. Iga komisjoni 
töös osaleb umbes tosinkond esindajat nii linna- kui vallava-
litsustest ja volikogudest kui ka kodanikuühendustest. 

Tänaseks on pea kõik komisjonid oma esimesed arupida-
mised teinud. Esimeste kogunemiste käigus tutvuti ükstei-
sega ning pandi paika läbirääkimiste tarbeks vajaliku info 
kogumisega seotud plaanid, saamaks ülevaadet piirkonnas 
toimuvast. Koondatakse infot osalevate valdade palgatase-
mete, osutatavate teenuste, makstavate toetuste, investee-
ringuvajaduste ning paljude muude valdkondade kohta. 
Koondülevaade peaks valmima novembri teises pooles – ko-
misjonidel on kavas uuesti kokku tulla detsembri alguses, 
et sellest esmane ülevaade saada ja vajadusel täiendava info 
kogumise üle otsustada.  

Kui komisjonide liikmetel on ka naabrite juures toimu-
vast parem ülevaade, pannakse ühiselt paika teemad, millest 
võivad kujuneda ühinemise võtmeküsimused ning millele 
järgmistel kokkusaamistel põhjalikumalt keskenduda. Töö-
korralduse poolelt võeti nõuks, et koosolekuid korraldatak-
se erinevates aruteluteemadega seotud paikades – nii näiteks 
kohtub sotsiaalkomisjon järgmisel korral Haiba lastekodus 
ning majanduskomisjon soovib võimaluse korral külastada 
piirkonna kommunaalettevõtteid.

Saue vallamajas leitakse, et on vas-
tutustundlik ja mõistlik olla amet-
likult sissekirjutatud sinna, kus 

reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse. 
Rahvastikuregistri seadus kohustab ini-
mest hoolitsema enda ja laste elukoha 
aadressi õigsuse eest.

Ühelt poolt annab see vallale 
võimaluse adekvaatsemalt 
planeerida kohalikku elu-
korraldust, olgu selleks 
teede korrashoid ja koo-
likohad, sotsiaalabi või 
kultuurikorraldus. Kui 
on teada potentsiaalse-
te kasutajate hulk, siis 
tõhusam on planeeri-
misvõimekus ja selgem tule-
vikuvaade.

Teiselt poolt on kõikide nende 
kohalike teenuste rahastamise eeldu-
seks maksude laekumine elanikelt, sest 
üksikisiku tulumaks moodustab ca 80% 
kogu vallaeelarvest. 2015. aastal laeku-
vate maksete aluseks on 31. detsembri 
2014 elanikeregistri andmed. Kõikide 
inimeste palgatulult, kes aastavahetuse 

seisuga on ametlikult valla elanikud, 
laekub järgmise aasta jooksul oluline 
osa tulumaksust valla eelarvesse. Aas-
tasisesed muutused registris reeglina 
mõju ei oma. Mida rohkem on vallal 
finantse, seda suurem saab olla paku-
tav teenuste valik. Seega on ametlik 
sissekirjutus suisa kriitiline sisend valla 
arengus.

Kui aga see viimane väide liiga 
loosunglik tundub, siis sissekirjutusest 
tõusev kasu on ka isiklikus rahakotis 

tuntav, sest Saue vallas on pal-
jude toetuste ja teenuste 

saamise eeldus seotud 
elanikeregistri kir-
jega. Olgu selleks 
talvine teede lumest 
lahtilükkamine või 
lasteaiakoha saamine, 

rahalised toetused või 
soodustused on erandi-

tult kõik seotud ametliku 
elanikustaatusega.

Aastalõpu matemaatikaga saab 
muidugi kokku lüüa, kui kasulik on olla 
tallinlane ja omada tasuta bussikaarti 
või kui palju säästab sauevallaka staatus 
lasteaiamaksete pealt. Ei saa salata, eks 
on umbes 150 vallaelanikku märkinud 
viimase paari aasta jooksul oma eluko-
haks tegeliku asemel pealinna. Eks ole 

igal neist olnud omad põhjused seda 
teha ja ega tahagi arvustada. Aga tegeli-
kult oleks nii hea teada, et sauevallakas 
suudab ja tahab mõelda ka suts kõrge-
mates kategooriates. Et koduvalla ela-
nikuks olemine on staatuse ja väärikuse 
küsimus.
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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

Sissekirjutuse eest nänni ei saa, 
teenuseid ja soodustusi aga küll

TÄHTIS TEADA

Paljud omavalitsused hõikavad aastalõppudel välja ametli-
kuks elanikuks registreerimise kampaaniad. Präänikuks paku-
takse reise, tehnikavididnaid, jalgrattaid, mõne aasta tagusest 
ajast meenub, et potentsiaalset elanikku ahvatleti suisa tasu-
ta kinnistuga. Meie ütleme lihtsalt – oma elukoha õige regist-
reerimine on südametunnistuse ja vastutustunde asi, küsimus 
sellest, kuivõrd me oma elukohta tegeliku koduna tunnetame. 
Lisaks annab õige kirje elanikeregistris õiguse paljudele tee-
nustele ja toetustele.

• Koidu tee 1 ja 7a kinnistute omandamine Koidu külas
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Saue Vallavolikogu 31. mai 2012 otsuse nr 52 „Katast-

riüksuse Otsa jagamine ja sihtotstarbe määramine“ 
muutmine

• Saue valla teede nimekirja andmete täiendamine ja 
erateede avalikku kasutusse määramine

• Saue valla III kvartaliaruande ülevaade

Volikogus 30. oktoobril

Ühinemiskomisjonid 
alustasid tööd

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Lasteaia kohatasu soodustus
Kui nii laps kui vanemad või üksikva-
nem on selle kuupäevaga Saue valla 
elanikud, on lapse kohatasu Saue mu-
nitsipaallasteaias aastal 2015 39 eurot 
kuus (10% Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud alampalgamäärast). Kui 
samast perest käib munitsipaallaste-
asutuses ka teine laps, on lapsevane-
ma poolt makstav osalustasu 19,50 
eurot kuus (5% Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud alampalgamäärast). 
Endiselt kehtib 3- ja enamalapseliste-
le peredel avalduse esitamisel 100% 
osalustasu soodustus.
Vastav soodustuste kord rakendub ka 
neile lapsevanematele, kelle lapsed 
käivad Saue linna munitsipaallaste-
aias.

Lasteaia toidukulu päevamaksumu-
se soodustus
Lasteaedades kehtestatud toidukulu 
päevamaksumus on 2,40 eurot päe-
vas. Kui laps ja vanem(ad) on 31. det-
sembri seisuga Saue valla elanikud, ta-
suvad vanemad sellest summast 1,47 
eurot päevas ning vald lisab omalt 
poolt 0,93 eurot. Kui valla sissekirju-
tust ei ole, tuleb lapsevanemal endal 

tasuda kogu toidupäeva maksumus 
ehk siis 2,40 eurot päeva kohta.

Huvihariduse toetus
Vald toetab erahuvikoole ja –spordi-
ringe, kes on vastavat soovi avaldanud 
ning vallaga lepingu sõlminud, 16 eu-
roga kuus lapse kohta, kes koos va-
nematega on aastalõpu seisuga Saue 
valla elanikud. See tähendab, et Saue 
valla lapse vanemale esitatav arve 
saab olema 16 euro võrra väiksem, kui 
nende laste vanematele esitatav arve, 
kelle eest kohalik omavalitsus toetust 
ei maksa.

Eralasteaia või –hoiu toetus
Toetust makstakse neile lapsevane-
matele, kelle laps koos vähemalt 1 
vanemaga on eelmise aasta 31. det-
sembri seisuga Saue valla elanikud. 
Kui laps ja mõlemad vanemad on Saue 
valla elanikud, on toetuse suurus kuni 
280 eurot kuus. Täpne summa sõltub 
konkreetse eralasteaia või –hoiuga 
sõlmitud lepingust ning lapse kohata-
su suurusest. Kui 31. detsembri seisu-
ga on valla elanikud laps ja üks vanem, 
siis on toetuse summa 128 eurot kuus. 
Toetuse saamise eelduseks on see, 

et lapsele ei ole pakutud kohta Saue 
valla munitsipaallasteaias või oli laps 
määruse jõustumise ajal vanem kui 4 
aastat ja kasutas juba kohta eralaste-
aias või –hoius. 

Koolimineva lapse toetus   
Makstakse neile vanematele, kelle 
laps läheb 1. septembril 1. klassi. Nii 
vanemad või üksikvanem kui ka laps 
peavad olema 31. detsembri seisuga 
Saue valla elanikud. Toetuse suurus on 
160 eurot, kui laps ja mõlemad vane-
mad või üksikvanem on Saue valla ela-
nikud. Kui üks vanematest elab mujal, 
on toetuse summa pool ehk 80 eurot.

Sünnitoetus
Makstakse ühele lapse vanematest, 
kui laps registreeritakse sündimisel 
Saue valla elanikuks ja mõlemad lap-
se vanemad/üksikvanem on Saue 
valla elanikud olnud vähemalt toe-
tuse väljamaksmisele eelneva aasta 
31. detsembri seisuga ja on seda ka 
toetuse taotlemise ajal. Kui mõlemad 
vanemad/üksikvanem on Saue valla 
elanikud, on sünnitoetuse suurus 320 
eurot, kui üks vanem siis 160 eurot ehk 
pool toetusmäärast.

Valik vallaelaniku soodustusi

• Elukohateate võib täita vallamajas 
kohapeal, avalduse võib välja prin-
tida (saadaval ka valla kodulehel 
www.sauevald.ee) ja saata postiga 
vallamajja, avaldust on võimalik 
teha ka e-teenuste vahendusel aad-
ressil www.eesti.ee. 

• Lisainfo: Lia Krapivin telefon 654 
1143

• Oluline kuupäev 31.12. 2014

LISAINFO

VALLAELANIK ON VÕIDUS
• Vallaelaniku lapse aastane  
lasteaia toiduraha 387,4 eurot  
(5 päeva nädalas, 52 nädalat)

• Mitte vallaelaniku lapse aastane 
lasteaia toiduraha 624 eurot  
(5 päeva nädalas, 52 nädalat)

• Saldo 236,6 eurot vallaelaniku 
kasuks (selle raha eest saaks osta 
lapsele juba uue jalgratta)

SAUE VALLA KÄRAJAD
Kas teate, kes või mis on kärajad? Lennart Meri on kirju-
tanud, et kihelkonnad liitusid maakaitseks maakonnaks, 
mille kärajatel arutati keerulisemaid kohtuasju, võeti 
vastu või lähetati saadikuid, sõlmiti rahulepinguid. Saue 
valla kärajate kogunemisel me kellegi üle kohut mõist-
ma ei hakka ja raulepingu sõlmimise vajadust nagu ka ei 
näe. Aga niisama tühja juttu ka ei tahaks ajada. 

KEDA OOTAME?
Eranditult kõiki sauevallakaid, kel on soovi kaasa mõel-
da ja sõna sekka öelda. Selleks, et meil asjast ikka asja 
ka saaks, oleks kindlasti vaja, et igast külast oleks kohal 
vähemalt üks esindaja, sest mitte keegi ei tea teie küla 
asju teist endist paremini.

MILLEST RÄÄGIME?
Sellest, milline võiks olla vabaühenduste roll tulevikus 
ja milliseid teenuseid ootavad elanikud vabaühendus-
telt. Milliseid teenuseid oodatakse vallalt? Kas on ehk 
teenuseid, mida saaks/võiks vallalt üle võtta kohalik 
kogukond? Või ongi juba kõik nii hästi, et midagi muuta 
pole vaja?

MILLAL JA KUS RÄÄGIME?
Esmaspäeval, 17. novembril kell 17 Saue valla kultuuri-
keskuses. Palun anna oma tulekust 14. novembri õhtuks 
teada aadressil kaija.velmet@sauevald.ee või telefonil 
6796 786.



Kindlasti võib metoodika-
le mõndagi ette heita, aga 
trendijoonena see siiski mi-

dagi näitab ja mõningaid üldistusi 
saab teha. Võrreldavaid andmeid 
omavalitsuste kohta on andmebaasi 
kogutud alates 2005. aasta seisu-
ga ja see üksi on väärtus omaette. 
Oluline on teada, et indeks koosneb 
väga mitmest kombineeritavast näi-
tajast (kokku 6 komponenti, millest 
igaüht on omakorda iseloomustama 
valitud 4-5 mõõdetavat parameet-
rit), mistõttu üksiknäitaja mõju, ise-
gi kui see on konkereetse omavalit-
suse puhul pilti moonutav, ei peaks 
reeglina domineerima. 

Niisiis lühidalt selle aasta tu-
lemustest ja mõningatest mõte-
test, mida tulevikus võiks me-
toodikas täpsustada. Metoodika 
põhimõttelise muutmisega peab 
olema ettevaatlik, sest see muu-
dab aegrea varasemad tulemused 
raskesti võrreldavaks. Täpsustavad 
muutused, mis tegelikku olukorda 
õiglasemalt kajastaksid, on siiski või-
malikud ja põhjendatud. 

Kõigepealt jäi sellel aastal silma, 
et ühinemistel on liitunud omavalit-
suste võimekusele olnud arvestatav 
mõju. Nii võis lähipiirkonnast näha 
kõikide Lääne-Nigula vallaks ühi-
nenud omavalitsuste tõusu tabelis, 
Kose-Kõue valla liitumise tulemusel 
sündinud valla aga leiame esiküm-
nest. Tõus tabelis vahetult peale 
ühinemist on ootuspärane, sest 
kõik mahunäitajad paranevad hüp-
peliselt, sh kasvunäitajad nagu näi-
teks elanike arvu aastane kasv, aasta 
jooksul loodud töökohad või bilan-

silise põhivara aastane soetus, mis 
omavad indeksis arvestatavat, ko-
hati julgeks väita, et isegi liiga suurt 
kaalu. Seetõttu võib põhjendatult 
eeldada, et ühinenud omavalitsuste 
tõus on veidi võimekuse pilti ilustav 
ja nende mõningane langemine ta-
belis järgmistel aastatel oodatav, aga 
mitte taunitav. 

Esiteks on arusaadav, et püsivalt 
sama kasvutempot eelneva aastaga 
võrreldes ei saa ühinemisjärgselt kui-
dagi saavutada. Teiseks võib eeldada, 
et ühinemisele järgneb efektiivsuse 
kasvu periood ning ühinemistoe-
tuste (riigieelarvest eraldatav ühine-
mistoetus, mida arvutatakse lähtu-
valt ühinevate omavalitsuste elanike 
arvust) ära kasutamine, mis kumbki 
indeksis hästi ei mõju. Samas kajas-
tub näiteks indeksi mõttes negatiiv-
ne mõju, mis võib tuleneda mõne 
allasutuse liitmisest või sulgemisest 
(näiteks gümnaasiumi sulgemine) 
hoopis positiivselt omavalitsuse tu-
leminäitajates, vabas rahavoos ja lae-
nuvõimes ja nii võib siiski eeldada, 
et kombineeritud mõju kajastab pilti 
enam-vähem õiglaselt.

Saue vald tõusis 2013. aastal 
seitsmendale positsioonile
Tulemus on ootuspärane ja selles 
mõttes üllatust mittepakkuv. Esi-
kümne üllatajaks võiks pidada sellel 
aastal Jõelähtme valla kolmandat 
kohta. Head selgitust sellele esma-
pilgul leida ei ole. Mõned parameet-
rid jäävad keskmiselt kõrgematena 
silma, nagu maa maksustamise 
väärtus, hallatavate asutuste või mu-
nitsipaalühingute absoluutarv. Kui 
sellised üksikparameetrid üleliia do-
mineerima pääsevad, ei ole see tervi-
kuna indeksile hea. 

Saue valla positsiooni mõjuta-
sid enim suhteliselt tagasihoidlikud 

kohad finantsvõimekuse ning tee-
nuste parameetris. Kui viimasel ju-
hul on metoodika probleem laiem 
– mõõdetakse teenust pakkuvate 
allasutuste arvu elaniku kohta, mis 
selgelt seab mikroomavalitsused ee-
lisolukorda ja suuremad ning efek-
tiivsemad tahapoole, siis finantspa-
rameetris 105. kohale jäämist tuli 
siinkirjutajal kohe isiklikult võtta. 

Saue vald on finantsvõimekuselt 
tegelikult väga heal positsioonil ning 
täidetud laenulimiit konsolideeritud 
baasil 24% ja Eesti omavalitsuste 
hulgas üks paremaid tuleminäita-
jaid (12% kulude ja tulude vahe) on 
kindlasti esikümne väärilised. Neid 
pean isiklikult ka tähtsaimateks 
arengupotentsiaali kajastajateks. 
Indeksi finantsparameetris on põh-
jendamatult suur kaal antud kahele 
osaliselt dubleeruvale mahunäitaja-
le: omavalitsuse bilansis oleva vara 
väärtusele ning selle vara kasvule 
võrreldes eelmise aastaga. Problee-
me on siin kolm.

Esiteks ei ole omavalitsuse ole-
masoleva vara maht elaniku kohta 
kuigi hea võimekuse näitaja, olles 
oma olemuselt pigem raamatupida-
muslik kategooria, mis konstantee-
rib minevikku. Teiseks on varade 
mahu taandamine elanike arvule 
taaskord efektiivsusega pöördvõrde-
line parameeter, mis eelistab väik-
semaid omavalitsusi. Kolmandaks, 
ja see on kitsalt Saue valla ning veel 
mõne üksiku omavalitsuse prob-
leem, antud parameetrit vaadeldakse 
metoodikas konsolideerimisgruppi 
arvestamamata. Saue valla puhul tä-
hendab see, et kogu Laagri kooli ja 
Veskitammi lasteaia-spordikeskuse 
kompleks on arvestusest väljas, kuna 
see tegutseb iseseisva osaühinguna. 
Olemuslikult on aga tegemist 100% 
munitsipaalasutustega ja sisulises 

mõttes ei tohiks metoodika neid ar-
vestusest välja jätta. 

Saue valla positsiooni on läbi ae-
gade mõjutanud ka gümnaasiumi 
puudumine.  Lääne-Harjumaal  on 
järjest enam omavalitsusi, kus güm-
naasium on suletud või pole seda 
kunagi olnud ja see on meid ka suu-
nanud tegutsema piirkondliku riigi-
gümnaasiumi avamise suunas, mida 
on toetanud piirkonna viie omava-
litsuse volikogu.

Hea analüüsimaterjal tulevikuks
Siiski tahaks kokkuvõttes rõhutada, 
et võimekusindeksi koostajad tee-
vad väga head ja tänuväärset tööd, 
mis oma järjepidevuses on tulevikus 
kindlasti hea analüüsimaterjal. In-
deksi metoodika eelistab arvestata-
valt väikseid omavalitsusi ning neid, 
kus on toimumas mingid kiired 
muutused. Seetõttu tuleks suurte 
omavalitsuste häid tulemusi hinna-
ta seda enam, päris väikeste tegelik 
võimekus võib aga väljuda minu 
hinnangul kahjuks oluliselt statisti-
lise vea piiridest ja see peaks tegema 
ettevaatlikuks. 

Usun, et kõik esikümnes olijad 
võivad ennast Eesti mõistes siiski 
lugeda tugevateks ja võimekateks 
omavalitsusteks, sest vahed punk-

tisummades on väikesed. Indeksi 
olemasolust võidavad kokkuvõttes 
aga kõik omavalitsuste elanikud, 
sest eluterve konkurents ja võimalus 
ennast kellegagi võrrelda peaks või-
maldama nii omavalitsusjuhtidel kui 
elanikel julgelt küsida nii endalt kui 
üksteiselt, kuidas tulevikus paremi-
ni majandada.

Nii nagu varemgi,  toetab 
vald erahuvikoole ja –rin-
ge, kus õpib Saue vallas elav 

laps, 16 euroga kuus 9 kuu vältel ka-
lendriaasta jooksul (suvel toetust ei 
maksta). Toetust makstakse ühes 
ringis osalemise eest. Uuendusena 
on sisse viidud nõue, et valla poolt 
makstav toetus peab minema kogu 
ulatuses lapsevanema poolt maksta-

va tasu vähendamiseks ehk siis Saue 
vallas elavale lapsele peab kehtima 16 
eurot väiksem kuutasu kui nendele 
lastele, kelle eest kohalik omavalitsus 
toetust ei maksa. Varasemalt oli lu-
batud toetuse kasutamine ka muu-
deks otstarveteks, näiteks ruumide 
rendi tasumiseks, inventari soetami-
seks jne. Uue korra järgi see enam 
lubatud ei ole. 

Nüüdsest on oluline lapse ja va-
nemate või üksikvanema elukoht 
rahvastikuregistris eelmise aasta  
31. detsembri seisuga. Siiani oli toe-
tuse maksmisel oluline vaid lapse 

elukoha registreering jooksval kuul. 
Uue korra kohaselt kontrollib vald 
lapse ja vanema(te) elukohta kord 
aastas 31. detsembri seisuga. Kui nii 
laps kui vanem(ad) on 31. detsembri 
seisuga Saue valla elanikud, on lapsel 
õigus saada toetust kogu järgmise 
kalendriaasta jooksul isegi juhul, kui 
aasta sees lapse või vanema(te) elu-
koht muutub.

Kogu eelnev ja ka järgnev jutt 
puudutab laste osalemist erahuvi-
koolides ja –spordiringides. Laagri 
Huvialakoolis õppivaid, samuti mu-
nitsipaalhuvikoolide (nt Saue Muu-

sikakool, Tallinna Muusikakool, 
Nõmme Noortemaja jne) töös osa-
levaid lapsi antud kord ei puuduta. 
Nende toetamine toimub konkreet-
sete lepingute alusel läbi vallaeelarve.

Kui siiani tuli toetust taotleda 
huvialakoolil või –spordiringil kaks 
korda aastas, eraldi sügis- ja kevad-
perioodiks, siis nüüdsest tuleb esi-
tada taotlus vaid üks kord aastas,  
30. novembriks.  Seega tuleb 2015. 
aasta kohta avaldus teha kindlasti 30. 
novembriks 2014. 

Taotluse vormi leiab Saue valla 
kodulehelt hariduse alajaotuse all 

olevate avalduste ja blankettide hul-
gast. Taotluse koos lisadega (lisade 
loetelu ja vormid asuvad taotluse 
vormi lõpus) võib saata vallamajja 
paberil või digiallkirjastatuna aad-
ressil info@sauevald.ee.

Loodame, et uus kord lihtsus-
tab toetuse taotlemist ning muudab 
ühtlasi toetuse kasutamise oluliselt 
läbipaistvamaks. Kuna toetust saa-
vad taotleda vaid erahuvikoolid ja 
-spordiringid, siis kutsume lapseva-
nemaid julgelt pöörduma ringide ja 
klubide poole seda võimalust puudu-
tavate küsimuste ja ettepanekutega.
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Huvihariduse toetus on seotud registreeritud elukohaga 
ja kajastub edaspidi kogu ulatuses makstavas tasus

HUVITEGEVUS

Alates 1. novembrist kehtib Saue vallas uus huvihariduse toetamise kord erahuvialakoolides – ja ringides. 
Uue korra eesmärk on eelkõige lihtsustada toetuse taotlemist, aga ka arvestada edaspidi sarnaselt mitmete 
teiste toetuste puhul rakendatavat lapse ja vanema(te) elukoha registreeringut 31. detsembri seisuga.

Võimekusindeksi meetodit võiks pisut kohendada
OMAVALITSUSTE VÕIMEKUSINDEKS

Alates 2007. aastast on arvutatud omavalitsuste võimekuse indeksit. Alati on olnud kriitikuid, kes ütle-
vad, et indeks ei näita midagi, suuremad tõusjad või esiotsas püsijad reeglina suhtuvad uute tulemus-
te ilmumisse positiivsemalt.

BIRGIT 
TAMMJÕE-
TULP
haridusnõunik

ANDRES 
LAISK 
vallavanem

• Rahvastik ja maa, see mõõdab 
rahvastikust tulenevat aren-
gupotentsiaali nt rahvastiku 
taastootmispotentsiaali;

• Kohalik majandus, mis hindab 
kohalikku ettevõtluse arenguta-
set, nt ettevõtete arvu, loodud 
töökohtade väärtust jms;

• Elanikkonna heaolu, mis põhi-
neb elanikkonna sissetulekute ja 
töökohtade arvu võrdlusel;

• Organisatsiooniline võimekus, 
kus arvestatakse näiteks valimis-
aktiivsust kohalikel valimistel, 
ametnike arvu jms;

• Finantsvõimekus, mis hindab 
valla või linna finantsseisundit, 
võlakoormust jne;

• Pakutavad avalikud  teenused 
(lasteaiakohad, koolikohad jne)

VÕIMEKUSINDEKS JAGUNEB 
KUUEKS KOMPONENDIKS:
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsuse 14.10.2014 korral-
dusega nr 783 algatati Alliku külas 
Koru (katastritunnus 72701:005:0257, 
sihtotstarve maatulundusmaa 100%, 
suurusega 76,72 ha) kinnistu ja lähiala 
detailplaneering, eesmärgiga muuta 
kehtiva detailplaneeringuga määra-
tud kruntide piire, osaliselt maasiht-
otstarvet ning täpsutada ja täiendada 
ehitusõigust.  Koru kinnistu asub Saue 
Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta 
otsusega nr 3 kehtestatud Laagri alevik 
ja Alliku küla Koru I, Koru V, Koru VI ja 
Laagri alajaama kinnistute detailpla-
neeringu koosseisus, millega kavanda-
dati planeeringualale elamurajooni (ca 
200 eluaseme) rajamist. Kokku kavan-
dati planeeringualale 213 krunti (153 
üksikelamu krunti, 4 ridaelamu krunti 
19-le ridaelamuboksile, haridushoone 
krunt algkoolile ja lasteaiale, 1 krunt 
spordihoonele, 11 ärimaa krunti ja 22 
transpordimaa krunti). Koru I, Koru V, 
Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute 
detailplaneering algatati ja kehtestati 
Saue Vallavolikogu poolt üldplanee-
ringut muutvana, kuna detailplanee-
ringu algatamise eesmärk oli vastuolus 
kehtiva Saue valla üldplaneeringust 
tulenevate nõuetega. Saue valla uues 

üldplaneeringus (kehtestatud Saue 
Vallavolikogu 29. novembri 2012 otsu-
sega nr 89) on käesoleva kehtiva de-
tailplaneeringuga juba arvestatud ning 

maa-ala maaka-
sutuse juhtots-
tarbeks on mää-
ratud pere- ja 
ridaelamumaa. 
Planeeringuala 
on ümbritsetud 
elamumaadega 
ning Saue valla 
üldplaneer in-
gus on planee-
ritav ala samuti 
ette nähtud ti-
heasustusalana, 
mida läbib ro-
hekoridor. Võr-
reldes kehtiva 
detailplaneerin-
gu lahenduse-
ga, kavandatak-
se uue koostava 
detailplaneerin-
guga viia hoo-
nestus võima-
likult kaugele 
rohevõrgustiku 

koridorist. Planeeritav maa-ala suuru-
sega ca 74,0 ha asub Saue vallas, Laag-
ri aleviku vahetus läheduses, Tallinna 
linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeerin-

guala piirneb läänest Pääsküla jõega ja 
põhjapoolsesse külge jääb Kotka ela-
murajoon, lõunast maatulundusmaa-
dega, mis on osaliselt hoonestatud ja 
idast 11401 Laagri-Harku teega. Detail-
planeeringuga kavandatakse täpsusta 
ja täiendada planeeringu lahendust, st 
kavandatakse detailplaneeringu uuen-
damist. Taotluse kohaselt soovitakse 
muuta osaliselt kehtiva detailplanee-
ringuga määratud kinnistute maa-
sihtotstarvet, piire ning täpsustada ja 
täiendada ehitusõigust äri-, sotsiaal-, 
transpordi- ja ärimaade osas. Planee-
ringuga kavandatakse muuta ka ela-
muasemete arvu. Arvestades kehtivas 
planeeringus kajastatud tänavavõrgu, 
elamumaa ja sotsiaalmaa kruntide la-
hendust, oleks otstarbekas seda muu-
ta. Elamumaa kinnistutele võib rajada 
vastavalt kehtivale üldplaneeringule 
kuni 2-korruselised üksikelamud, kahe 
korteriga elamud või ridaelamud. Pla-
neeringualale korterelamute rajamine 
ei ole lubatud. Koru kinnistu jääb Pääs-
küla jõe kalda 50 meetrisesse piiran-
guvööndisse, kuhu hoonete rajamist 
ei kavandata. Planeeritava maa-alaga 
külgneb 11401 Laagri-Harku teega 
ning alasse lõikub perspektiivne Juuli-

ku-Tabasalu maantee. Kehtiva  detail-
planeeringuga kavandati moodustada 
transpordimaa krunt Juuliku-Tabasalu 
ühendustee (Laagri ümbersõit) rajami-
seks. Kavandatud maanteega antak-
se läbi ringristmiku peamine ligipääs 
planeeritavale alale. Juuliku-Tabasalu 
maantee esimese ehitusetapina kavan-
datud lahenduse puhul on arvestatud 
võimalik ajutine ühendustee, mis peab 
tagama ligipääsu planeeringuala rea-
liseerimiseks. Planeeritavale alale on 
praegu kaks ligipääsuvõimalust, lõuna 
poolt mööda Koru tänavat ja põhja 
poolt mööda Tootsi teed. Olemasole-
vad ligipääsud säilivad, lisaks on plaa-
nis käesoleva planeeringuga pikenda-
da ka Uuetoa ning Kauri tänavaid. Uue 
koostava detailplaneeringuga täpsus-
tatakse liikluskorraldust, mis tuleneb 
Juuliku-Tabasalu maantee projekti 
täiendusettepanekutest, kuid arvesta-
takse kehtivas detailplaneeringus ka-
vandatud juurdepääsude suundadega 
Juuliku-Tabasalu maanteelt, Uuetoa 
teelt, Tootsi teelt ja Kauri teelt. Kehtiva 
detailplaneeringu koostamise ajal viidi 
planeeringualal läbi keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine, mille aruande 
on heaks kiitnud Keskkonnaamet.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

Saue Vallavalitsus võttis 21.10.2014 kor-
raldusega nr 803 vastu ja suunas avali-
kustamisele Laagri alevik Veskitammi 
tn 15 (katastritunnus 72703:001:0071, 
suurusega 1 206 m², sihtotstarve ela-
mumaa 100%) kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on määrata ehitus-
õigus ja hoonestustingimused kinnistul 
paiknevale 2korruselise korterelamu 
laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja 
rekonstrueerimiseks.  Veskitammi tn 15 
kinnistul asub 12 korteriga, 1970ndatel 
rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse kor-
rusega korterelamu, ehitusaluse pinna-
ga 366 m², kõrgusega maapinnast 8,7 
m, katusekaldega 11°. Detailplanee-
ringuga kavandatakse olemasolevale 
korterelamule kuni ühe täiskorruse ja 
ühe katusekorruse pealeehitamist, kõr-
gusega maapinnast katuseharjani 13,7 
m, katusekaldega kuni 30º, trepikoda-
de katused 14º, ehitusaluse pinnaga 
kuni 380 m².  Korterelamu laiendamist 

(pealeehitamist) planeeritakse kuni 
8 uue korteri tarbeks. Uued korterid 
planeeritakse läbi kahe korruse. Maksi-
maalne täiskorruste arv on ette nähtud 
kuni 3 korrust + 1 katusekorrus. Lisaks 
on detailplaneeringu eesmärgiks üldis-
te maakasutustingimuste määramine 
ja heakorrastuse ning tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendami-
ne. Planeeringuala asub Laagri kesku-
ses Veskitammi tänava ääres ning kon-
taktvööndisse jäävad 2-korruselised 
üksikelamud ja 2-3 korruselised kor-
terelamud. Planeeringuga ei muude-
ta olemasolevat liikluskorraldust ning 
krundile on tagatud juurdepääs Veski-
tammi tänavalt (kõrvalmaantee-11401 
Laagri-Harku tee). Uute planeeritavate 
korterite tarbeks kavandatakse vähe-
malt 8 uut parkimiskohta. Parkimiskohti 
on ette nähtud igale korterile 1 koht, 
kokku planeeritakse 20 parkimiskohta. 
Planeerimismenetluse käigus on läbi 
viidud insolatsioonianalüüs, et selgita-

da rajatava pealeehituse mõju lähima-
tele elamutele. Esitatud insolatsiooni 
arvutus näitab, et on täidetud vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. 
aasta määrusega nr 38 “Eluruumide-
le esitatavate nõuete kinnitamine“ ja 
Eesti Standardiga EVS 894:2008 (kin-
nitatud Eesti Standardikeskuse 10. det-
sembri 2008. aasta käskkirjaga nr 247) 
“Loomulik valgus elu- ja bürooruumi-
des“ kehtestatud nõuded. 

Saue Vallavalitsus võttis 21.10.2014 kor-
raldusega nr 802 vastu ja suunas avali-
kustamisele Koidu küla Koidu tee 36 
(katastritunnus 72701:005:0356, suuru-
sega 2 137 m², sihtotstarve elamumaa 
100%) kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on rajada kinnistule kehtiva 
detailplaneeringuga ette nähtud ük-
sikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 26. 
juuni 2003 otsusega nr 047 kehtesta-

tud Koidu ja Koidu I kinnistute (Koidu 
elamurajoon) detailplaneeringu koos-
seisus, millega määrati kinnistule ehi-
tusõigus ühe ühekorteriga väikeelamu 
ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse 
pinnaga 250 m². Uue detailplaneerin-
guga kavandatakse kinnistule rajada 
üks kuni 2-korruseline kahe korteriga 
elamu, kõrgusega maapinnast ka-
tuseharjani kuni 10,0 m ja kuni kaks 
1-korruselist abihoonet, kõrgusega 
maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m, 
täisehitusprotsendiga (25%). Krundi 
piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei 
muudeta. Lahendatud on krundi teh-
novarustus, esitatud servituutide va-
jadus, parkimine, määratud haljastuse 
ja heakorrastuse nõuded. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detail-
planeeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud pere- ja ridaelamumaa.  

Veskitammi tn 15 ja Koidu tee 36 
kinnistute detailplaneeringute ava-
likustamine toimub 17.11.2014 kuni 
30.11.2014 kella 8.00-16.30 (kolma-
päeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitam-
mi 4, Laagri alevik, kus on võimalik 
tutvuda kinnistute detailplaneeringute 
materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel 
on võimalik tutvuda detailplaneeringu-
te jooniste ja seletuskirjaga elektrooni-
liselt valla veebilehel.

Saue valla territooriumil oktoobris 
2014 ei kehtestatud detailplaneerin-
guid.

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda val-
la veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/
et/detailplaneeringud. 
Lähemat informatsiooni saab planee-
ringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL OKTOOBRIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
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Pääsküla jäätmejaam: 
Operaator Ragn-Sells AS, infotelefon 
15155. Avatud: E, R 14-19 K 08-13 L, P 
10-15. Riigipühadel suletud.
Pääsküla jäätmejaama hinnakirja ning 
vastuvõtutingimustega saab tutvuda: 
ragnsells.ee/jaatmejaamad

Ohtlikud jäätmed, mida Pääsküla 
jaamas TASUTA vastu võetakse:
• päevavalguslambid (peavad olema 
terved, kuni 10 tk)
• õli- ja rasvajäätmed (peavad olema 
hermeetiliselt suletavas anumas, kuni 
20 L)
• patareid ja akud
• värvijäätmed (kuni 10 L)
• kemikaalid (kuni 10 L)
• õlifi ltrid
• ohtlike ainete pakendid
• elavhõbe (pakendatud hermeetili-
selt klaasanumasse, kuni 2 kg)
• ravimid (kuni 2 kg)

• taimekaitsevahendid
• saastunud pühkmed, kalts.

Lisaks saab Pääsküla jäätmejaama 
tasuta ära anda ka:
• sõiduautorehve - eraisikutelt, 8 reh-
vi korraga (tasuta ei võeta vastu koos 
velgedega rehve)
• elektri- ja elektroonikaseadmeid 
(peavad olema komplektsed, tasuta 
ei võeta vastu elektroonikaseadmete 
lammutusjääke.)
• lehtklaasi jne.

Vastavalt hinnakirjale võetakse vas-
tu ka asbesti sisaldavaid jäätmeid 
(nt eterniit), suurjäätmed, sh kasutus-
kõlbmatu vana mööbel, veoauto- ja 
väiketraktori rehve, velgedega rehve 
ja teisi jäätmeid. 

Kasutuselt kõrvaldatud kodutehni-
ka ja –elektroonika vastuvõtupunkt:

Saue vald, Laagri alevik – konteiner 
katlamaja kõrval Kuuse tn 29a, avatud 
L 16-19.
NB! Vastuvõtu aja väliselt jäätmeid 
mitte tuua! Konteineri kõrvale on jäät-
mete panek keelatud!

TASUTA võetakse vastu ainult 
komplektsed seadmed:
• suured ja väikesed kodumasinad 
(pesumasinad, pliidid, külmikud, klii-
maseadmed, elektriradiaatorid, tol-
muimejad, rösterid, kohvimasinad, 
triikrauad, kellad, kaalud jne)
• IT- ja telekomseadmed (arvutid, 
printerid, telefonid, koopiamasinad, 
faksid jne)
• audio-video seadmed (televiisorid, 
kaamerad, raadiod, muusikariistad 
jne)
• valgustusseadmed (valgustid, kom-
paktlambid jne)
• mänguasjad (elektrirongid, video-

mängud, elektrilised spordivahendid 
jne)
• tööriistad, v.a tööstuslikud (aiatöö-
riistad, puurid, elektriniidukid jne)
• seire- ja valveseadmed (suitsuandu-
rid, termostaadid jne).

Elektroonikaromude 
kogumispunkt:
Saue vald, Ääsmäe küla, Infokaitse-
süsteemide OÜ hoovil Mõisa tee 15, 
avatud E-R 9-16.
NB! Vastuvõtu aja väliselt jäätmeid 
mitte tuua! Konteineri kõrvale on jäät-
mete panek keelatud!

Kogumispunktides tasuta vastu-
võetavate seadmete nimekirja kuu-
luvad:
• suured kodumasinad (külmikud, 
pesumasinad, elektripliidid, mikro-
laineahjud, elektriradiaatorid, kliima-
seadmed, ventilaatorid jms);

• väikesed kodumasinad (tolmuime-
jad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, 
kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT- & telekomseadmed 
(personaalarvutid, sülearvutid, telefo-
nid, mobiiltelefonid, automaatvasta-
jad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raa-
diod, televiisorid, videokaamerad, 
magnetofonid, muusikariistad jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sir-
ged luminofoorlambid, kompaktlam-
bid;
elektritööriistad (v.a tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandu-
rid, kütteregulaatorid, termostaadid 
jms)

Elektroonikaromude kogumispunkti-
de kohta üle Eesti saab informatsiooni 
www.elektroonikaromu.ee.

Saue Vallavalitsus annab teada, et selle aasta kevadel toimus viimane ohtlike jäätmete ja vanade rehvide kogumisring. Edaspidi 
saavad Saue valla elanikud koduseid ohtlikke jäätmeid ja vanarehve TASUTA ära anda Pääsküla jäätmejaama (Raba tn 40, Tallinn). 

Organiseeritud jäätmeringi enam ei toimu, aga ohtlikku kraami saab tasuta ära viia ikka



Omniva esindaja on selgita-
nud uut strateegiat teenus-
te üleandmiseks omavalit-

sustele Euroopa riikide eeskujuga 
ning sellega, et tegelikult kogukond 
sellest tänu paindlikumale lahtiole-
kuajale võidaks ja omavalitsus saaks 
teenida lisaraha. 

Rahaliselt on pakkumine konk-
reetne – Omniva pakub 100 eurot 
kuus püsitasuna ning 50 senti iga 
tehingu eest, teenuse korraldami-
ne aga jääks omavalitsuse kanda. 
Ühe võimaliku partnerina nähakse 
raamatukogu. Päris kõiki teenuseid 
sealjuures üle võtta ei saaks, kaoks 
postipank ning sularaha- ja krediit-
kaardiarveldused. Vald on pidanud 
aktiivset dialoogi nii kogukonna 
kui äriettevõtte esindajaga, et leida 
mõistlik lahendus. Samas paistab 
vägisi, et taaskord trügitakse oma-

valitsuste ko-
hustuseks ühte 
olulist avalikku 
teenust, millega 
piisavat rahas-
tust ei kaasne. 
Sest on ju selge, 
et kui teenuse 
osutamine oleks 
kasumlik, tege-
leks äriettevõte 
sellega rõõmsalt 
ise.  

O m n i v a -
le on tehtud 
mitmeid ette-
panekuid, mis 
aitaks ettevõttel oma kohalikud 
kulud kontrolli alla saada ning 
teenus oleks senisel moel jätkuvalt 
pakutud. Vallavanem Andres Laisk 
nendib, et traditsiooniliste postitee-
nuste nõudlus ajas vähenebki ja ko-
gukond on tema arusaama kohaselt 
valmis otsima võimalusi kolmanda 
sektori  rolli suurendamiseks  avali-
ke teenuste pakkumisel, aga seda 

tuleks teha majanduslikult   vastas-
tikku tasuvatel alustel. „Kogukond 
suhtub teemasse minu hinnangul 
avatult ning pole ühtegi lahendust 
välistanud. Postiettevõte on aga 
oma toote valmis mõelnud ja nüüd 
püüab selle meile hea jutuga maha 
müüa,“ resümeerib vallavanem. 
Tema sõnul tahab firma kasumi 
teenimiseks maarajoonides lihtsalt 

kontoreid sulgeda, kuigi seadus 
seda ei näe ette. Kontserni kasum 
oli aastaaruande järgi 2013. aastal 
2,2 miljonit eurot. 

„Loomulikul on vald valmis et-
tevõttele rahaliselt appi tulema, kui 
kitsas käes. Aga kas me siis jätame 
lisakasumi nimel suurematest lin-
nadest ja teistest tiheasumitest vä-
hegi kõrvale jäävad inimesed järg-
misena ilma ka elektrist, sest seal 
on äriliselt see tegevus ebamõistlik? 
Riigile kuuluv äriühing, kes seadu-

se alusel olulisi avalikke teenuseid 
osutab, peabki olema valmis ta-
gama seda võrdselt linnas ja maal, 
ning linnapiirkondade arvelt tuleb-
ki osaliselt maapiirkondi subsidee-
rida. See ongi regionaalpoliitika,“ 
arvab Laisk. 

Just lehe trükkimise päeval,  
5. novembril toimus Ääsmäel 
kokkusaamine külaelanike, val-
lafunktsionäride ja postiettevõtte 
esindajatega. Tulemustest siis juba 
detsembrikuu vallalehe vahendusel.

Esimeses järjekorras puhasta-
takse lumetuisu korral valla 
põhilised läbivad avalikud 

teed ning need teed, kus liigub ka 
koolibuss. Kõikide avalike põiktä-
navate puhastusega tegeletakse järk-
järgult 12 tunni jooksul peale tuisu 
või lumesaju lõppu ning seejärel 
alustatakse avalduse alusel teenuse 
saajate sissesõitude lükkamist. Enne 
suurt talve veel mõned olulised 
meeldetuletused.

Tehnilistest nõuetest elamute 
juurdepääsuteedel
Teenuse saamine eeldab eraomani-
ku isiklikku panust: teeservad, kraa-
vid ja muud ohud peavad olema tä-
histatud, nii et pimedal ajal ja lume 
paksusest hoolimata on tee asukoht 
visuaalselt määratav, tee kõrval ja lõ-
pus on koht, kuhu lund lükata, teele 
lume raskuse all kaarduvad oksad on 
eemaldatud ja traktor pääseb takis-
tusteta läbi. Kui need tingimused ei 
ole täidetud, on lume lükkajal õigus 
jätta need kinnistud teenindamata. 
Seega vaadake koju sõites oma tee 

kriitilise pilguga üle ja võtke veel 
enne sügava talve saabumist ette va-
jalikud tööd.

Teeäärsete kivide eemaldamisest
On arusaadav, et suvel soovitakse 
kaitsta teeäärse haljastuse säilimist, 
kuid selline tegevus ei ole talvisel 
ajal põhjendatud. Nii tiheasumis 

kui ka hajaasustuses peavad kivid 
olema tee servast 1,5 meetri kaugu-
sel. Tegelikult ongi nii, et inimesed 
võitlevad küll teega külgneva hal-
jasala säilimise nimel, kuid seavad 
oma mitte seaduspärase tegevusega 
(s.o suurte kivide paigutus tee serva 
lähedale) ohtu teiste liiklejate ohu-
tuse. Inimesed, palun saage aru, et 

kivide eemaldamine on vajalik tege-
vus ja enne lume saabumist on kive 
oluliselt lihtsam tee servast kauge-
male nihutada, seega palume seda 
aegsasti teha. 

Tasuta talvine teehooldus 
avalduse alusel
Endiselt on võimalik esitada haja-
asustuse elanikul avaldus, et saada 
oma maja sissesõiduteele tasuta ta-
lihooldust. Teenuse saamise eeldu-
seks on registrijärgne sauevallaka 
staatus, aga samas tuleb seda maja-
pidamist ka reaalselt elukohana ka-
sutada. Infoks nendele, kes on juba 
eelneval aastal avalduse teinud ja 
mõtlevad, kas vaja uus avaldus teha, 
siis teadke, et hetkest, mil teie tee 
osas teenus rakendus, kehtib aval-
dus kuni 4 aastat. Tasuta lumetõr-
jeteenuse osutamist alustatakse 12 
tunni jooksul peale tuisu või lume-
saju lõppemist juhul, kui lumekihi 
paksus ületab 20 cm. Teenus ei si-
salda libeduse tõrjet, lume laadimist 
ja äravedu, vaid keskendub erakor-
ralistele lumeoludele.

Kuidas käituda suurte 
lumeolude korral?
Kui te näete ilmaennustusest, et tu-
leb tugev lumetorm ja halvad ilmas-

tikuolud, siis:
1. Ärge parkige oma autot avaliku-
le sõiduteele, kuna parkivad autod 
takistavad saha liikumise teekonda 
ning parkiv auto tähendab kogu tä-
nava lumetõrje teenuse katkemist, 
samuti võib sahk kogemata autot 
vigastada.
2. Kui te näete, et riigi kõrvalmaan-
tee on niivõrd paksu lumekihi all, et 
on oht teele kinni jääda, siis lükake 
oma sõit edasi ja teavitage maante-
einfosse, et olete lumevangis, sest 
kui jääte kinni suurte lumeoludega 
suure tähtsusega tee keskel, ei pääse 
sahk teist mööda ja kogu piirkonna 
elanikud jäävad pikaks ajaks lume-
vangi. 

Loodame siiski, et tuleb natuke 
pehmem talv, nagu ka eelmisel aas-
tal.
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Kuna talvine teehoolde leping senise partneri OÜ-ga Kalsep kehtib kuni 2016. aasta aprillini, siis on tegija-
tel teekond teada ja eelmiste aastate kogemus olemas, nii et suuremaid probleeme ei tohiks tekkida. 

Teedespetsialist: „Inimesed, palun saage aru, 
et kivide eemaldamine aia äärtest  on vajalik.“ 

TEED JA TÄNAVAD

INDREK 
BRANDMEISTER
teedespetsialist

Vallas teeb lumetõrjetöid  
OÜ Kalsep. 
Meister - Kalle Muhel  
tel: 5 135 136 lumi@kalsep.ee 
Riigimaanteede hooldeküsi-
mustes pöörduda otse maan-
teeinfosse tel: 1510

VALLA TEEDE HOOLDAJA JA 
VASTUTAV ISIK:

Omniva on aktiivselt tegemas selgitustööd selleks, et anda maapiirkondade postiteenus tasu eest omavalitsuste 
hallata. Saue vallas on tule all Ääsmäe postkontor. Vald on pakkunud mitmeid alternatiivseid lahendusi, sh vallale 
pakutava tasuga võrdse tasu maksmist valla poolt postifirmale, et need ise teenusega jätkaks.

Kas maapiirkondade postiteenusest saab uus 
omavalitsuste rahastatav kohustus?

AKTUAALNE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministri määrus 10.07.2006 nr 67 
„Nõuded universaalse postitee-
nuse osutamiseks kasutatavatele 
juurdepääsupunktidele ja nende 
paiknemisele“
 
§ 5 Nõuded postkontori paikne-
misele
(1) Iga valla territooriumil peab 
olema vähemalt üks universaalset 

postiteenust osutav postkontor. 
Igasse valda, mille püsielanike arv 
ületab 2500 inimest, paigutatakse 
täiendavalt üks või enam univer-
saalset postiteenust osutavat post-
kontorit.
 
Selle järgi peaks Saue valla rahva-
arvu arvestades olema peaaegu 4 
postkontorit? 

SEADUS ÜTLEB

Ääsmäe rahvas ei poolda postkontori sulgemist kohe 
sugugi. Ettepanekud olid sellised, et pandagu parem Laagri 
postkontor kinni või organiseeritagu postibuss, mis sõidab, 
kuhu vaja.
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Valla konstaabel enam patrullis ei käi ja 
keskendub süsteemsetele turvalisusteemadele

Politsereformi eesmärgiks oli 
töökorralduse lihtsustamine 
ja territoriaalse politsei ter-

viklikumaks ja tugevamaks muut-
mine, ehk mindi valdkondlikust 
politseisüsteemist  ümber terri-
toriaalsele, s.o jaoskonnapõhisele 
struktuurile. Harjumaal näiteks jät-
kab Põhja prefektuur viie jaoskonna 
asemel kolmega, Saue vald kuulub 
Lääne-Harjut ja lõuna Tallinna hõl-
mava Lääne-Harju politseijaoskon-
na alla. 

Reformi tulemusel muudeti po-
litsei juhtimisstruktuure, vähendati 
juhtide arvu ning toimusid muu-
datused ametigruppide koosseisu-
des ja struktuurilises paiknemises. 
Muudatuste üheks eesmärgiks oli 
ka leida lisaraha eesliini töötajate 
palgatõusuks, minimaalselt saab 
politseiniku palk senise 750 asemele 
olema vähemalt 900 eurot. 

Konstaablitöö uus suund
Reform mõtestab ümber ka piir-
konnapolitseiniku töö. Enne täitis 
kohalik konstaabel nii piirkonna-
politseiniku kui patrullpolitseiniku 
rolli, mis tähendas, et kui ta oli näi-
teks pühapäeva öösel patrullis, puh-
kas ta seejärel mitu päeva, olles ini-
mestele kättesaamatu.  „Pool ajast 
kulus konstaablil patrullimisele ja 
teine pool oli töö kohaliku elaniku-
ga. Nüüd saab piirkonnapolitseinik 
keskenduda konkreetselt kogukon-
natööle,“ selgitab uut mõtet Põhja 
prefektuuri  Lääne-Harju politsei-
jaoskonna juht Veiko Randlaine. 

Tema sõnul hakkab valla kons-
taabel nüüd süsteemselt piirkonna 

probleeme kaardistama, kohapeal 
erinevate huvigruppidega – olgu 
nendeks naabrivalve sektor, küla-
vanemad või vallajuhid – koostöö-
võrgustikke looma. „Ta ei keskendu 
üksikjuhtumitele, vaid süsteemselt 
esinevale probleemile. Üksikjuh-
tumeid lahendatakse operatiivselt 
patrullpolitseinike ja menetlejate 
abil. Laagri asumi näitel on üheks 
kujunenud probleemiks pargis ava-
liku rahu häirivad külajoodikud. 
Kindlasti on siin koostöös vallava-
litsusega võimalik leida meetmeid, 
et selline häirimine lõpetada. Või 
näiteks, kui kuskil on hakanud toi-
muma teatud liiki vargused, siis on 
piirkonnapolitseiniku roll infor-
meerida tähelepanekutest elanik-
konda, aidata koguda infot,  ning 
analüüsida keskkonnast tulenevaid 
tegureid, mis varaste tegutsemist 
soodustavad, konkreetse vargusjuh-
tumiga tegeleb aga juba kriminaal-
politseinik,“ toob Randlaine näite.

Kuidas see siis täpsemalt käib?
„Oluline on tegeleda teavitus- ja 
ennetustööga. Igal kodanikul on 
oma majapidamise raames kohustus 
rakendada meetmeid, et ei olekski 
võimalik kuritegusid toime panna. 
Inimesed on oma vara osas tihti-
lugu äärmiselt lohakad,“ leiab uus 
vallakonstaabel Kadi Kuuseoja.

Konstaabli kohustus on ka ja-
gada infot patrullpolitseinikele, mis 
ajal, mis paigad vallas on need, mis 
patrulli käigus läbisõitmist ja ülevaa-
tamist vajaksid. Näiteks nädalavahe-
tuseti Saue vallas need kohad, kus 
antakse pindu rendile pidude pida-
miseks. „No just mõni nädal tagasi 
tabasime ühes sellises asutuses 32 
alaealist joobes noort. Tegemist oli 
rebaste peoga ja signaal laekus polit-
seisse nii, et noored olid Facebooki 

peo käigus fotosid üles laadinud,“ 
toob Kuuseoja näite. Konstaabel 
on seega nagu ka politsei sisevõrgu 
korraldaja, andes patrullis olevatele 
kolleegidele vallasisest infot, kus ja 
millal peaks korrakaitsjad nähtavad 
olema.

Kadi Kuuseoja resideerumis-
koht saab olema Saue linnas, kuna 
linn ja vald kuuluvad mõlemad ühe 
piirkonna alla. Kadi näol on tege-
mist juba pika staažiga politseiniku-
ga. Ta on süsteemis töötanud juba 
12 aastat, varasemalt pikalt Rae ja 
Keila vallas. „Ma ise tahtsin just 
Saue piirkonda tulla, kuna Rae vald 
on suhteliselt sarnane ja seal ma sain 
enda arvates hästi hakkama,“ ütleb 
Kuuseoja. 

Tema poole võivad inimesed 
pöörduda pigem kohest sekkumist 
mittevajavate teemadega. Kui ikka 
varas öösel välisukse taga kolistab, 
on mõistlik helistada siiski häire-
keskusesse telefonil 110, konstaabli 
jutule tasub minna juhul, kui on 
suuremaid ideid kohapealse turvali-
suse parandamiseks, ennetustööks, 
noortega tegelemiseks jne. 

„Suund peaks olema jah see, et 
rohkem tähelepanu ennetamisele, 

vähem menetlemisele,“ sedastab 
Kuuseoja. Konstaabel saab tema 
sõnul olema eelkõige vallavalitsuse, 
lasteasutuste, ettevõtjate ja elanike 
nõustaja turvalisuse parendamisel. 

Patrullkäigud analüüsipõhiseks
Nimetust piirkonnapolitseinik 
hakkab kandma senisest ligi poole 
vähem inimesi,  selle arvelt peaks 
suurenema patrullpolitseinike hulk. 
„See muidugi ei tähenda, et patrul-
le nüüd iga tund valla vahel nägema 
hakkab. Väga selgelt hakkab patrull 
oma töös lähtuma n-ö aeg-koht 
analüüsist ehk siis sellest infost, 
mida konstaabel valdab, mis kohad 
ja ajad on piirkonnas kriitilised, li-
saks muidugi ka juhtumite statisti-
ka,“ kirjeldab Randlaine.

Samas on patrulli piirkond se-
nisest palju suurem – Lääne-Har-
jumaale on lisandunud ju ka veel 
Õismäe, Kristiine, Haabersti ja 
Mustamäe. Kui on juhtum Pal-
diskis, kui kiiresti siis patrull Saue 
valda jõuab? „No meil on patrulle 
korraga piirkonnas väljas ikka roh-
kem kui üks,“ naerab Randlaine. 
Aga kui ongi olukord, kus sama-
aegselt on vaja patrulli erinevatesse 

piirkondadesse, siis on politseil oma 
prioriteetide koodistik – alfa-beeta-
charli. Charli kummalisel kombel 
siis kõige olulisema tähtsusega. „No 
kui ühel ja samal ajal on patrulli väl-
jakutse joodikule Laagri pargis ja 
koduvägivalla juhtumile Paldiskis, 
siis prioriteet on see teine,“ selgitab 
Randlaine politseitöö spetsiifikat.

TURVALISUS

Oktoobri alguses jõustunud politseireform tähendab Saue valla jaoks seda, et ametisse asus uus 
piirkonnapolitsenik, 12-aastase töökogemusega Kadi Kuuseoja, kes lubab pühenduda senisest 
enam kogukonnasiseste probleemide lahendamisele.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
Kadi Kuuseoja,  
piirkonnapolitseinik 
alaline töökoht Sauel, 
Pärnasalu põik 11, tel 612 4555; 
kadi.kuuseoja@politsei.ee 
vastuvõtt teisipäeviti 
kl 10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00

Leena Pukk Lääne Harju kons-
taabljaoskonna piirkonnavanem 
alaline töökoht Keilas, 
Keskväljak 8, tel 612 4501; 
leena.pukk@politsei.ee 
vastuvõtt kolmapäeviti 
13.00 – 15.00

Veiko Randlaine Põhja prefek-
tuuri Lääne-Harju politseijaos-
konna juht 
alaline töökoht Rahumäe tee 6/1, 
Tallinn, tel 612 5701; 
veiko.randlaine@politsei.ee 
vastuvõtt iga kuu teine teisipäev 
09.00-10.00, eelnevalt palume 
registreerida telefonil 612  4011.

KONTAKTID:

Lühikest aega püüti kaupluses 
elavat kraaniõlut müüa. See 
äri läks kinni. Kaupluse ava-

misel troonis ühel rendipinnal Saa-
remaa lihakraamile keskenduv lett. 
Seegi on nüüd kinni. Kõrvalasuvas 
boksis on proovinud oma kohta 
leida nii lemmikloomatarvikute 
pisipood, kui on püütud pakkuda 
kingsepa ja võtmete valmistamise 
teenust. Nüüd on uksed suletud. 

Püsima on jäänud kaks rentnikku 
– Omniva postkontor ja lillemüügi-
nurgake.

Comarketi haldusinimene Illi-
mar Plaser kinnitab, et hetkel käivad 
läbirääkimised mitme rentnikuga, 
kuid konkreetseid nimesid ei taha ta 
nimetada. „Pakkumisi on erinevaid, 
kuid soovime rentnikke, kelle tege-
vusala on sarnane ka meie kaupluse 
kontseptsiooniga – pakkuda toidu-, 
toitlustus- ja igapäevavajadusi ra-
huldavaid teenuseid,“ selgitab Pla-
ser. Valla peal liiguvad jutud, et üks 
võimalik variant oleks pizzakoht, 
aga mingit kindlat infot selle kohta 

Comarket ei avalda. Plaser kinnitab, 
et ettevõte arvestaks heameelega 
potentsiaalsete klientide soovidega, 
ehk et kui vallaelanikel on mingeid 
konkreetseid ootusi vajalike teenus-
te osas, mida kauplusepinnal võiks 
pakkuda, on vastav info väga ooda-
tud. Kui kellelgi on hoopis vabade 
pindade osas oma ärimõte, siis selle 
võiks esitada Comarketi haldusosa-
konda. „Rendihinda me ei soovi 
ajalehes avaldada. Küll on selline 
info kättesaadav potentsiaalsetele 
huvilistele kinnisvara portaalides või 
infopäringuga Comarketi kodule-
helt,“ soovitab Plaser.

Laagri Comarketi tühjade rendipindadega tegeletakse 
KAUBANDUS

Kuigi Comarket avas oma poemaja Laagris vaid mõned aastad tagasi, on ta oma positsiooni 
aleviku elanike seas kenasti kindlustanud, kuid ülejäänud maja rendipinnad on kas tühjad või 
vahelduvad üürnikud iga natukese aja tagant.

Kolm Saue valla jaoks olulist politsei esindajat Leena Pukk (vasakul), Veiko  
Randlaine ja Kadi Kuuseoja. Kaks esimest on juhtumisi ise ka sauevallakad.

• 2014. aastal on Saue vallas 
registreeritud 10 kuuga 165 
juhtumit. 
• 2013. aastal oli terve aasta 
peale 155 juhtumit.
• Märgata on tõusu vargustes –� 
102 juhtumit sel aastal.
• Esinenud on veel kehalist väär-
kohtlemist, röövimist, suures ko-
guses narkootikumide omamist, 
joobes autoga sõitmist, kelmust, 
vägivalda ametiisiku vastu jne.

STATISTIKAT:

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

• Pizzakoht
• Apteek
• Kasutatud riiete pood
• Talutoodangu lett või ökokauplus
• Pakiautomaadid
• Kingaparandus
• Keemiline puhastus
• Kaugtöökeskus või käsitöösalong 

õpitubadega

• R-Kiosk (kohv, hot-dog, lotopiletid)
• Kiirtoidukoht
• Sushikoht
• Kohvik
• Kalevi kommipood
• Jõuluvana boks (ajutiselt)
• Juustukuningate pood
• Sporditarvete kauplus

Sauevallakas arvab
Tõstatasime Saue valla Facebooki lehel küsimuse, et millistest teenuste järgi 
vajadus oleks. Kõige enam nimetatuks osutus apteek ja mõni toitlustamisega 
tegelev äri (sushi, pizza, talutoodang, kohv-saiakesed jne). Ettepanekud on 
edastatud ka Comarketi haldusosakonnale. 



Olete te mõnikord mõelnud, 
rännates kuskil kaugemal 
maal, et mis on siin sellist, 

mida tahaks koju kaasa tuua? Ma ei 
mõtle selle all suveniire või muud 
odavat pudi-padi. Pean silmas mi-
dagi suuremat, midagi, millest 
võiks tulu tõusta siinsamas koduta-
numal. Ja mitte ainult enesele, vaid 
ikka laiemalt.

Minu seekordne minek viis üle 
lahe või pigem mere läände. Ku-
ningriiki.

Räägitakse ju lugusid sellest, 
kuidas võõrsil õnn õitseb ja kõik 
uued tulijad üle kullatakse. Ainult 
et minekutel on olnud erinevad 
põhjused.

1944. aastal põgeneti. Öösel, 
kiirustades, tormiga, mõtlemata 
muust kui et – ära siit. Ja keegi ei 
osanud arvata või mõelda sellest, et 
see minek muudab kuningriiki... 
võib-olla isegi maailma. Ühes sel-
lises tormi kätte paiskunud paadis 
oli Nõvalt pärit perekond Reepalu. 
Noorima reisijana kaasas vaevalt 
aasta vanune Ilmar. Tuul ajas osad 
minejad Stockholmi külje alla. Ja 
suur osa jõudis hoopiski Rootsi 
lõunaosas asuvasse sadama ja töös-
tuslinna Malmösse. 

Paadipõgenikust innovatsiooni-
meelseks linnapeaks
Seesama paadipõgenik, väike Ilmar, 
võttis saatuse tahtel aastaid hiljem 
üle selle suure linna juhtimise ning 
tegelikult muutis ka võrdlemisi ki-
vistunud mõtteviisi – tööstuslinn 
saab olla ja jääda vaid tööstuslin-
naks. Üheksakümnendate alguses 
oli kunagisest hiilgusest alles vaid 
riismed. Tööstus vindus üldise ma-
janduslanguse taustal ja linnast oli 
kujunemas pigem töötute reservaat. 
Tänaseks on kuningriigis käibe-
le võetud väljend – Reepalu efekt. 
See tähistab millegi ilmvõimatu 
realiseerumist, positiivses mõttes 
ära tegemist, sest Malmöst on saa-
nud tõeline innovatsioonikeskus ja 
edulugu, mida püütakse üha uuesti 
korrata ning järele teha. Ent kuidas?

Malmös oli valdav enamus neid, 
kelle sõnul on tööstus ja sadamalin-
na hävitamine, st sihtide muutmi-
ne mõeldamatu. Muideks, selliste 
arvajate seas oli ka Rootsi toona-
ne peaminister. Kas oli see nüüd 
eestlaslik jonniajamine, kuid Ilmar 
Reepalu toimetas edasi vastu üüra-
tut ühiskodlikku survet. Esimese 
sammuna lükati plats puhtaks vana-
dest industriaalhoonetest rannikul 
ja linnaruumis. Rajati uued tehno-
võrgud, taristud ja elamukvartalid. 

Mängu pandi nii eurorahad kui 
reservfondid. Märgiliseks kujunes 

ühendava silla ehitus Rootsist Taa-
ni. Reepalu sõnul pidi inimestele 
olema silmaga näha, et ühendus 
Euroopaga on olemas. Visuaal on 
oluline. Ja tunne, mille see tekitab. 
Ja emotsioonide pealt tehaksegi 
suuri asju. Lisaks sillale ja ühendu-
sele – raudtee, mis viib 20 minutiga 
Rootsist Taani ning võimaldab ära 
kasutada sealseid tööturuvõimalusi,  
otsiti aga veelgi seda miskit, mis lin-
na hoomatavamalt kaardile asetaks. 
Reepalu ise on hariduselt arhitekt 
ja selles valguses polnud üllatav, et 
määravaks saigi sümboolne hoone. 

Monumentidest rääkides, siis 
modernset linnaruumi täidavad 
kümned looduslikud ja maitsekalt 
kujundatud pargid, temaatilised 
mänguväljakud ning sajad sambad, 
kujud, purskkaevud. Ehitatakse 
juurde teatreid, kontserdisaale ja 
konverentsikeskusi. Kõik selleks, et 
sealsel olijal oleks mõnus ning kui 
nii võib öelda, siis hubaselt arenev 

linnaruum. Esile on tõstetud ini-
meste vajadus näha ilu ja elu eneste 
ümber, ühtlasi pakkudes võimalust 
sellest kõigest osa saada.

Õige keskkond toob inimesed
Ah jaa, aga inimesed – kuidas see 
asi lahendati? Rahvastiku vähesus ja 
töötus jms? Reepalu lähtus ideest – 
tuleb luua sobiv keskkond, küll siis 
inimesi tuleb. 

Lühidalt rääkides tasub esile 
tuua kolm olulist suunda – üm-
berõpe olemasolevale kaadrile. Ja 
pidev turundustegevus rõhuasetu-
sega innovatsioonile – nii saabuvad 
linna noored. Kolmas osa on kõige 
tõhusam, kuid kahjuks ka kõige 

valulikum – inimeste importimi-
ne. Teema, mis tekitab ühiskonnas 
enim pingeid. Algselt oli sisseränna-
nule präänikuks eluase ja poolvägisi 
kaenlasse surutud värvitelekas ühes 
keeleõppe ja integratsiooniprog-
rammidega. Nüüdsel ajal aga toi-
mib magnetina juba sissetöötatud 
kuvand uutest võimalustest – Eu-
ropean dream. Selliselt on asjad läi-
nud siin svenssonitemaa suuruselt 
kolmandamas linnas.

Otsiks uusi väärtusi
Mõtisklustes selle üle, mida siis õp-
pida või milliseid nägemusi võiks 
meie koduvalda üle tuua, jõuan 
tahtmatult lennukate fantaasiateni. 

Sisimas näen neid sarnaseid jooni ja 
paralleele. Ka meil kodus otsitakse 
seda sümbolit või tunnust, mis ko-
gukonda liidaks, ühtekuuluvustun-
net tekitaks ja elujärge parandada 
aitaks. Kahjuks on mitmed senised 
arutelud ja otsimised sumbunud 
ajaloolise põllumajandusvalla va-
gudesse. Huvitav, kuidas suhtuks 
meie inimesed võõrasse, kes ei taha 
teadagi midagi valla agraartaustast, 
vaid lükkaks senised jäänukid pikali 
ning rajaks midagi täiesti teistsu-
gust? 

Võime küll rääkida linnalise ja 
hajaasustuse eripäradest, ent valda-
valt on mõlemais defitsiit mugavast 
elukeskkonnast, kus inime saaks 
oma asjad aetud 10 km diameetrise 
ringi sees, ilma et oleks tarvidus ku-
hugi pikemalt sõita – närve ja kütust 
kulutama. Mitte et ringiliikumine 
iseenesest paha oleks, lihtsalt iga-
päevaelus kulub sellele asjatult palju 
aega. Selle asemel, et võtta ruuduli-
ne rätik, pere ja piknikukorv ühes 
ning külitada oluliste inimestega 
mõnusasti kasvõi Laagri südames 
korrastatud jõeveerel, istume me 
Vabaduse puiesteel pikas autojo-
rus gaaside sees punase tule taga,  
oodates ja oodates, millal taas liiku-
ma pääseks. Kuniks järgmise foori-

ni. Tobedus, aga nii see ju paraku 
on.

Oma uimas näen, et kõikide tee-
de ristumiskohta, Ääsmäele, võiks 
kerkida monumentaalne ja innovaa-
tiline teadmuskeskus – mis kunagi, 
mil hakatakse valdu ühendama, 
oleks kui kutsuv majakas tegusatele 
ettevõtetele ja inimestele, kes saavad 
aru aja väärtusest ning ei soovi seda 
raisata paigalseisule. Juba täna on 
Eesti võimsama ülikooli TTÜ tege-
vus nihkunud me valla piirile. Mis 
oleks, kui ... kasutaks seda Reepa-
lu efekti ja kutsuks ülikooli mõne 
kindla suuna/valdkonna tegemised 
meile? Energeetika, logistika, kesk-
kond, välisesindused – valida oleks 
paljutki.

See, kuidas elus edasi liikuda, 
ongi üks suur müsteerium, sest õi-
geid vastuseid pole enamasti ette 
antud. Saame teha vaid seda, et il-
mas ringi liikudes hoiaksime silmad 
lahti ja koguksime enesesse kvali-
teetemotsiooni, mille pinnalt oma 
ümbritsevat paremaks muuta.

Ma väga soovin, et kui te järg-
mine kord satute kuhugi uude ja 
võõrapärasesse kohta, laseksite oma 
fantaasiameelel lennelda ning kuju-
tada ette, kuidas see, mida te näe-
te, sobituks meie koju. Ja kui tagasi 
jõuate, siis nii tehkegi... jagage oma 
elamusi. 

Aga enne veel, kui oma pudeli-
postile korgi peale surun, meenus 
see kõige tähtsam – aeg.

Aeg on oluline ja see peab ini-
mestel alati silme ees olema. Mal-
mös see nii tehtud ongi. 
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Pudelipost Malmöst
REISIMÕTTED

Võiks ju arvata, et suuruselt kolmanda Rootsi linna ja koduse Saue valla vahel pole mingitki seost 
või puutepunkti. Ometigi. Ka meil kodus otsitakse seda sümbolit või tunnust, mis kogukonda
liidaks, ühtekuuluvustunnet tekitaks ja elujärge parandada aitaks.

KAIDO 
KALLIKORM
Saue vallamaja 
itimees

Ilmatu kõrge (190 m) Turning Torso nimeline rajatis paistab kaugele ja on leidnud koha nii Taani, Saksa kui ka teiste 
riikide turismi-, hariduse- ja teadusväljaannetes. Sellest on saanud taevassepürgiv monument kõigele uuele.

Modernset linnaruumi täidava kümned looduslikud ja maitsekalt kujundatud pargid, temaatilised mänguväljakud ning 
sajad sambad, kujud, purskkaevud.



AALI LILLEORG 
Elus on särtsu

ANDRUS SALISTE ja 
sügistalvine ilm paistab 
kohe palju rõõmsam! 

AULE KIKAS Andrese 
punased sokid on nii 
kelmikad;) Ja kogu selts-
kond väga šeff:) Ilusat 
sügist kõigile!

ANNE KALDA Mis on 
vallamaja tegijate lem-
mikvärv - pildilt paistab 
punane. Elul peab värvi 
olema! 

SAUE VALD Punane 
on meil kujunenud just-
kui ametlikuks värviks. 
Vapivärv või nii...

ANDRES LAISK Avas-
tasin praegu, et puhta 
juhuse tahtel ja kollek-

tiivi toetusel ning kaasaelamisel sai 
sellel nädalavahetusel viis aastat täis 
sellest vallavanema elust. Et oma-
moodi sümboolne selleski mõttes 
see pilt.

ANDRUS SALISTE
Nüüd mine laula köögis: 
"Üks viis võlub mind..."
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Jõudsime 5-aastase poja Kaare-
niga Tuula külla Ussimäe tallu 
kohale siis, kui esimene raund 

oli juba käimas – meestel oli taldri-
kutel 2 isetehtud kroonitaolist kau-
nistust juba valmis. Kaaren avastas, 
et majas on peale tema veel lapsi ja 
läinud ta oligi. Sain ta põlle enda-
le ja võtsin ühte kätte terava otsaga 
noa ning teise kätte kiivi. Tegin T 
näpunäidete järgi noaga 45-kraadi-
se nurga all kiivi südamesse torkeid 
sooritades ringi peale. Seejärel kee-
rasin kiivit veidi nii, et see pooldus. 
Koor maha ja oligi 2 rohelist krooni 
taldrikul.

Järgmisena jagas T igaühele suu-
re õuna ja ütles, et sellest teeme lui-
ge. Ja tõepoolest, vaid kümnekonna 
osava lõikega said kõik mehed tald-
rikule järgmise kaunistuse. Minu 
oma meenutas küll rohkem parti, 
aga lind on lind. Sama hooga tegi-
me teisest õunast liblika.

Nüüd läks asi põnevaks – asusi-
me hommikusöögi „pearoa” kalla-
le, milleks oli müstiline pošeeritud 
muna peekoni ja Hollandi kastme-
ga. 

Pošeeritud (kooreta keedetud) 
munade tegemiseks ajasime pool 
potti vett keema. Seejärel pott tulelt 
ära ja keev vesi lusikaga pöördesse. 
2 toorest muna väikesesse kaussi ja 
lumpsti keerlevasse vette. 5 minu-
ti pärast oligi 2 pošeeritud muna 
valmis. Pärast kodus ütles abikaasa 
Piret, et vau, need on ju need Anni 
Arro uputatud munad – ma pole 
nende tegemist veel julgenud ette 
võtta.

Kahe portsu Hollandi kastme 
jaoks läheb vaja 3 munakollast, pool 
pakki võid, pool sidrunit, törts soola 
ja musta pipart. Või pannile sulama, 
munad-sidrunimahl-sool-pipar pu-

rustisse ja purusti käima. Sulavõi 
otsa, segada veel ja hollandi kaste 
missugune!

Kolmas hommikusöögi kompo-
nent on 3 praetud peekoniviilu, mis 
tuli ajada pannil kuumaks ja asetada 
krooni, luige ja liblika kõrvale tald-
rikule röstitud seemneleiva peale. 
Peekoni asemel saab kasutada ka 
soolalõhet.

Peekonite peale üks uputatud 
muna ja kaste + mõned varred mu-
rulauku ja ongi hommikusöök val-
mis! Kutsusin poisi ülaltkorruselt 
alla, et talle uhkusega oma meistri-
teost pakkuda. Kaaren jõudis koha-
le, vaatas taldriku üle ja ütles T juu-
resolekul: „Mul ei olegi enam isu.” 
Purskasime T-ga naerma ja asusime 
isetehtud hommikusööki nautima. 
Maitses ülihea!

Ühel oktoobrikuu laupäeval vallutasid 14 meest restoran DIIP vahendusel koduköögi, 
et õppida norrakalt Thorleif Monsenilt (T), kuidas oma naisi toreda hommikusöögiga 
üllatada. Oli üks äärmiselt meeleolukas hommikupoolik! Aitäh, Anne-Ly, vihje eest!

Hommikusöök voodisse ehk kuidas norrakas 
Tuulas Eesti meestele nippe jagamas käis

KOGEMUS

TORMI 
TABOR
Koidu küla 
elanik

Sauevallakas Facebookis
SAUE VALD
Üks õige šeff seltskond kogunes mõnusaks sügistervituseks teile kõigile. Õnnestus ühele pildile saada pea kõik 
vallamaja praegused tegijad, puudumist vabandas ainult vältimatute tööülesannete täitmine. Niisiis – siin ja sellised 
me oleme, nüüd ja praegu. Tere tulemast!

Meestele suunatud kokkamiskur-
sus „Hommikusöök voodisse“ ei 
toimunud mitte mõnes pealinna 
uhkes lokaalis, vaid hubases kodu-
köögis Tuula külas Ussisoo talus. 
Nimelt resideerub seal popi Kala-
maja kohviku Diip üks omanikest 
Eveliis Kund-Zujev. Miks selline 
pühapäevahommikune häppe-
ning üldse toimus, kommenteerib 
Eveliis ise:

„Poolkogemata sattusin ma 
Instagramis nägema pilti imeli-
sest hommikusöögist, mida ühe 
Norra blogija mees oma naisele 
igal hommikul voodisse toob. 
Ei läinud kaua, kui Norra naised 
palusid ka nende meestele hom-
mikusöögi valmistamiseks kursus 
korraldada.

Mõtlesin, miks mitte korralda-
da midagi sarnast ka Eesti mees-
tele. Me kohtusime Tine ja Thor-
leifiga, kellele mõte väga meeldis, 
ja nii see üritus välja reklaamitud 
saigi. Pean tunnistama, et korraks 
ma kartsin, kas leiame piisavalt 
mehi, kes oleksid nõus osalema. 
Õnneks ei olnud nende meeste 
leidmine keeruline, me pidime 
inimestele ära ütlema, sest meie 
tilluke koduköök Saue vallas seab 
omad piirid. Me oleksime võinud 
minna lihtsama vastupanu teed ja 
korraldada ürituse oma restorani 
köögis, kuid see ei tundunud õige. 
Tahtsime kursuse läbi viia hubases 
ja koduses keskkonnas, sest kooli-
tuse mõte ju oligi näidata meeste-
le, kui lihtne on koduste vahendite 
ja vähese vaevaga hommikusöögi 
valmistamine.

Ise jäime üritusega väga ra-
hule, aga peamine on see, et ka 
mehed läksid siit ära positiivsete 
emotsioonidega. Hommikul saat-
sid naised mulle pilte uhketest 
hommikusöökidest, mis nende 
mehed olid valmistanud. See an-
nab põhjust uskuda, et üritus läks 
korda.“

KOMMENTAAR

T NIPID:
• Värske muna munavalge 
ei ole vesine, vaid hoiab 
kokku!
• Peekonit prae kerge 
veekihi peal, siis jääb liha 
mahlaseks!
• Naise (ja ta sõbrannade) 
südame võitmiseks üllata 
teda köögis!

Ja veel – järgmine DIIP-i 
söögitegemise koolitus on 
juba 2015. aasta märtsis. 
Tasub aadressil diipresto.eu 
silm peal hoida!

Järgmisena jagas T 
igaühele suure õuna 
ja ütles, et sellest tee-
me luige. Minu oma 
meenutas küll rohkem 

parti, aga 
lind on 
lind. 



KENERT  (4 A)
Issil on selline üm-

margune pea. Ta on pikk. 
Ta kannab prille, sest muidu 
ta näeb ainult lähedusse. Is-

sile meeldib väga mängida, aga 
võlumise mänge ta ei mängi kunagi. 
Issiga mängime basseini ääres küll. 

Näiteks sajajalgse mängu ja teeme sellist mängu, 
kes saab kauem vee all olla. Teeme ujumisvõistlusi 
ka. Issi sööb kõike, aga hoopis eestlaste lehmatoitu 

ta ei söö, mis ahju pannakse. Issi oskab kiiresti 
ujuda ja mina oskan vee all saltosid teha. Aga 

issi hoopis vee all magada ja mulle teha.
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Isad võivad olla väga erinevad. 
Habemega või kõhulihastega. 
Kohe kodus kõrvaltoas, aga ka 

kusagil kaugemal ja siiski olemas. 

Ideaalsed ja puudustega. Sellised, 
kes ostavad järeltulijale moodsaid 
tehnikavidinaid ja sellised, kes 
õpetavad kuldnoka laulu pääsu-

kese pirinast eristama. Isad õpeta-
vad poegadele meheks olemist ja 
kujundavad tütarde meheideaale. 
Seda loetelu saaks jätkata nii pikalt, 

et õhk saab otsa. Laagri Lasteaia 
õpetajaid küsisid aga isadepäeva eel 
laste endi käest, millisena nad oma 
papsi näevad ja tajuvad.

Freud oli vist see mees, kes lahkas paljusid inimeste probleeme just läbi suhtemust-
ri oma isaga. Oidipuse kompleks ja kõik need jutud. Isa rollist laste elus on tehtud 
teaduslikke uurimistöid ja seda teemat lahkavad naised Perekooli sarnastes por-
taalides pidevalt. Võibolla küsib mõni mees endalt seda salaja igal õhtul ise ka. 
Õigeid vastuseid ilmselt ei olegi olemas. 

5-aastane Carola: „Oleme issiga koos 
sõbrad ja armastame teineteist.“

ISADEPÄEV Noppeid naabritelt

Kooskudumise õhtu
Naiskodukaitse Keila jaoskond korral-
das 30. oktoobril kell 18.30 koosku-
dumise õhtu, et koguda Ukrainasse 
saatmiseks sokke ja kindaid. Naiskodu-
kaitsjate eesmärgiks on kokku koguda 
võimalikult suur hulk isetehtud sokke 
ja kindaid. Kudumisprojekti kaudu saa-
me näidata sümboolset toetust Ukrai-
na Rahvuskaardi ridades võitlevatele 
meestele ning kriisipiirkonna abivajava-
tele tsiviilelanikele. 

Kui eelnevatel aastatel on Naisko-
dukaitse kudumisprojekte korraldanud 
pigem organisatsioonisiseselt, siis see-
kord on eesmärk teha ise ja kutsuda 
üles kõiki Eesti naisi ettevõtmisse pa-
nustama. Üheskoos suudame rohkem 
ja saame näidata, et praeguse olukorra 
kiire lahendus Ukrainas on meile äärmi-
selt oluline.

Kõik soovijad saavad kuni 10. det-
sembrini tuua isetehtud sokid ja kindad 
Kaitseliidu Harju malevasse Tallinnas 
Männiku tee 121 või anda üle Naisko-
dukaitse Keila jaoskonnale. Selleks pa-
lun kirjutage keila@naiskodukaitse.ee 
või helistage 5598 2017.

Keila leht 24. oktoober

Muldiad avavad Nõmme 
jaamahoones esimese 
vabariigi aegse õhustikuga 
restorani
Mõne kuu pärast avab endises Nõm-
me jaamahoones uksed uus restoran. 
Nõmme Jaamarestoran OÜ on asuta-
tud spetsiaalselt endises Nõmme jaa-
mahoones restorani rajamiseks ning 
see kuulub Marju ja Sulo Muldiale, kellel 
on 15-aastane kogemus Laitse lossi res-
torani pidamisega. 

„Meie sooviks on rajada ajalooli-
sesse Nõmme jaamahoonesse tõeline 
restoran: puhas, valgusküllane, valgete 
linade, valgete põllede ja kabinet-tiib-
klaveriga. See peaks olema koht, kus 
hommikupoolikul saaks kohvi kõrvale 
rahus ajalehte lugeda, lõunalauas korra-
liku prae juures kohtuda inimestega kas 
siis tööalaselt või sõprade-pere seltsis 
ning õhtusel ajal on restoran jällegi see 
hea koht, kus saab mõnusasti hea muu-
sika saatel lõõgastuda,“ tutvustasid nad 
oma äriideed.

Restorani sisekujunduses on ka-
vas kindlasti järgida esimese vabariigi 
aegset õhustikku, mis Nõmmele väga 
sobilik. Muldiate nägemuses jaguneb 
restoran kaheks. Peauksest sisenemi-
sel avanevast esimesest ruumist saab 
restorani peasaal, tagumine saal jääks 
aga kohaks, kus saab korraldada klubi-
lisi koosolekuid või pidulikumaid ärilisi 
kohtumisi.

Endises jaamahoones tegutseb veel 
Nõmme muuseum, munitsipaalpolitsei 
tugipunkt, lähiajal avatakse seal linna-
osavalitsuse teenindussaal. Nendes 
ruumides, kus alustab peatselt tege-
vust restoran, tegutses varem Nõmme 
postkontor..

Nõmme Sõnumid 16. oktoober

IRIS (5 A)
Minu isa on suur ja tal on 

väikesed silmad. Ja tal on habe ka 
veel. Ta on mul hästi lõbus isa. Vahel ta kur-

jutseb veits. Talle väga meeldivad lapsed ja emme 
meeldib talle ka. Me issiga koos paneme puslesid kokku 
ja mängime lauamänge. Siis riisume issiga koos lehti ja 

korjame oksi. Talvel me teeme koos lumememme. Suvel aga 
käime koos issiga lilli korjamas ja toome vaasi nuusutamiseks. 

Veel käime issiga koos jooksmas, aga no ainult siis ikka, kui 
mul isu on. Mu issi hobiks on jooksmine ja muruniidukiga 

sõitmine. Mu issile meeldib ka 
emmega teatris käia. Ja talle 

meeldib meile puust maju 
ehitada. Need on nüüd 

kuuris.

SAARA (3 A)
Juuksed mustad. Pikk 
mees on minu isa. Issi 
lemmikvärv on must. 

Issi teeb hästi süüa. Issi 
loeb mulle muinasjuttu.

KRISTAJAN (3 A)
Minu issi teeb ka kodus 

süüa. Isal mustad, ilusad 
ja naljakad juuksed. Isaga 
meeldib koos tööd teha ja 

koos kodus olla.

JOHANNA (3 A) 
Isal on pruunid juuksed. 
Pikk mees. Isaga koos 

meeldib joonistada. Issi käib 
tööl, talle meeldib pintsliga 

värvida. Liivakast on sipelgaid 
täis ja seal ei saa mängida. 

Koos sõidame rattaga.

ALEXANDRA 
(3 A) 

Minu issi on pikk poiss. 
Isa lemmik värv on roheline. 
Isaga koos teeme süüa. Isaga 

koos lähme välismaale. 
Issil meeldib reisima 

minna.

GRETE (3 A) 
Issil on juuksed mustad. 
Issi lemmikvärv on must. 

Issiga koos meeldib 
mängida.

DELISA (3 A) 
Mustad juuksed on tal. Issi 
lemmikvärv on punane. Is-
siga meeldib koos mängida, 
joonistada, tähti joonistada. 

Mulle meeldib, kui saan Lotte 
šokolaadi ja veel midagi 

magusat.

STELLA (5 A)
Minu isal on habe koos 

juustega naba vastas. Mulle 
meeldib isaga koos peitust ja 

kulli mängida. Minu isale meeldib 
iPad’is uudiseid vaadata, ta vaatab 
ka telkust „potterit“. See on, kust 

uudiseid näidatakse. Ta käib 
tööl ka. 

TÕNIS-
JOHANNES (5 A) 

Meie issiga tõstame 
kardiautot.

CAROLA (5 A)
Oleme issiga koos sõbrad ja 

armastame teineteist.

KASPAR (4 A)
Meie ehitame issiga legodest 

autot ja maja. Emme niidab muru 
ja issi töötab tööl. Issile meeldib, kui 
emme kodus on, mängime autoga, 
joonistame pliiatsitega. Issi on lahe, 
kui ta kodus on. Ta on palju kodus 
ja me paneme puslet kokku. Tema 

lemmiktoit on makaronid ja 
supp.

Juuksed mustad. Pikk 
mees on minu isa. Issi 
lemmikvärv on must. 

Issi teeb hästi süüa. Issi 
loeb mulle muinasjuttu.

meeldib koos tööd teha ja 

ENRI (4 A)
Issile meeldib süüa ja ujumas käia. Meie 

kodu kõrval on üks ujula. Issi teeb süüa ja 
mina vaatan telekat. Vahel käime külas ka 

kellelgi. Issil on valged juuksed ja sellised sil-
mad nagu teistelgi – natuke valged ja natuke 

mustad. Mulle meeldib joonistada, kui issi 
süüa teeb. Siis joonistan ilusat pilti. Suurena 
tahan saada issiks ja autojuhiks. Minu issi on 

lahe mees.

Tänud Laagri Lasteaia 
õpetajatele, kes laste 

arvamisi küsisid ja 
kirja panid.

MIRELLE  (4 A)
Issi on pikk ja peenike. Issi on em-

mest pikem. Issile meeldib muna süüa 
ja ta teeb ise ka süüa. Hea, kui issi teeb 
makarone, need maitsevad mulle. Mulle 

meeldib väga issiga mängida, kui ta kodus 
on. Lemmikmäng on Hello Kitty mäng meil. 

Kui mina suureks saan, hakkan ma ar-
stiks. Issi armastab meid. Issi oskab laulda 

mulle vahel ja lugeda unejuttu.

juustega naba vastas. Mulle 
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Energiliselt žestikuleerivat 
ja põlevi silmi sõjamängu-
dest rääkivat härra Surma 

on keeruline lahti muukida. Ühelt 
poolt oleks seal peidus nagu ehtne 
kapipüromaan (mul näpud kohe sü-
gelevad, tahaks midagi õhku lasta). 
Teiselt poolt evib ta ladnalt budist-
likku maailmavaadet (no ei ole vaja 
rapsida ja kogu aeg midagi tõestada 
– kõik, mis peab, juhtub varem või 
hiljem nagunii). Sisse viskab veel rii-
gikaitselist entusiasmi (meil on met-
sades kümme tuhat välja õpetatud 
kaitseliitlast, kelle kaitsetahe ja mo-
tiveeritus on vääääga kõrgel). Lisaks 
ports poisikeselikku ärategemislusti 
(kui inimene päevast päeva mossi-
tab, siis tulebki tema sussid põranda 
külge kleepida).

Küll aga on tajutav see, et härra 
Surm näikse olevat õnnelik inime-
ne. „Muidugi olen. Kui teoreetiliselt 
rääkida, siis õnnetuks teeb ootuste 
ja võimaluste ebakõla. Mina tean, 
mida ma tahan ja suudan. Seda ma 
ka teen ja olengi õnnelik. Ma ei püri 
kosmosesse, ei taha olla maailma 
parim ja suurim,“ sedastab ta vale-
mi. Ja teeb ta siis seda, et on Vatsla 
külla ehitanud üles omanäolise mili-
taarpargi. Võsa varjus on paintball’i 
väljak, põllul on lömmis autode rada 
ja kulgeb künklikuks küntud ATV-
rada. Nurga tagant paistab kätte 
elektritool ja vanasse maakeldrisse 
on sisse seatud lasketiir.

Näib nagu teismeliste nooru-
kite paradiis – paugud käivad, pori 
lendab, tossupommid haisevad ja 
paintball’i lahingus saab võidelda 
viimase veretilgani, vahel ka haiget 
saades. Verd, tõsi, härra Surm siiski 
ei mäleta. Ses mõttes on kõik külas-
tajad siiski elusalt-tervelt lahkunud. 
Küll aga rakendab mees aeg-ajalt 
nohiklikemate linnapoiste peal sõja-
väelist distsipliini. „No näen mängu 
ajal, et kükitab teine põõsa vahel 
lihtsalt, siis ikka hüppan peale, et 
mis pagan, sinu paariline on ees, 
saab surma ju, hakka liigutama! Ja 
ta läheb ja näeb, et see asi töötab - 
üks katab, teine ründab, lasevad vas-
tase maha ja on lõpuks õnnelikud,“ 
usub härra Surm, et tegelikult on 
paintball’is peidus isamaaline kasva-
tus ja riigikaitse alge.

Ja mitte ainult poisikesed ei 
käi tema juures adrenaliini käima 
tõmbamas, kuigi sihtgrupi mõttes 
on lapsed tema peamised kunded 
küll. Näiteks teine edukas suund on 
turistidele nõukaaegse KGB-õhk-
konna loomine. Siis paneb Surm 
Vene ohvitseri mundri selga, sõi-
mab osalejatel näo täis ja viib maa 
alla ülekuulamisele. „No veider jah, 
mulle makstakse karjumise ja hir-

mutamise eest,“ tõdeb mees ise ka 
olukorra kummalisust. Käivad ka 
kontorirotid, laskuvad köistornist 
alla, ise värisevad, aga alla jõudes 
on sest eneseületusest grammijagu 
õnnelikumad kui enne. Ja muidugi 
igasugu Briti poissmeeste peod, kus 
peigmees Surma juurde retsimisele 
tuuakse.

Ja kui see isegi tundub kum-
maline, et täismees selliste asjadega 
jahmerdab, siis turgu härra Surma 
ettevõtmisel jagub. Isegi nii palju, 
et mees tõmbab ise viimastel aasta-
tel pidurit peale. Kui vanasti sai teh-
tud ligi 300 üritust aastas, siis nüüd 
on need kahanenud maksimaalselt 
paarisajale. „No ei saa tõmmelda 
kogu aeg. Ma ei taha, et see muu-
tuks tüütuks ja tööks,“ leiab Surm. 
On see ka hea äri? „No kuidas tun-
dub? Ma olen rahulik ja õnnelik, ju 
siis ikka on jah,“ naerab mees laialt.

Lisaks oma koduhoovis mölluta-
misele käib mees ka erinevatel suve-

päevadel, korraldab las-
tele metsavennalaagreid 
ning üks tema kirgedest on 
romuralli. Ta on ostnud endale 
Romuralli kaubamärgi ja korraldab 
igal aastal augusti alguses Antsla 
laadal vähe kiiksuga üritust. „Mina 
korraldan, pealtvaatajad maksavad 
raha, osalejad putitavad masinad 
üles ja tulevad sõidavad need siis so-
diks,“ võtab isand Surm asja kokku. 
Kuna romuralli ennast nišitootena 
õigustas, sai sellest jõudu idee Sur-
ma seikluspargist. 

Üldse ütleb mees end terve 
elu aeg pulli teinud olevat, jamasid 
korraldanud ja kummaliste asjadega 
raha teeninud. Lasteaiast visatud ta 
välja. Enam ei mäleta küll, miks. 
Kooliajal treis puust pastakaid ja lasi 
põletiga sinna sobivaid kilde pea-
le – need läksid hästi kaubaks. Kui 
sai oma esimese fotoaparaadi, käis 
Viru hotelli juures välismaa autosid 
pildistamas ja müüs fotod kooliven-

dadele maha. Kui noorena töötas 
TPI arvutuskeskuses, siis kimbutas 
kolleege sellega, et kui nood tõsi-
se näoga arvuti kallal nokitsesid, 
sehkendas masinasse salaja mingi 
toru, millest põlengut imiteerivat 
tossu hakkas tulema. Kleepis alata-
sa mossitava kolleegi sussid põranda 
külge. Sellestsamast ajast pärineb 
tema hüüdnimigi. „Oli vist mingi 
aastavahetuse karneval, kõik pidid 

tulema kostümeeri-
tult. No mis sa 

arvad, muidugi 
keegi ei tul-
nud, tõsised 
i n i m e s e d 
ju. Ainult 
mina tulin, 
maskeeru-

nud surmaks. 
Vikat oli ja 

puha... No ja 
sealt jäigi. Kõik hak-

kasid kutsuma. No see nimi 
nagu iga teinegi,“ ei näe mees kur-
jakuulutava fooniga nimes midagi 
erilist. 

Üks uus üritus, millest isand 
Surm tahab traditsiooni luua, on 
teist aastat novembrikuus korralda-
tav Vatsla Pürojämm. Asja olemus 
on lihtne – inimene tuleb, annab 10 
eurot ja kõikide osalejate raha len-
nutatakse ilutulestikuna taevasse. 
Esimesel aastal saadeti taevasse ligi 
5000 euro eest tulevärki, kestis see 
kõik kokku kaks tundi ja oli nähtav 
Õismäelt ja Keilastki. „Inimesi oli 
küll kohal umbes 150, aga üritusel 
oli sponsor, kes maksis poole kinni 
ja ülejäänud poole osas andis lao-
hinnaga kraami. Aga neid, kes Vatsla 
teeääred autodega ära ummistasid, 
oli teist samapalju veel,“ ütleb tu-

levärgi initsiaator. Tema sõnul ongi 
nii, et inimene ei saavat hästi aru, et 
tal peaks olema väike moraalne ko-
hustus investeerida heasse tootesse, 
sest vastasel korral häid asju lihtsalt 
ei teki või need hääbuvad eos. „Kui 
tarbijaid taha ei tule, jääb inimkond 
jälle ühest heast asjast ilma,“ mõ-
tiskleb mees.

Põhjusi, miks tuld taevas-
se lasta, on kaks. Kõigepealt olla 
november selline pime ja kole kuu, 
mil energia kaob ja kaamos tuleb. 
Värviline ilus tuli taevas võiks teha 
inimesed rõõmsaks. Surm teab, et 
lõunapoolsemates maades, Itaalias 
näiteks, tehakse ilutulestikku nii 
sünnipäeval, matusel kui kirikupü-
hadel. Eesti inimene peaks ka natu-
ke muretum olema, leiab Surm. 

Ja teine põhjus on omakasu-
püüdlikum: kapipüromaan temas 
tahaks nuppu vajutada ja pauku 
teha. Tegelikult on tal muidugi ole-
mas ka pürotehniku paberid, nii et 
mees ikka teab, mida ta teeb. Räägib 
sünkroonsustest, erilistest kujudest, 
paukudest, mis pillutakse pilvedelt 
allapoole tagasi imelistes värvides ja 
vormides. „Siin on natuke nagu ini-
meste harimise moment ka juures, 
et nad saaksid aru, et ilutulestik ei 
ole päris see asi, mida kaubakeskus-
te lettidel ostetavast kraamist õhku 
lastakse. Imelisi asju saab tegelikult 
teha,“ teab Surm. 

Eks inimesed natuke nurisevad, 
koerad kipuvad paugutamise peale 
hulluks minema, aga eelmisel aastal 
päris kurjaks keegi ei saanud. Surm 
riputas nädalaid varem kenasti küla 
vahele reklaamid ka üles, et oleks 
teada. Ta usub, et pisikesest võima-
likust pahameelest on olulisem, et 
midagi toimuks. „On ju äge, kui 
öeldakse, et selline vinge asi Vatslas 
toimub,“ leiab ta. 

Üldse on temas natuke sellist 
heas mõttes külahullu külge juu-
res. Unistab sellest, et Vatsla koha-
lik hobusekasvataja rakendaks oma 
loomad vankri ette, lapsed peale ja 
näidataks päris maaelu. „Lehmi-
lambaid peaks külas ka olema, siin-
samas elab noormees, kes on sepaks 
õppinud, kui see oma sepikoja püsti 
paneks...,“ fantaseerib Surm. Et kui 
küla teeks koostööd, tekiks süner-
gia. 

Ja mine tea, ühel päeval võib 
see idee ju ka realiseeruda. Nagu 
Surm ise siiralt usub – kui peab 
nii minema, siis läheb. Kõlab liiga 
lihtsalt, aga niimoodi tema maa-
ilmas ongi. Ise ta on ilmselt sellise 
elukäsitluse parim näide. On omale 
sisuliselt ise välja mõelnud töö, mida 
ta kirega teeb, aga mis tavamõistes 
kuidagi „päris tööks“ ei tundu kva-
lifitseeruvat. Saab sellest positiivse 
ärrituse, mis omakorda paneb aju 
tööle ja sellest genereeruvad uued ja 
uued ideed. 

Veliki kombinator...

Üheksakümnendate alguses käis Arvo Vardja (47) ringi ülikonnastatult-lipsustatult, pidades ennast 
ärimeheks nagu enamus tema eakaaslasigi. Täna kutsub ta iseennast härra Surmaks ja on lasknud vabaks 
oma sisemise sõjardi, korraldades Vatslas, praktiliselt oma koduhoovis, militaristlikke aktsioone. 

Isand Surm paneb taeva põlema 
PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kus pilti teeme? No teeme soomuki otsas. Surm kribab eakohatult kiiresti masina otsa ja suunab pilgu mõtlikult tae-
vasse. „Noh, eks ma ole seda poseerimist siin ennegi teinud,“ naerab mees laialt. Soomuk muide veel paar aastat tagasi 
täitsa sõitis, aga kütust võttis ulmeliselt.

See ei ole internetist kopeeritud foto, vaid sellist ilu eelmisel 
aastal Vatsla Pürojämmi käigus just taevasse lastigi. Sel aastal siis 
21. novembril kell 18.00.



Turismisektor Saue vallas just 
suurelt esindatud ei ole, 
Koru Puhkemaja leidmine 

interneti avarustest pani imestama 
ja end külla sokutama. Täitsa enne-
kuulmatu – Laagris on hotell! Tõsi 
küll, hotelliks ei saa Koru uulitsa 
puhkemaja just nimetada, tegemist 
on oma olemuselt sellise kodumaju-
tuse tüüpi ettevõttega. Pererahvaga 
suisa kõrvuti tubades ei elata, kuid 
oma külalistega on nii mõnigi ühine 
õhtusöök maha peetud ja kui vaja, 
siis nõustatud kundesid nii pulma-
de korraldamisel kui esivanemate 
haudade ülesotsimisel. Nii et igal 
juhul on kontakt kaugelt isiklikum 
kui lihtsalt kohas, kus öö üle saab 
elatud. „Meil käivad jah pigem kü-
lalised kui kliendid,“ sedastab maja-
perenaine Eneken. 

Mis vahe neil siis ometi on? 
Kliendid on Enekeni sõnul need, 
kes tulles võtavad võtme ja selle-
ga peaaegu kogu kontakt piirdub. 
Külalised on jälle need, kes kohe 
ise tahavad suhelda, kohalikke asju 
arutada, nõu ja juhendamist loo-
davad, nende jaoks on pererahvaga 
tuttavaks saamine sama oluline kui 
pehme voodikoht. 

Natuke raha ja tahet on vaja 
Perenaine Eneken on oma taustalt 
raamatupidaja. Seega ei otsustatud 
midagi huupi ja uisapäisa, enne kui 
majutusärisse siseneti. Ikka nii mõ-
nigi Exceli tabel sai tehtud, arvatud 
kokku investeerimiskulusid ja pla-
neeritud võimalikke tuluvoogusid. 
Kombatud turgu, et mis siinkandis 
üldse majutusvaldkonnas pakkuda 
on (selgus, et suht mitte midagi) 
ning nii sündis otsus.

Palju tehti oma kätega: pere-
mees nokitses oma hoovilt maha 
võetud puudest mööblit, Enekeni 
ema tikkis seina peale panemiseks 
meeleolupilte, Eneken ise hoolitses 
nii kardinakanga eest, kui möllis 
end partneriks sellises ülemaailm-
setes hotellibroneerimissüsteemides 
nagu booking.com ja tripadviser.
com. Kuid kokkuvõttes ei olevat 
ühe puhkemaja käivitamine just ra-
ketiteadus. „Jah, on mingid nõuded 
stiilis, mis mõõdus peavad olema kä-
terätid ja mitu nagi seina peal. Ja siis 
tuli registreerida tegevus majandus-
tegevuseregistris, ma isegi ootasin, 
et kas keegi tuleb midagi kontrolli-
ma ka, aga ei tulnud keegi,“ naerab 
Eneken.

Koru Puhkemaja alustas tegevust 
2013. aasta maikuus. Hubane kahe-
korruseline majake, esimesel korru-

sel sohva ja telerinurk, lisaks köök 
koos kõige vajaminevaga, korralik 
puusaun ja dušinurk, teisel poolkor-
rusel neli magamiskohta. Ja kui kü-
lalised tulevad, on alati lill laual, tei-
nekord värske kook või kamakokteil 
külalisi ootamas. Enekenile meeldib 
natuke ekstrat anda. „Näiteks kui 
inglased tulevad, tahavad nad alati 
alustuseks teed piimaga. Ja selle ma 
siis ka alati kappi toon. Inimestele 
lähevad väga korda sellised pisikesed 
hoolitsused,“ teab perenaine.

Kuidas see klient siia Laagrisse 
jõuab?
Reklaami Koru puhkemaja väga 
palju ei teegi, olemas on veebileht 
ja Facebooki konto, aga näiteks kui 
kliente parasjagu ei ole, võetakse 
suunav siltki aia 
pealt ära. Eneken 
nendib, et väga 
tähelepanu ei va-
jatagi, müügitöö 
teevad ära suured 
broneerimissüstee-
mid. Just seetõt-
tu on külalisteks 
valdavalt inime-
sed väljaspoolt 
Eestit – Šotimaa, 
Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia,  
Hispaania, Venemaa, kaugematest 
punktidest Kanada ja Lõuna-Korea. 
Eestlasi eriti ei satu. „Eesti inimene 
eeldab puhkemajadelt valdavalt peo-
pidamiskohta, aga seda me ei luba,“ 
selgitab perenaine. Ikkagi eramajade 
rajoon ja ise elatakse kümmekond 
meetrit eemal, läbu ja lärm ei ole 
oodatud. Ja kui alguses arvati, et 
eks peamiselt hakkab kliente Soome 
poolt tulema, siis seda ei juhtunud. 
Eneken arvab, et ju on taolised met-
samajakesed sealmaal nii tavapära-
sed, seevastu mujalt tulnutele pea 
eksootika.

Hoolimata sellest, et Laagris pole 
uhkeid restorane, meelelahutust ega 
vaatamisväärsusi, olevat külalised 
enamasti kohast vaimustuses. Et 
oled peaagu metsas, aga 20 minu-
tiga viib rong otse vanalinna. Sel-
line asi on välismaalase jaoks juba 
eksootika. „Logistiliselt on Laagri 
ju tegelikult heas kohas, hommikul 
saavad paterdada murul ja siis 20 
minutiga vanalinna jõuda. Teiselt 
poolt võib mööda põhjarannikut 
sõitma minna või Pärnu ja Haap-
salu poole suuna võtta. Viru raba 
on muide mööda ringteed minnes 
täpselt 1 sõidutunni kaugusel,“ leiab 
Eneken Laagrile kõvasti plusse.

Ja kohapeal olles suunatakse kü-
lalised Tiposse sööma ning Leiva-
toast magusat ostma, lastega pered 
naudivad Laagri mänguväljakuid. 
Just pered ja paarid on Koru puh-
kemaja eelistatuimad kunded. „Näi-

teks Tripadvisori süsteem annab 
võimaluse enne külalisega suhelda, 
et mis ootused tal on, mis ta plaanib 
teha. Nii saad inimesega justkui juba 
varem tuttavaks ja nii on võimalus 
tegelikult ka kliente ise valida,“ rää-
gib Eneken. Tema sõnul ei ole ees-
märk maja iga hinna eest välja müüa, 
vaid olla kindel, et inimene end ise 
ka hästi tunneks. Vahel on ta ka ära 
öelnud just selsamal põhjusel. Näi-
teks kui tegemist on vanemate ini-
mestega, ei pruugi teisele korrusele 
magama minek olla sobilik. „Raha 
ei ole selle ettevõtmise puhul kõi-
ge olulisem. Emotsioonid on. Nii 
need, mis me ise uutest kohtumisest 
saame kui ka külaliste endi omad,“ 
sedastab Eneken tegutsemisprintsii-
bid.

Lõputult lugusid ja ägedaid koh-
tumisi
Esimesel hooajal, ja hooajaks nime-
tab Eneken perioodi maist-oktoob-
rini, oli ööbimisi 60, sel aastal juba 
80. Selle numbri ütleb Eneken ka 
pea maksimumi olevat, sest ega see 
koduõue majutusäri ole maailmas 
ainus asi. Tuleb käia päevatööl, peres 
on kaks last – see kõik võtab oma aja 
ja energia. Vahel tahaks ise puhata 
ja mängida ka. „Esimesel aastal oli 
meil rohkem selliseid lühikesi ööbi-
misi, üks-kaks ööd. Siis oli küll nii, 
et pidev koristamine ja tegelemine. 
Sel aastal valisime võimalusel neid, 
kes on nädal-paar kohapeal. Ühelt 
poolt on koormust siis vähem ja 

teiselt poolt jõuad inimesi tundma 
õppida ja kontakti luua,“ jagab pere-
naine kogemust.

„Väga kihvt! Nii lahedad ini-
mesed! Ja need saatsid koju jõudes 
kaardigi, et jõudsid kenasti kohale!“ 
selliseid fraase pillub Eneken oma 
külalistest ühtelugu. Ta võib jutus-
tada kümneid lugusid ning mäletab 
külaliste taustu ja tegemisi. 

Nii näiteks meenutab ta üht Pe-
terburi meest, kes Eesti tüdrukuga 
abielluma tuli. Saabus mees siis enne 
pulmapäeva üksi Koru Puhkemajja 
end ettevalmistama, et peale tsere-
mooniat ja tähistamist värske noo-
rikuga ööseks tagasi tulla. „No ta 
oli nii närvis, kui üks mees olla saab. 
Arutas siin minuga kõik pulmaasjad 
läbi, tellisin talle taksogi. Mõtlesin, 
et panen noortele siis igaks juhuks 
põrandakütte sisse ja mõned lilled 
lauale, et oleks ilusam, kui öösel tu-
levad. Ja kui ma sinna sisse astusin, 
siis see oli ikka hullumaja. Kõik oli 
nii segamini ja ma ei suutnud mõel-
da, et see pruut peab tulema sellises-
se segadusse. Koristasin lihtsalt maja 
ära. Ja kui nad siis tulid ja me neile 

õnnitluseks šampusepudeli viisime, 
siis mees tõstis lihtsalt vaikides pöid-
la taeva poole ja noogutas. Kõik oli 
öeldud.“

Või siis teine lugu, kus saabus 
väike seltskond, kes uuris baltisaks-
lastest kunstnike sünnikohti. „Nad 
tegid vist Wikipediagagi mingit 
koostööd. Igatahes oli ühe kunst-
niku (Elisar von Kupffer) juures 
sünnikoha märge Sophienthal, Re-
val. No muidugi oli esimene pak-
kumine Tallinn, aga see ei olnud 
õige siiski. Lõpuks leidsime vanade 
kirikuraamatute järgi, need meil ju 
kõik digitaliseeritud, et tegemist oli 
Tapa taga mingi pisikese kohaga. 
Nad olid nii vaimustatud, ise nad 
poleks selle jälile ilmselt jõudnudki. 
Saatsime neile pärast veel e-posti-
ga andmeid juurde. Üldse on meie 
IT-valdkond välismaalaste jaoks 
müstiline. Oleme siin veel näiteks 
kalmistute andmebaasidest otsinud 
klientide esivanemate haudu, nad ei 
jõua ära imestada, kuidas see võima-
lik on.“

Enekenil on meeles üks Eestist 
pärit pere, kes juba kümmekond 
aastat Belgias elab, suvel siin puh-
kamas käies, nende 3 last segunesid 
sujuvalt pere enda lastega ja elasid 
rohkem peamajas kui puhkemajas. 
Möödund aasta jaanipäevaks sat-
tusid majja inglased, need võeti siis 
pere ja sõprade sekka õue hommi-
kuni tähistama. 

Paar kehvema alatooniga seika on 
muidugi ka sekka juhtunud. Kord 
pidi tulema noormees oma kallima-
ga vaikselt sünnipäeva pidama. Pää-
dis see sellega, et aia taga oli kuus 
masinat ja toas paarikümnepealine 
purjus seltskond. Või Lõuna-Ko-
rea kolme lapsega pere, kus vane-
mad ootamatult ära kadusid ja oma 
jõmpsikad lihtsalt üksi majja jätsid. 

„Aga 99% on ikka lahedaid kü-
lalisi. Emotsionaalselt on see väga 
palju andnud. On koputatud meile 
uksele, et kas tohime, tuleme külla. 
On kutsutud meid enne äraminekut 
õhtusöögile, on tulnud viia mõni 
külaline öösel kiirabisse ja   kurvas-
tatud koos šotlastega referendumi 
tulemuste üle. See on see boonus, 
mida me alguses ei osanud arvatagi. 
Kogu maailm koguneb meie kodu-
õuel,“ on Eneken oma koduse äriga 
rahul.
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Puhkemaja pidamine toob terve 
maailma oma koduhoovile kokku

ETTEVÕTE

Kui perekond Helgand koos uue Laagri koduga ka hoovipealse saunamaja kaasa said, ei osatud sel-
lega esiti midagi peale hakata. Sõprade mahitusel ehitati pisikesest palkhoonest Koru tänaval mõnus 
puhkemaja, kuhu külalisi on sattunud Lõuna-Koreast Kanadani.

Koru puhkemaja on hubane kahekorruseline majake, esimesel korrusel sohva ja 
telerinurk, lisaks köök koos kõige vajaminevaga, korralik puusaun ja dušinurk, teisel 
poolkorrusel neli magamiskohta. Ja kui külalised tulevad, on alati lill laual, teinekord 
värske kook või kamakokteil külalisi ootamas.

Pere ja päevatöö kõrvalt peavad 
Helgandid teist aastat koduões puhke-
maja ja on rahul, sest enamus külalis-
test  on olnud väga ägedad inimesed 
ning toonud koju kätte emotsioone ja 
kogemusi laiast maailmast.

Koru Puhkemaja
Koru 2, Laagri
www.korusaunacottage.com
Tegutsemisaeg: mai-oktoober 
(november–aprill suletud)
Orienteeruv hinnaklass: 300 
eurot/nädal/2 inimest

LISAINFOKODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

FOTOD: EDUARD STOGOV
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Sügishooaeg algas küll juba varem kont-
sert-turneega Ida-Virumaale ja Eesti 
Pihlamarjade kokkutulekuga. Selline 

üritus toimus Eestis esmakordselt. Esine-
misest jäi tore tunne – olime eestikeelsetest 
kollektiividest ainsad, kes laulis kolmehäälselt. 
Küll juhtus lavalt ära minnes õnnelik õnne-
tus, kui üks ansambliliige põlvest saati läbi la-
valaudade vajus ja ses asendis mõtlikult seisma 
pidi, kuni päästjad saabusid... Väike esmaabi 
põlvele ja kõik sai korda! Järgmiste kontserti-
de jaoks Männi hooldekodus ja Narvas saime 
harjutada Saka mõisa kenas väikeses suvepa-
viljonis. Lähedal kutsuv meri ja terviserada, 
mida aktiivselt kasutasime – kõik see lõi hea 
füüsilise ja emotsionaalse vormi järgnevateks 
esinemisteks. 

Hooldekodudes laulmine tekitab alati eri-
nevaid tundeid – oled õnnelik, kui vaatajatele 
meeldib ja nad lauludega kaasa tulevad. Sa-

mas on kurb inimeste erinevate saatuste pä-
rast, eriti kui nad on omaste poolt unustatud, 
ning silma kipub vägisi pisar valguma, eriti 
kui laulusõnad on soojuse ja hellusega seotud.

Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi kü-
lastamine viis mõtted mujale: kaevanduse 
niisked šahtid, müra, töö iseloom, hirmu-
faktor tööõnnetuste ees olid veel mõniküm-
mend aastat tagasi ikka väga hirmuäratavad... 
Ja lauldes on akustika maa all hoopis teistsu-
gune, seda nentisid ka kuulajad. Juubeliesi-
nemist Püssis saatis nii tugev vihmavaling, 
et laulmist ega akordionit polnud peaaegu 
kuuldagi. Nostalgilise nõuka-kogemuse sai-
me Laagna puhkemajas ööbides – tubades 
olid televiisorid, mis näitasid ainult must-val-
get pilti ja kolme venekeelset telekanalit ning 
sedagi noorusaegade kvaliteediga, söökla oli 
tõeline nõukogude aja musternäide nii me-
nüü kui teeninduse poolest. Eks siis harjuta-
sime-laulsime. 

Kontserti Narva vastvalminud kaasaegses 
hooldekodus oli kuulama tulnud saalitäis 
rahvast, enam kui poolsada inimest. See oli 
meeldejääv kontsert, kus venekeelne kuulaja 

võttis me laulud rõõmuga vastu ja tänas pika 
ning sooja aplausiga. Vene rahvalaulu „Pihla-
puu“, mida meie laulsime eesti keeles, laulis 
saal kaasa oma emakeeles. Tänuks kontserdi 
eest saime hooldekodu elanikelt ilusa kaardi 
heade soovidega ja heegeldatud ingli. See oli 
kuidagi väga hell moment, mis andis meile 
kõigile jõudu ja soovi ka edaspidi hoolealuste-
le oma esinemistega vaheldust tuua. 

Avaakordiks uuele hooajale oli Pihlamarja 
esinemine sügise lauluklubis. Et uue hooaja 
märksõnadeks on Ladina-Ameerika rütmid 
ja nostalgia, said samba ja bossanoova rütmis 
uued laulud publiku peal ära proovitud. Sel-
gus, et meeldisid. Et midagi ka hingele oleks, 
valmistume uueks kontsertkavaks „Meie 
lapsepõlve laulud“. Ja kaugel need jõuludki 
enam on!

Naisansambli Pihlamari uue hooaja 
märksõnadeks on Ladina-Ameerika 
rütmid ja nostalgia 

EAKAD

Seljatanud selle suve kuumalaine, läks Saue valla kultuurikeskuse naisan-
sambel Pihlamari suve pikendades üle valsirütmilt tšatša ja bossanoova rüt-
midele – vastvalminud uue plaadi materjaliga on antud juba mitu kontserti.

Pärnu mnt 541
Laagri

www.citymotors.ee

 SÜGISTALV SAUE LINNAS - TULE KAEMA! 
8. november kell 12 
 „Sauelane liikuma“ staadionijooks „Isadepäeva eri“ Saue 

Gümnaasiumi staadionil. 
18. november kell 18.30 
 Saue Kontserdisügise kammerkontsert Saue Kontserdisaalis. 

Pilet 2/5 eurot, õpilastele tasuta. 
30. november kell 16 
 Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul Keskuse pargis. 
2. detsember kell 18.30 
 Saue Kontserdisügise lõppkontsert Saue Kontserdisaalis. 

Muusikalavastus „Diiva“. Solist Anna-Liisa Pillak. Pilet 2/5 eurot, 
õpilastele tasuta. 

13. detsember kell 10.30-19 
 Väljasõit Viljandi teatrisse Ugala. Komöödia „Eesriie avaneb“. 

Pärast etendust kohtumine Luule Komissaroviga. 

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE ja FB-st 

Saue valla 
sünnipäevakontsert

Saue valla 
Kultuurikeskuses
21. novembril kell 19
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Liisi Koiksoni trio

Liisi Koikson (laul)
Erki Pärnoja (kitarr) 
Marti Tärn (kontrabass/klaver)

Kontserdi ajal on laste loovus- ja 
mängutoas avatud lastehoid.

Kultuurikeskuse pikas saalis avatud baar, 
kus peale kontserti sünnipäeva puhul 
pakutakse külalistele kringlit ja teed/kohvi!

Lisainfo ja kohtade broneerimine: 
Saue valla Kultuurikeskus, tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

Sauevallakas, 
tule ja tähistame koos 
Saue valla sünnipäeva!

Kontsert on tasuta!
Kontserdi korraldaja: 
Saue vallavalitsus

Naisansambel Pihlamari ootab 
jätkuvalt oma ridadesse särtsakaid 
rütmi- ja lauluhimulisi naisi, sest 
häälegümnastika ja hoogsad rütmid 
noorendavad! Uute kohtumisteni!

JUTA 
KLETTENBERGKV

KODUVALD

ÕPITUBA: „MEISTERDAME 
TEEKÜÜNALDELE KAARDIKESE” 
JA „TEEME ISE KALENDRI!”
16.11 Vanamõisa seltsimajas 

Juhendaja: Leelo Paks, 
Raamatu „Paberi Võlumaailm” autor

1. ÕPITUBA:
13.00 - 15.45  Teeküünalde kaardi meisterdamine
15.45-16.00 Kohvipaus (15 min)
2. ÕPITUBA:
16.00-18.45    Teeme ise seinakalendri.
                                                                       MAKSUMUS:
1) Õpituba: „Meisterame teeküünaldele 
kaardikese” 13.-
2) Õpituba „Teeme ise kalendri” 15.-
3) Mõlemad õpitoad 25.-

Hinna sees kõik materjalid v.a harilik pliiats, 
joonlaud, käärid ja pulgaliim, mille palume 
igaühel ise kaasa võtta!  

Eelnev registreerimine kuni 15.11: e-mail: 
info@vetl.eu; tel. 52 75421. www.vanamoisa.ee
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NÕMME TALU KOSE VALLAS 
PAKUB ÕUNTE PURUSTAMISE 

JA MAHLAPRESSIMISE 
TEENUST. 

PAKENDAME KRAANIGA 
KOTTIDESSE.

LISAINFO: 56219762.

Pakume raamatupidamis-
teenust väikeettevõtetele ja 
korteriühistutele üle Eesti. 

info@tpbilanss.ee 
tel: 5182645 Terje

Pakume tööd 
E-kategooria autojuhile, 

marsruudil 
Eesti-Scandinaavia-Eesti.

Kontakt: 50 13 336

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623

Pere otsib lapsehoidjat-koduabilist. 
Lapsehoidja tööaeg peaks olema paindlik 

ning lapsehoidjal peaks olema tahe lastega 
mängida-tegeleda :)

“Kullatükke” kokku kaks: poiss 5 a ja tüdruk 3 a
Elame Vanamõisa külas, Saue vallas. 
Kontakt: Reine Sõukand 53491570

www.sol.ee

Sol Eesti otsib oma meeskonda
PUHASTUSTEENINDAJAID SAUELE
Omalt poolt pakume:
• häid töö- ja palgatingimusi
• kaasaegseid töövahendeid ja tööriietust
• stabiilset töökohta
• huvitavaid täiendkoolitusi
• ettevõttesiseseid arenguvõimalusi
• sõbralikku ja päikeselist kollektiivi

Töö sobib nii põhi- kui lisatööks. Ootame mehi ja 
naisi, igas vanuses. Väljaõpe kohapeal.

Kui soovid meile tööle tulla, siis helista 
tööpäeviti kella 9.00-16.00 telefonil
6747399. Saada ankeet kodulehelt www.sol.ee

Detsembrikuu üheksa päeva kestel 
muutub Vanamõisa vabaõhukeskus 
tõeliseks talviseks imedeaiaks. Püsti 

pannakse mitu eripalgelist tegevuskoda, alus-
tades kohast, kus jõuluhärra isiklikult tulijatele 
lugusid pajatab, põske paitab ja imedesse us-
kuma paneb, lõpetades sepikojaga, kus puhast-
verd sepp oma võimsaid tööriistu alasi kohal 
demonstreerib ja julgemad saavad ka ise sepa-
haamri kätte võtta. 

Neile, kes on viibinud Vanamõisa vaba-
õhukeskuses, on kindlasti silma hakanud kop-

lis jalutavad hobused, poni, lehmad, lambad, 
kitsed. Paari nädala pärast saab püsti jõulutalli 
majake ja asukad jäävad ootama laste saabu-
mist. Seal on väljas valik kodumajapidamises 
leiduvatest loomadest: elusuuruses saab näha 
lehma, näppida lamba villast selga ja imetleda 
küülikute armsust. Jõulumaad ehib suur ehteis 
kuusk ning kui lund on piisavalt, saab ka kel-
gumäest alla lasta.

„Päkapikk viis meid ühe kena majakese 
juurde, mille uksel seisis silt „Jõuluvana koda“. 
Päkapikk juhatas meid uksest sisse ja seal ta 
oligi – jõuluvana! Päris tõeline jõuluvana! Jõu-
luvana istus toanurgas kiiktoolis ja naeratas 
rõõmsalt,“ kilkas eelmisel aastal üks laps. Vih-
jeks võib öelda, et jah, Vanamõisa jõulumaal 
on täitsa tõeline Saue valla jõuluvana. 

Jõulumaa ehitus ja ettevalmistus käib juba 
novembri algusest täie hooga. Tänavu on oma 
külastussoovist märku andnud juba üle viie-
kümne grupi. Kaugemaid tulijaid oodatakse 

Rakverest ning aktiivselt osalevad lasteaiad 
ja koolid Tallinnast ning kogu Harjumaalt: 
Ämarist, Piritalt, Riisiperet, Padiselt jne.

Loojad on ikka oma valla aktivistid
Jõulumaa meeskond koosneb taas kogukon-
naaktivistidest, nagu Vanamõisas juba tradit-
siooniks on saanud. Aastatepikkune kogemus 
on „välja koolitanud“ suure osa külaelanikest 
peaaegu professionaalseteks üritusekorral-
dajateks. Lisaks tehakse aktiivselt koostööd 
kohaliku LEO ja lõviklubiga LC Laagri, kes 
tehnilise poole pealt abikäe ulatavad. Lisaks on 
väga suureks toeks ka kohalikud ettevõtjad. Ja 
tehakse seda kõike kire ja põlevate silmadega, 
eelmisel aastal peale üheksat tihedat päeva hõi-
kas just meeskond ise, et tuleval aastal teeme 

jälle.
Lisaks osa-

levad Jõulumaa 
projektis sellel 
aastal ka EMSL̀ i 
kogukonnaprak-
tika korras Saue 
Gü m naa s iu m i 
õpilased, kes tu-
levad tutvuma, 
kuidas käivad 
ettevalmistused 
jõulumaal. Ko-

gukonnapraktika eesmärk on viia gümnaasiu-
mide õpilased ühiskonnaõpetuse aine raames 
kohalikesse vabaühendustesse praktikale. Ikka 
selleks, et noored saaksid paremat aimu, mil-
lega vabaühendused tegelevad ja kuidas oma 
tööd korraldavad, ning oskaksid tulevikus kaa-
luda pikaajalisemat vabatahtlikku tegevust, va-
baühenduses töötamist või  oma mittetulun-
dusühingu loomist.

Eelmisel aastal pilootprojektina käivitatud Vanamõisa jõulumaal käivad juba 
aktiivsed ettevalmistused selle aasta pühadeajaks. Jõulumaad külastas 
eelmisel aastal üheksa päeva jooksul pea 4500 inimest. 

Vanamõisa jõulumaa on võitnud 
Harjumaa laste südamed 

JÕULUD

KATRIN KRAUSE
MTÜ Vanamõisa Küla 
tegevjuht

SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHING 
KORRALDAB LOENGU TEEMAL

IMIKU JA VÄIKELAPSE 
POTITAMINE

 Vajalik on eelnev registreerumine 
aadressil liisi.sarak@siet.ee

 või 51909011. Loeng toimub, kui on 
registreerunud vähemalt kolm inimest.

 Kolmapäeval, 
19. novembril 
2014 kell 11:00
JÕGISOO 
SELTSIMAJAS

Juttu veab
LIISI SÄRAK
Imetamisnõustaja

11.-12. JA 15.-19. DETSEMBRIL on jõu-
lumaa avatud gruppidele, olgu nad laste-
aedadest või koolidest või kasutagu neid 
firmad oma inimeste lastepidudeks. Regist-
reerida saab www.vabaõhukeskus.ee

14.-15. DETSEMBRIL on aga tegevus suu-
natud peredele, toimub käsitöö ja temaati-
lise toidukraamiga turg, kõik tegevuskojad 
on avatud. Saab isekeskis või sõpruskonda-
dega mõnusalt aega veetma minna, tege-
vused toimuvad jooksvalt, ei pea kusagile 
ette registreerima ega pikalt plaani pidama. 
Saab kulgeda omas rütmis, nii kuis tuju ja 
tegutsemistempo lubavad.

Jõulumaa ootab enda meeskonda giidpä-
kapikke, jõulumemmesid, abipäkapikke, 
toitlustuspäkapikke, jõulutalli päkapikke, 
tugevaid päkapikupoisse ja kõiki, kes tun-
nevad, et tahavad tunda ennast nendel 
jõuludel tõelise päkapikuna.

Oled oodatud liituma, kui:
• oled kordki elus unistanud päkapikuks 
olemisest;
• sind teevad rõõmsaks laste naerul näod;
• tahad panustada millegi toreda loomi-
sesse;
• oled vähemalt 325 päkapikuaastat ehk 
siis 15 inimaastat vana.
Kui tundsid ennast ära, saada oma soo-
viavaldus aadressil: katrin@kodukyla.ee.

TULE MEIE MEESKONDA!

Saue vald toetab Vanamõisa jõulumaad 
omalt poolt 3186 euroga ning see annab 
sauevallakaist lastegruppidele võimaluse 
saada hinnasoodustust, mis teeb hinnaks 
ühe lapse kohta 5 eurot (täispilet 10 eu-
rot). Grupikülastused toimuvad 11.-12. ja  
15.-19. detsembril. Broneerimiseks palu-
vad korraldajad täita sooviavalduse http://
joulumaa.xn--vabahukeskus-uib.ee/joulu-
ma/aja-broneerimine/, märkustesse kirju-
tada: Saue valla soodustus.

Info broneeringute ja vabade aegade koh-
ta saab Silvia Kotkaselt, telefonil 57502850 
ja e-postil vabaohukeskus@kodukyla.ee.

OMADE EELIS

Vanamõisa jõulumaa jõuluturg on avatud 
13. ja 14. detsembril kell 10-17. Ootame 
kauplema käsitööga ning talu- ja mahe-
kaubaga. Moodul kauplejale on 3 m lai 
ja 5 m sügav. Kohatasu on 7 eurot. Palun 
arvesta riietumisel ilmaga, kauplemine 
toimub väljas! Kauplejate registreerimine 
toimub läbi kodulehe www.vabaõhukes-
kus.ee

JÕULUTURULE MÜÜJAKS 
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KULTUURIKALENDER NOVEMBER - DETSEMBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

01.11-
31.12

Kristina Tamme taaskasutuskäsitöö 
näitus-müük

Näitus-müük  on üleval kultuurikeskuse 
pikas saalis ja valla käsitöömeistrite näi-
tus-müük kultuurikeskuse fuajee vitriin-
kappides.

Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee 

6.11 KÕRSIKUD – väga muhe kontsert! Pilet 10 €, soodus 7 €. Piletid on kultuuri-
keskuses eelmüügis alates 1.10. Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

7.11
Ööklubi-stiilikas „MEREPÄEVAD“
Pääs pardale 10 € (sisaldab suu-
pistelauda).

Purjed tõmmatakse üles kell 20 Vanamõi-
sa seltsimaja kailt. Dresscode „õhtu me-
rel“. Otsi kapist triibuline särkvõi tõmba 
jalga kalamehesaapad! Õiget kurssi hoiab 
DJ RAUNO MÄRKS. 

MTÜ Vanamõisa Küla Pardabroneeringud 
katrin@kodukyla.ee 

8.11

Isadepäev KOOS ISAGA.
Esinevad kultuurikeskuse huvi-
tegevusrühmad, peale kontserti 
seiklusmäng kultuuri

kell 11 Saue valla kultuuurikeskues laste 
kontsert isadele ja vanaisadelekeskuses 
kogu perele. Sissepääs on tasuta!

Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

11.11 Käsitööseepide valmistamise 
töötuba

kell 19 Ääsmäe külakogu ruumides, osa-
lustasu 10 € MTÜ Ääsmäe Külakogu

Ainult eelregistreerimisega aad-
ressil 
aasmae.kylakogu@gmail.com

12.11 Satsangid. Hind  4 €, õpilased, 
pensionärid ja töötud 3 €.

Kell 18-21 Meditatsioonid, hingamistehni-
kad, Sri Sri jooga. Art of Living, Sirly Eelmets Sirly Eelmets, tel 5836 1686, 

sirly.eelmets@gmail.com 

14.11 Harjumaa vokaalansamblite fes-
tival

kell 10 Saue valla kultuurikeskuses. Kõik 
huvilised on oodatud head muusikat 
kuulama! Tasuta!

Saue Vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus

Kaija Velmet, 
kaija.velmet@sauevald.ee 

14.11

Kohvikuõhtu Sulev Võrno laulu-
dega.
Piletid hinnaga 5 eurot müügil 
eelmüügist.

kell 20 Ääsmäe külakogu ruumides. 
Mõnus hubane kohvikuõhtu Sulev Võr-
no enda sõnadele ja viisidele kirjutatud 
lauludega. Kohvi ja kooki võimalik osta 
kohvikust. 

MTÜ Ääsmäe Külakogu www.aasmae.weebly.com

15.11
Pärimusliku kaelakee valmistamise 
töötuba.
osavõtutasu 5 €

kell 13-15 Hüüru mõisas. Juhendaja Anu 
Randmaa Järvamaalt MTÜ Hüüru Külaselts Vajalik eelregistreerimine telefonil 

5238261 või info@huuru.ee

16.11 Susside viltimise töötuba kell 12 Ääsmäe külakogu ruumides, osa-
lustasu 12 € sisaldab kõiki materjale MTÜ Ääsmäe Külakogu Vajalik eelregistreerimine: 

aasmae.kylakogu@gmail.com 

16.11 Lasteteater „Seitsme maa ja mere 
taga“. Pilet 3 €

kell 12 Jõgisoo seltsimajas etendab laste-
teater Mäng ühe vahva loo

MTÜ Saue-Jõgisoo Hari-
dusselts

Liisi Särak 51909011 
info@jõgisoo.ee, www.jõgisoo.ee

19.11 Loeng “Imiku ja väikelapse potita-
mine”. Osalustasu 3 €

kell 11 Jõgisoo seltsimajas räägib potita-
misest imetamisnõustaja Liisi Särak

MTÜ Saue-Jõgisoo Hari-
dusselts

Liisi Särak 51909011,  
www.jõgisoo.ee

19.11 Satsangid. Hind  4 €, õpilased, 
pensionärid ja töötud 3 €.

Kell 18-21 Meditatsioonid, hingamistehni-
kad, Sri Sri jooga. Art of Living, Sirly Eelmets Sirly Eelmets, tel 5836 1686, 

sirly.eelmets@gmail.com 

21.11

Saue valla sünnipäevakontsert – 
Liisi Koiksoni trio koosseisus Liisi 
Koikson (laul), Erki Pärnoja (kitarr), 
Marti Tärn (kontrabass, klaver)

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Ava-
tud on baar, kus peale kontserti pakutakse 
kõigile külalistele ka kringlit ning teed/
kohvi. Tasuta!

Saue Vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus

Lisainfo ja kohtade broneerimine 
läbi Saue valla kultuurikeskuse: 
telefonil  6796 765 või info.veski-
tammi@sauevald.ee

21.11 Vatsla Pürojämm kell 18 Vatsla külas Seikluste teel Arvo Vardja www.surm.ee

22.11 Tantsuõhtu Suloga. Pilet eelmüü-
gist 8 € / kohapeal 9 € kell 19 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo Hari-

dusselts

laudade broneerimine kuni 21.11 
info@jõgisoo.ee, tel 5012033 
www.jõgisoo.ee

23.11

Lastehommik „ELAVAD NUKUD“. 
Lastehommik on kõigile tasuta! 
Avatud on pannkoogikohvik, see-
ga võta kaasa natuke taskuraha! 

kell 12 Vanamõisa seltsimajas. Lastele tut-
vustab nukke ja nukuteatri tegemist Kehra 
Nukuteater. Kehra Nukuteater mängib 
etenduse “PUNAMÜTSIKE”.

MTÜ Vanamõisa Küla www.vanamoisa.ee

23.11 Mononäidend „Ott Sepp tõuseb 
üles“

kell 19 Laagri City Kontserdimajas. Piletid 
hinnaga 14-16 € müügil Piletilevis Laagri City Kontserdimaja

25.11
Loeng beebiga ja beebiootel 
peredele. Teema: imiku vaevused 
ja nende leevendamine

kell 11-12.30  Saue valla kultuurikeskuse 
väikelaste mängutoas. Osalustasu 3 € Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

26.11 Satsangid. Hind  4 €, õpilased, 
pensionärid ja töötud 3 €.

Kell 18-21 Meditatsioonid, hingamistehni-
kad, Sri Sri jooga. Art of Living, Sirly Eelmets Sirly Eelmets, tel 5836 1686, 

sirly.eelmets@gmail.com 

28.11 KINO.KINO.KINO. Maimikute 
mängufi lm  „Kirsitubakas“

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses. 
Pilet 3 €, / 2 € (õpilane, pensionär)

Saue valla kultuurikeskus, 
MTÜ Vanamõisa Küla, 
MTÜ Kinobuss

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

29.11 Malefestival kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuses
Laagri Male  Arendamis 
eja Edendamise Keskus-
klubi

Ardi Tedrema, tel 58533653, 
laagri.male@gmail.com

29.11 Päkapiku töötuba kell 11 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo Hari-
dusselts

Tel 5012033 või info@jõgisoo.ee 
www.jõgisoo.ee

30.11
I advendi meistrerdamistuba 
Maidlas täiskasvanutele ning va-
nematele lastele  

kell 12 ehtekarp / kalendrikaaned, kell 13 
šokolaaditasku / kaardid, kell 14 vildist 
jõulukaunistus

Gerli Jürimäe ning Key 
Smirnova

Key Smirnova tel 5119957 või 
Gerli Jürimäe tel 56499508

30.11 Piparkoogitaina töötuba kell 17 Ääsmäe külakogu ruumides, osa-
võtutasu 10 € MTÜ Ääsmäe Külakogu Vajalik eelregistreerimine: aasmae.

kylakogu@gmail.com

30.11 Laagri Lions klubi heategevuslik 
ADVENDIKONTSERT.

kell 18 Laagri koolis. Esinevad Laagri 
ja Ääsmäe koolide lapsed, segakoor 
K.O.O.R. Raul Talmari juhatusel. Õnne-
loos, kus iga loos võidab!

LC Laagri

1.12 Tütarlasteansambli kontsert 
„TANS 10 aastat“

kell 18 Saue valla kultuurikeskuses, sisse-
pääs tasuta

Muusikastuudio Vikerkaar, 
Sirje Liiv

Sirje Liiv, 
sirje.muusika@gmail.com 

5.12 Saue valla eakate jõulupidu kell 11 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus, 
Saue Vallavalitsus Mare Jallai tel 654 1136

5.12 Ääsmäe aastalõpupidu „Tipp ja 
Täpp“

kell 20 Ääsmäe stiilne aastalõpupidu 
laudade ja suupistetega. Õhtujuht Tõnis 
Milling, tantsuks mängib ansambel Täna-
tehtu. 

MTÜ Ääsmäe Külakogu

6.12 Saue valla puuetega laste jõulupi-
du (kutsetega) kell 11 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus, 

Saue Vallavalitsus Sirli Sõstar-Peenra tel 654 1144

6.12 Ääsmäe raamatukogu 90

kell 13 pidupäeva avamine, kell 14 Turba 
kultuurimaja näitemäng „6 klassi hari-
dust“, kell 15 kohvilaud ja raamatukogu 
külastamine

Ääsmäe raamatukogu

7.12 Ääsmäe jõululaat

kell 10-15 Ääsmäe raamatukogus, selle 
ees ja külakogu ruumides. Külla tuleb 
muinasjutuvestja, toimuvad töötoad, 
müüakse head ja paremat kaupa

MTÜ Ääsmäe Külakogu Info ja müügikohtade broneerimi-
ne: Marek Muidre 56957886

8.12
Loeng beebiga ja beebiootel pe-
redele. Teema: imiku ja väikelapse 
potitamine

kell 11-12.30  Saue valla kultuurikeskuse 
väikelaste mängutoas. Osalustasu 3 €

MTÜ Sünni ja Imetamise 
Eesti Tugiühing, Liisi Särak 
ja Triin Värnik 

Liisi Särak , tel 51909011, 
liisi.sarak@siet.ee

JÕGISOO SELTSIMAJA 
Laupäeval, 22. novembril 2014 

   algusega 19:00 

         TANTSUÕHTU 
SULOGA 

     
                   
 

 
* Hoidiste oksjon        Pilet eelmüügist 8 € / kohapeal 9 € 
(kaasa võtta hoidis heategevuseks)       Info ja laudade broneerimine  
* töötab baar                                                      info@jõgisoo.ee Info tel. 50 12 033 
                                   www.jõgisoo.ee          

 

LASTE JÕULUPIDU 
13.detsembril 2014 kell 11:00 

 

Külla tuleb lasteteater Rõõmulill etendusega 

 „Uskumatud juhtumised 
Päkapikukülas“  

 
 

 
 
 
 
 
 

Osalustasu 3,50 EUR, palume eelnevalt registreerida. 
MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts  

arveldusarve number EE322200001120083061 
(selgitusse märkida laste nimed) 

 

info@jõgisoo.ee      www.jõgisoo.ee     Tel. 50 12033 

Klubi Laagri Tervis 
kutsub!

Uued tunnid:
ZUMBA STEP

VINYASA
BODY-MIND FLOW

www.laagritervis.ee

Mälestuste kauneid jälgi kõigi 
hinge Sinust jäi ….

 
Eili Korn

 
Meie siiras kaastunne abikaasale 

ja lastele peredega
 

Kuuse tn 22 
korteriühistu elanikud

PÄKAPIKUTÖÖTUBA 
 
 

Laupäeval, 29.novembril kell 11:00 

Jõgisoo Seltsimajas 
Meisterdame jõuluteemalisi ehteid, kaarte, kingitusi. 
Maksumus sõltub töötoa valikust (hind alates 2 EUR) 

 
 

 

Toimub Jõululaat! 
Kontakt: tel. 5012033 info@jõgisoo.ee  

www.jõgisoo.ee 
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Advendipidu 
EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
kultuurikeskuses Laagris 
5. DETSEMBRIL KELL 11
kavas: 
•	Tervitused
•	Laulud ja tantsud Voldemar Kuslapiga
•	Üllatusesinejad
•	Kohvilaud

Buss väljub küladest Laagrisse
Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30

Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45

Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

     Koju saab samuti bussiga

VANAMÕISA SELTSIMAJAS
LASTEHOMMIK 
„ELAVAD NUKUD“

23. novembril kell 12.00

Lastele tutvustab nukke ja nukuteatri 
tegemist Kehra Nukuteater ja mängib 

etenduse „PUNAMÜTSIKE“
 

Lastehommik on kõigile tasuta!
Avatud on pannkoogikohvik, seega võta kaasa 

natuke taskuraha!

www.vanamoisa.ee

Kas Sa tead kuidas 
nukuteatris nukud 
elama hakkavad?

Kuidas 
nukud 
saavad 

liikuda?

Kes neid 
liigutab?

Kuidas nukud 
räägivad?

Kas soovid ise 
proovida teha 
nukuteatrit? Seega pead ise kohale 

tulema, et kõike näha 
ja ise proovida!

Kohvikuõhtu
Sulev Võrno 
lauludega

14.novembril 2014
algusega kell 20.00

Ääsmäe Külakogu ruumides 
(Kasesalu 16, Ääsmäe küla)

Pilet 5 eurot eelmüügist

Info: www.aasmae.weebly.com

Aastalõpupidu
“Tipp ja Täpp”

  5. detsembril

Algusega 20.00 
  

 Ääsmäe põhikoolis 
(Kasesalu 16)

 Pilet 10 eurot

Ootame kõiki laupäeval,
6. detsembril 2014 kell 13.00

ÄÄSMÄE 
RAAMATUKOGU 
90. aastapäeva 
tähistamisele

PÄEVAKAVA:
13.00 Pidulik avamine 

ja tervitused
14.00 Turba Kultuurimaja 
näitemäng KUUS KLASSI 

HARIDUST
15.00 Ühine raamatukogu 
külastamine ja kohvilaud

Matu Lastekeskuses 

veel viimased vabad 

lastehoiu kohad!

Tammepärja 12 / Muuluka 3a

Lastehoiu toetus on Saue valla

 elanikele kuni 280 eurot 
kuus!
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

Kasuta kutselist kinnisvaramaaklerit!

51 53 65651 53 656
Aet.Alliksoo@pindi.ee

    * turuhinna määramine
    * regulaarne tagasiside müügiprotsessist
    * juriidiline korrektsus
    * palju reklaamikanaleid
    * kliendihaldurid pankades
    * sõbralik hind

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID. 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

MÜÜA KÜTTEPUUD 
hind al 35 eur/rm 

sega-lehtpuu, lepp, okaspuu.
Koormasse laotud, konteineris 
ja võrgus. Kuivad kütteklotsid 
võrgus. Transport hinna sees.

Info tel 5011898

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI

PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS

TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS

tel. 5018594    www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

KOMPLEKTEERIJALE 
Lisainfo telefonil 5123540

AS M.V.Wool pakub tööd

Kinnisvara müügi või 
üürimissoovi korral 
pakun abi ostja või 
üürilise leidmisel.
TEENUS SISALDAB:
• tasuta konsultatsiooni 
• fotodega reklaami erinevates 
 kanalites
• tagasisidet ja abi kuni objekti 
 üleandmiseni
• kokkuleppelist vahendustasu

Maakleritöö kogemust 13 aastat, EKMK liige
FIE Eha Remma, 56 608 308, remma@smail.ee

GEELKÜÜNTE PAIGALDUS 
JA HOOLDUS  JA 
GEELLAKKIMINE 

ALLIKU KÜLAS, TOOTSI 
TEEL. 

Tel 590 33 079 
www.tiuxnails.weebly.com




