
Kui sõit viib Saue valla piiri-
dest ehk Elroni II tsoonist 
kaugemale, maksab seaue-

vallakas alati ühe tsooni võrra vä-
hem (nt sõites kolme tsooni jagu 
Keilast Tallinnasse tuleb maksta ai-
nult 2 tsooni hinda, sõites aga Laag-
ri jaamast (1. tsoon) Paldiskisse (4. 
tsoon) tuleb maksta 3 tsooni hind. 

Soodsa sõidu nautimiseks on 
vajalikud 3 kaarti – ID-kaart, nn 
roheline Ühiskaart ja Elroni kaart. 
Paljuvõitu? 

Kahjuks enne 2016. aasta lõp-
pu siiski väiksema hulga kaartidega 
hakkama ei saa, kuna uued ja mu-
gavamad lahendused on alles välja-
töötamisel. Kindlasti tasub meeles 
pidada, et soodsaid pileteid saab 
soetada ainult Elroni kaardi abiga 
ehk siis peab raha olema eelnevalt 
Elroni kaardile laetud või pilet os-

tetud elektroonilisest keskkonnast: 
pilet.ee või elron.pilet.ee. Sularaha 
eest rongis soodsat piletit osta ei 
saa. Toetus on siiski eelkõige suu-
natud neile, kes rongisõitu püsivalt 
kasutavad. Soodustus rakendub ka 
perioodipiletitele. 

Milleks selline soodustus loodi? 
Saue vald on Tallinnaga piirnevate 
valdade seas unikaalne selle poolest, 
et valla kõige tihedamalt asustatud 
piirkondi läbib elektriraudtee, mis 
omab olulist rolli meie elanikele 
transpordivõimaluste pakkumisel. 
Vähendamaks CO2 õhkupaiska-
mist, autostumist ning tõhustamaks 
võitlust globaalse soojenemisega on 
võimalus anda omapoolne panus, 
eelistades rongi autole. Sellega taga-
takse valla kõikidest rongijaamadest 
tasuta sõit ka võimaliku tulevase 
suurvalla keskusesse Saue linna. 

Saue Vallavalitsus pidas voliko-
gult saadud volituste alusel Elroni-
ga õnnestunult läbirääkimisi ning 
26. juuni istungil võttis volikogu 

vastu rongisõidul soodustuse saa-
mise korra. Tõsi, soodustus on 
esialgu tagatud kuni 2016. aasta 

veebruarikuu lõpuni – sellel pe-
rioodil soovitakse näha, kui popu-
laarseks soodne rongisõit osutub.

Saue Vallavalitsus loodab, et 
pärast 1. septembrit valib üha 
rohkem sauevallakaid ummikus 
närveerimise asemel mugava ja 
moodsa Elroni rongi ning reisib 
keskkonnasõbralikult.
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Juulist jõustunud uus ehi-
tusseadustik lubab sea-
dustamata hoonete eest 
senisest kõrgemaid riigi-
lõivu määrasid rakenda-
da. Hirm n-ö trahvi ees tõi 
suve alul vallamajja palju 
paanikas inimesi.

Registrisse 
kandmata puukuuri 
eest kohe trahve 
tegema ei hakata

LK  8

Politseistatistika – 
vargused vähene-
nud, purjuspeaga 
autojuhtimine 
kasvanud

LK 2
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Kevadel juhtus Laagris 
inetu intsident ‒ jõe ääres 
sekkus üks naine purjakil 
meeste kähmlusesse ja sai 
pudeliga vastu pead. Ko-
haliku piirkonnapolitsei-
niku Kadi Kuuseoja sõnul 
on sedasorti juhtum Saue 
piirkonnas pigem erand, 
kuritegude statistika väga 
hullu pilti ei näita.

Kas ka Sinu 
postkast vajab 
noorendus-
kuuri?

LK 4 LK 10-11

Koppelmaa rahvas 
hakkab rannaparki 
rajama

LK 3

Ega see ei tähenda, et 
merd ei ole. Hea tahtmise 
korral saab liivaranna raja-
da ka metsa sisse jõe äär-
de. Just see plaan Koppel-
maa inimestel ette näidata 
ongi – Koppelmaa mõisa-
maja lähedusse vaiksesse 
jõekõverusse plaanitakse 
supluskohta ja rannariba 
koos külaplatsiga.

Töökirjeldus – 
tabada 
tundetoone 
ja kadreerida 
kallistusi

LK 11

Alates 1. septembrist pääseb Urda jaamast Valingule ja vastupidi tasuta. Ka Laagri jaamani on 
sõit prii. Tasuta saab olema ka sõit Saue linnas asuvast jaamast Laagri jaama. 

TRANSPORT

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

Check in 
tehtud 
ja teele, 
ees ootab 
Hawaii!

Septembrist saab Elroni rongis Saue valla 
piires ehk teises hinnatsoonis tasuta sõita

Need kolm plastikkaarti peavad tasuta 
sõiduõiguse tarvis alati kaasas olema
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2015. aasta sügiseks on kooliealised 
lapsed endale koolikoha juba leidnud. 
Lisaks Laagri Koolile, Pääsküla Güm-
naasiumile ja Ääsmäe Põhikoolile alus-
tab 21 väikest sauevallakat oma koo-
liteed Saue Gümnaasiumis. Vastavalt 
linna ja valla vahel sõlmitud lepingule 
kindlustas Saue linn meie lastele 20 
kohta esimeses klassis, ka üks lisandu-
nud soovija võeti vastu. Seega saavad 
kõik Saue Gümnaasiumisse soovijad 
just seal oma kooliteed alustada. Ehkki 
tahtjaid on palju, leiab Saue linn siiski 
võimaluse kõik sauevallakad kooli ära 
mahutada. Selleks renditakse eraldi 
kaks moodulklassiruumi.

Praegu käivad juba läbirääkimised 
koolikohtade eraldamiseks Saue valla 
lastele Saue Gümnaasiumisse 2016. 
aasta sügisel. Kuna oodata on väga 
palju Saue linna lapsi, siis on esialgsete 
kokkulepete põhjal 2016. aasta sügisel 
Saue valla lastele planeeritud 10 kohta 
1. klassis. Esimesed soovijad on täna-
seks juba endast teada andnud, kuid 
kuna kohti on nõnda vähe, arvestatak-
se kindlasti eelkõige lapse kodu lähe-
dust Saue Gümnaasiumile ning õde-
de–vendade juba samas koolis käimist. 
Kõigi nendega, kelle lapsed peaksid 
alustama kooliteed 2016. aastal ning 
kes elavad rahvastikuregistri andmetel 
kooli lähikonnas, võetakse valla poolt 
kindlasti enne aasta lõppu ühendust, 
et koolikohti just nendele lastele pak-
kuda.

Omamoodi traditsiooniks on saanud 
iga-aastane kohtumine Saue valla 
MTÜ-dega augusti keskpaigas, et üle 
korrata, kust oma lennukate ideede 
teostamiseks raha taotleda, kuidas 
seda teha, millised on tähtajad jms.

Ainuüksi Saue vallalt on võimalik kü-
sida tegevus-, projekti-, talgu-, inves-
teeringutoetust, lisaks veel ühekordne 
toetus jne. Mis on mis, millisele amet-
nikule ja mis tähtajaks taotlus esitada ja 
mida sinna kirjutada, mida mitte? Mis 
vahe on Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapitalil ja Kultuurkapitali Harjumaa 
ekspertgrupil? Ja mis imeloomad on 
KOP ja KYSK?

Kindlasti on meil kõigil palju koge-
musi Saue valla avatud külaväravate 
projektist ning see kõik vajab omavahel 
jagamist, et teaksime õigeid numbreid 
ka uue aasta vallaeelarvesse kirjutada. 

Ehk siis suviselt reibas üleskutse 
kõigile Saue valla külaseltsidele, ole-
masolevatele ja ka alles alustada plaani-
vatele MTÜ-dele: PALUN TULGE NEL-
JAPÄEVAL, 13. AUGUSTIL KELL 18 
Saue valla kultuurikeskusesse ning va-
ruge sellesse õhtusse kuni 3 tundi vaba 
aega. 

Palun andke oma tulekust teada 
11. augustiks kas e-posti teel kaija.
velmet@sauevald.ee või helistage  
5563 4407. Kuna jutt tuleb üsna pikk, 
soovime igale tulijale valmis panna mu-
gava tooli ja kuuma kohvitassi.

Saue linna 
koolikohad

Millist ala ja millise intervalliga 
Securitase patrull Saue vallas ka-
tab? 
1. Veskitammi – Vae – Hoiu – Re-
dise – Avamaa – Kuuse – Pärnu 
mnt – Nõlvaku –Vanasilla – Viljaku 
– Pärnu mnt – Veskitammi 
2. Laagri – Pärnu mnt – Keila mnt 
– Tuula küla - Maidla veehoidla 
(suvisel perioodil) – Ääsmäe (sh 
Kasemäe tee) – Jõgisoo – Valingu 
– Keila mnt – Pärnu mnt – Laagri
3. Laagri (või Saue linn) – Alliku - 
Allika tee 10 seltsimaja - Kääru tn 
joogiveepumpla - Vanamõisa va-
baajakeskus - Kukerpuu tee - Suu-
revälja tee – Laagri (või Saue linn)
4. Hüüru mõis

Millist sorti ebaseaduslikku või 
ebasobivat tegevust on vallas 

enim fikseeritud?
Viimase pooleteise aasta lõikes 
vaadatuna on suurem osa patrulli 
teavitustest olnud vandalismi puu-
dutavad. Eriti on ses osas silma jää-
nud Laagri Jõekääru mänguväljak 
ja rulapark. Lisaks oleme saanud 
teavitusi ka liikluseeskirjade rikku-
miste ning pimeda aja saabudes 
puuduliku valgustuse kohta. 

Patrullmarsruudil liikudes jälgib 
turvatöötaja alljärgnevaid asjaolu-
sid: 
• Avaliku korra eeskirjadest kin-
nipidamist, osutades erilist tähe-
lepanu joobeseisundis isikutele, 
alaealiste gruppidele või muudele 
isikutele, kelle käitumises on näha 
ilmseid avaliku korra rikkumise 
tunnuseid.  

• Heakorraeeskirjadest kinnipi-
damist, sh tänavate, kõnniteede ja 
muude avalike kohtade puhtust ja 
heakorda, prügi mahaloopimist 
jne. 
• Liikluseeskirjade nõuete täitmist 
ning liiklusohutuse tagamiseks tee-
de, tänavavalgustuse ning liiklust 
reguleerivate liiklusmärkide seisu-
korda. 

Millist abi konkreetselt vallaela-
nikul on alust turvafirmalt avali-
kus ruumis oodata? 
Kõikide eelpoolnimetatud asja-
olude avastamisel on vallakoda-
nikul õigus teavitada Securitase 
juhtimiskeskust numbril 1660 või 
6139208 võimalikust rikkumisest 
ning meie turvatöötaja kohustus 
on minna saadud infot esimesel 

võimalusel kontrollima ning vaja-
dusel sekkuda. 

Kui olukord vajab kohest sekku-
mist, millal helistada politseile, 
millal turvafirmale?
Õige oleks teavitada korra rikkumi-
sest kas Securitase juhtimiskeskust 
või Häirekeskust numbril 112. 
Mõlemal juhul antakse juhiseid, 
kuidas edasi käituda, kuid kuna 
vallal on leping turvaettevõttega, 
siis esmajärjekorras teavitada meid. 
Meie turvatöötaja saab seejärel 
hinnata olukorda – kas sekkuda ise, 
kutsuda abiväge teiste patrullide 
näol või kutsuda appi politsei. 

Tulekahjust või selle tekkimi-
se ohust võiks esmajärjekorras  
teavitada Häirekeskust numbril 
112. 

„Nii muidugi ei saa öel-
da, et kõik on pari-
mas korras. Ka üks 

purjus autojuht või naise vastu käe 
tõstnud mees on liiast, aga üldiselt 
midagi väga hullu ei ole,“ nendib 
Kuuseoja. 

See kevadine juhtum on hetkel 
veel menetluses, aga üldiselt soovi-
tab piirkonnapolitseinik ise kaklus-
tele kättpidi mitte vahele minna. 
Kuna raskete kehavigastuste statis-
tikas Saue valla kohta märget ei ole, 
siis ilmselt väga fataalseid tulemusi 
see pähelöödud pudel õnneks ei 
andnud, aga Kadi teab juhtumeid, 
kus just naisterahva sekkumine on 
nende endi jaoks sootuks halvemini 
lõppenud. „Pigem ei tasu sekku-
da naisel purjus meeste omavahe-
listesse arveteklaarimistesse. Isegi 
kui need juhtuvad olema tuttavad 
inimesed. Kaine inimesega kanna-
tab rääkida, no võibolla saab sõimu 
vastu, aga kallale vast keegi ei tule. 
Purjus inimene on ettearvamatu,“ 
hoiatab Kuuseoja. 

Tema hinnangul on õige helista-
da siiski politseisse, lisaks Harjumaa 
patrullidele on ka Tallinna omad 
lähedal, et nii mõni ikka vaba on. 
Lisaks soovitab ta muidugi kasuta-
da ka vallas patrullteenust osutava 
Securitase abi.

Poole aasta jooksul on Saue val-
la piirkonnas kokku kuriteo märke 
saanud 91 juhtumit. Õnneks ei leia 
sealt ei tapmisi ega vägistamisi. Üks 
suures koguses narkootikumide 
käitlemise juhtum mahub küll nii 

käesolevasse kui eelmisse aastasse. 
Kõige suurem osa on varguste ja 

sissetungimistega seotud juhtumi-
tel, aga tõe huvides peab arvestama, 
et siin võib tooni anda ka Pärnu 
maantee äärsete kaubanduskeskuste 
statistika, mis otseselt kogukonda ei 
puuduta. Samas näitab see number 
vähemalt poole aasta lõikes langus-
trendi, võrreldas aasta varasema aja-
ga.

Kehalisi väärkohtlemisi on sel 
aastal registeeritud kuus ja neist 
enamus on seotud perevägivalla-
ga. „Statistilises mõttes pole seda 
ju palju, aga ka üks löömise all 
kannatav naine on liiast. Muidugi, 
mida rohkem n-ö maa poole, seda 
suuremad  need numbrid on,“ teab 
Kuuseoja. 

Üldse on perevägivald ka politsei 
enda jaoks prioriteediks. Praktikas 
tähendab see seda, et omavalitsus 
koostöös politseiga võtab need pe-
red edaspidi jälgimise alla. Prob-
leemiks on aga see, et ega vägivalla 
all kannatavad naised reeglina aval-
dust, mille alusel lööjat karistada, 

ei teegi. Kuuseoja kogemuse põhjal 
naised helistavad küll ise politseisse, 
aga tahavad eelkõige ajutist lahen-
dust, et vägivallatseja selleks korraks 
ära viidaks, ja hiljem lahendatakse 
asi kokkuleppemenetlusena.

„Need on delikaatsed teemad, 
aga seda juhtub arvatust rohkemgi. 
Ja peab tõdema, et skeem seal taga 
on sarnane. Mees on teinud eelne-
valt juba kõik, et naine oleks temast 
majaduslikult sõltuv. Tavaliselt pole 
naisel ei sõpru ega töödki, ta on 
võtnud omaks, et see vägivalda si-
saldav elu ongi tema ainus võimalus 
ja pääseteed ei ole. Valdavalt män-
gib oma rolli ka madal elatustase ja 
kehv sotsiaalne toimetulek,“ kirjel-
dab piirkonnapolitseinik. 

Ainult naised on kannatajad? 
Kuuseoja nendib, et nii paraku on 
jah, kodus peksa saanud mehi koh-
tab haruharva.

Kui vargused on vähenenud, 
siis kasvanud on sõidukiga toime 
pandud kuritegude hulk. Siia alla 
ei liigitu avariid, vaid purjus pea-
ga ja sõiduõiguseta autojuhtimine. 

Ka siin võivad statistikat moonuta-
da valda läbivatel maanteedel toi-
munud juhtumid, kuid valdavalt 
on purjus roolikeerajad avastatud 
lauspuhumise kampaaniate käigus. 
Eelmise aasta 17-lt on see number 
tõusnud 27-le.

Aga piirkonnapolitseiniku päevi 
täidavad ka lihtsamad teemad, mis 
pigem väärtegude alla liigituvad. 
Vastuvõtul käivad inimesed erine-
vate muredega. Näiteks on keegi 
täheldanud kedagi lapsevankrite-
ga ringi liikumas. Liikujal endal 
lapsi ei ole ja ka kärud vahelduvad. 
„Natuke kahtlane ju,“ annab valvas 
kodanik viite. Või on mure mõne 
üürimaksmisest kõrvale hoidva pi-
devalt purjutava kodanikuga. Et võ-
tab päevad läbi napsu, peab korteris 
pidusid ja vahel öösel makaronid 
kõrbevad pliidi peal. 

Ka sellised teated fikseerib ko-
halik kordnik ja jõudumööda hoiab 
pilgu peal ning sekkub, kui vaja. 
„Ega oma korteris joomist ei saa 
muidugi keegi keelata. Aga kui ma-
karonid juba kõrbevad, siis on oht 
ka teistele olemas ja kui öörahu ri-
kutakse, siis ikka sekkume,“ lubab 
Kuuseoja.

Aga mida võtta etta Laagri ale-
vikus ringi taaruvate joodikutega? 
Kuuseoja ütleb, et see teema on 
nagu linnalegend: „Ma tean jah, 
et inimesed omavahel selle pärast 
muretsevad. Mitte ühtegi ametlik-
ku pöördumist politseisse samas ei 
ole tulnud. Ma ise olen kümneid 
kordi alevikust läbi sõitnud ja vast 
vaid paaril korral neid näinud. Vor-
miriietuses politseiametnikku mär-
gates on nad enamasti kiiresti laiali 
jooksnud, aga kõnealused isikud on 
mulle teada.“ 

Politseistatistika – vargused vähenenud, 
purjuspeaga autojuhtimine kasvanud
Kevadel juhtus Laagris inetu intsident – jõe ääres sekkus üks naine purjakil meeste 
kähmlusesse ja sai pudeliga vastu pead. Kohaliku piirkonnapolitseiniku Kadi 
Kuuseoja sõnul on sedasorti juhtum Saue piirkonnas pigem erand, kuritegude 
statistika väga hullu pilti ei näita.

Külaaktiivseid 
palutakse 
toetuste teemalisele 
koosolekule 

TURVALISUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

2014
 (jaanuar-juuni)

2015 
(jaanuar-juuni)

Kokku kuritegusid 97 91
sh varavastane kuritegu 59 (37 sissetungi) 35 (24 sissetungi)

kehaline väärkohtlemine 6 6

kelmus 1 7
sõidukiga toimepandud kuritegu 
(purjus peaga või lubadeta sõit) 17 27

Kuidas turvafirma abiks on? Helista 1660
Saue vallal on sõlmitud koostööleping Securitas AS-iga. Millised on turvafirma funktsioonid ja 
võimalused avaliku korra hoidmisel, kommenterib Securitase kliendihaldur Viljar Avastu.
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Registrisse kandmata puukuuri eest kohe 
trahve tegema ei hakata

Uue seaduse kohaselt tuleb 
registrisse kanda kõik seni 
sinna kandmata hooned, 

neid hakatakse tuvastama aerofoto-
de järgi. Seadust tõlgendatakse rah-
va seas nii, et ametnikud vallama-
jades hakkavad võrdlema iga kuuri 
ja kasvuhoonet registriandmetega 
ja kui seal märget pole, saab kohe 
sadadesse eurodesse ulatuva trahvi 
kaela.

„Riik on ehitiste seadustamiseks 
andnud aega 5 aastat. See tähendab, 
et Saue vald ei hakka kohe augustis 
hoogtöö korras ebaseaduslikke ehi-
tisi taga ajama ja trahve tegema,“ 
tõmbab abivallavanem Kalle Pungas 
paanikat tagasi. Liiatigi pakub ta kõ-
hutunde pealt, et Saue vallas suurt 
probleemi ilmselt pole ka, tema hin-
nangul on vähemalt 90% juhtudel 
nii elu- kui abihoonete ehitustege-
vus siin täiesti legaalne. Ta soovi-
tab inimestel asja rahulikult võtta, 

vaadata andmed ehitusregistrist üle 
ja kui sinna kantud ei ole, siis tegut-
sema hakata.

Kui dokumendid on olemas
Üks võimalus on selline, et registris 
küll märget ei ole, aga inimesel on 
tegelikult kõik paberiasjad korras ja 
ehitustegevus olnud seaduspärane, 
ainult omal ajal on omanik jätnud 
teadmatusest riiklikku hoonere-
gistrisse andmed 
esitamata. Viimane 
likvideeriti 2003. 
aastal, on ka või-
malik, et kui seal 
ka andmed olid, siis 
need mingitel põh-
justel ei liikunud 
edasi ehitisregistris-
se. „Hooned võisid 
olla näiteks kantud 
registrisse küla täp-
susega ja seetõttu 
ehitisregistris mitte-
leitavad,“ toob Pungas näite. 

Sellisel juhul oleks mõistlik tul-
la valda registrite spetsialisti juurde 
ja koos uurida, kuidas asjad korda 

saada. Kui tegemist on väga vana-
de majadega, saab dokumente ot-
sida Rahvusarhiivist. Riigilõivu  
(inimeste teadvuses trahvi) sellisel 
juhul tasuma ei pea.

Kui dokumente pole säilinud  
või kunagi olnudki
Enne 2003. aastat ehitatud hoo-
neid, mida pole registrisse kantud, 
koheldakse leebemalt. Sel juhul 

tehakse hoonetele audit (sisuliselt 
hoone ekspertiis), mille peab tellima 
ja finantseerima omanik. Audit sel-
gitab välja hoone ohutuse ja kui kõik 

on korras, kantakse see registrisse. 
Kui ei, tuleb vead likvideerida. Rii-
gilõivu ka sel juhul tasuma ei pea.

Kui aga tegemist on peale 2003. 
aastat õigusliku aluseta ehitatud 
hoonega, olgu selleks maja või puu-
kuur, on mõistlik ise asuda asja le-
gaalseks muutmise kallale. Üle 20 
m2 hoonete puhul on vajalik ehitus-
projekti koostamine, mis tuleb lasta 
teha vastavat litsentsi omaval tegijal. 
„Vanasti võis inimene oma käega 
lihtsama abihoone projekti paberile 
joonistada, aga uue seaduse kohaselt 
peab selleks olema pädev projektee-
rija,“ selgitab Pungas.

Oluline on teada, et ehituspro-
jekti ja registrisse kandmise nõue 
kehtib ainult üle 20 m2-le ehitistele, 
väiksemate abihoonetega ei ole seda 
vaja teha. Enne ehitusseadustiku 
jõustumist ebaseaduslikult ehita-
tud ehitise registrisse kandmise eest 
tuleb seaduse kohaselt tasuda riigi-
lõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse 
kandmisel ei ole vajalik täiendavalt 
tasuda riigilõivu ehitus- või kasutus-
loa eest.

„Kui aga inimene ise tuleb val-

lamajja oma ebaseaduslikku hoonet 
ametlikuks tegema, siis me kind-
lasti ei hakka rakendama seda n-ö 
trahvi, vaid menetleme tavapäraste 
riigilõivu summadega. Inimene ei 
pea maksma siis mitte seda kardetud 
500 eurot, vaid 150 eurot eluhoone 
ja 250 eurot abihoone kohta,“ lubab 
Pungas.

EHITUS

Juulist jõustunud uus ehitusseadustik lubab seadustamata hoonete eest senisest kõrgemaid riigilõivu 
määrasid rakendada. Hirm n-ö trahvi ees tõi suve alul vallamajja palju paanikas inimesi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
• Hoone on väliskeskkonnast 
katuse ja teiste välispiiretega 
eraldatud siseruumiga ehitis.

• Registrisse pole vaja kanda 
kuni 20-ruutmeetrise pinnaga 
kuni 5-meetrise kõrgusega 
hooneid.

• Hoonete olemasolu ehitis-
registris saab üle kontrollida 
veebiaadressil www.ehr.ee.

• Andmete täpsustamiseks 
pöörduda registrite spetsialisti 
Caroli Kruusi poole: caroli.
kruus@sauevald.ee, 654 1146, 
soovitavalt sügis-talvel, sest 
suveperioodil on töömaht 
uute ehitiste tõttu väga suur.

KASULIK TEADA

Kooliga seotud toetuste võimalused

RANITSATOETUS
Saue vald maksab kõigile esi-
mest korda kooli minevate laste 
vanema(te)le, kes koos lapsega olid 
eelmise aasta 31. detsembri seisuga 
Saue valla elanikud, koolimineva 
lapse toetust. 

Kui laps ja mõlemad vanemad 
olid eelmise aasta lõpus Saue val-
la elanikud, on summa 160 eurot, 
kui laps ja üks vanem, siis 80 eurot. 
Taotlust saab lapsevanem esitada  
1. augustist 31. novembrini. 

Avalduse esitamiseks ei pea 
isiklikult vallamajja tulema, digiall-
kirjastatud avalduse võib saata aad-
ressile info@sauevald.ee. 

Täiendavat infot saab laste-
kaitse- ja hoolekandespetsialist Liis 
Aruojalt telefonil 6627300 või e-
posti teel aadressilt liis.aruoja@saue-
vald.ee.

KOOLI- JA LASTEAIATOIDU 
TOETUS
Kooli- ja lasteaiatoidu toetust maks-
takse Saue valla vähekindlustatud 
perede lastele, juhul kui pere ühe 
kuu tulu pereliikme kohta jääb alla 

kolmekordse riiklikult kehtestatud 
toimetulekupiiri (270 eurot). Riik-
lik toimetulekupiir 2015. aastal on 
90 eurot. Toetust on õigus saada 
isikul, kelle elukoht on Eesti rah-
vastikuregistri andmetel olnud Saue 
vald vähemalt 6 kuud enne toetuse 
taotlemist.

Toidutoetust makstakse vähe-
kindlustatud pere lapsele või lap-
sele, kellel on Sotsiaalkindlustus-
ameti poolt tuvastatud keskmine, 
raske või sügav puue ning eriarsti 
otsuses märgitud haigusest tule-
nevad täiendavad kulud toidule:
• koolieelses lasteasutuses käiva lap-
se toiduraha maksumuse hüvitami-
seks;
• gümnaasiumis, kutseõppeasu-
tuses õppiva või põhikooli pika-
päevarühmas käiva lapse toiduraha 
maksumuse hüvitamiseks õppepe-
rioodil.

Toetuse taotlemiseks tuleb esita-
da vallavalitsusele avaldus üks kord 
aastas, lisades lapsevanemate palga-
tõendid, lasteaia- või koolitõendi 
ja toitlustamise arve. Toetust ei saa 
taotleda tagasiulatuvalt. Juhul kui 
toetust taotletakse puudega lapsele, 
esitab toetuse taotleja vallavalitsu-
sele vormikohase avalduse, millele 
on lisatud Sotsiaalkindlustusameti-
poolne puude, selle raskusastme ja 

lisakulude tuvastamise otsus ning 
rehabilitatsiooniplaan.  

Täiendavat infot saab laste-
kaitse- ja hoolekandespetsialist Liis 
Aruojalt telefonil 6627300 või e-
posti teel aadressilt liis.aruoja@saue-
vald.ee.

KOOLILÕUNA HINNAVAHE 
KOMPENSEERIMINE
Toetuse eesmärgiks on tagada tasu-
ta koolilõuna põhiharidust oman-
davatele Saue valla lastele. Toetuse 
taotlemiseks tuleb esitada vallava-
litsusele avaldus kaks korda aastas 
(kooli alguses ja aasta lõpus). Aval-
dus esitada pöördumisena vabas 
vormis.

Täiendavat infot saab laste-
kaitse- ja hoolekandespetsialist Liis 
Aruojalt telefonil 6627300 või e-
posti teel aadressilt liis.aruoja@saue-
vald.ee

TASUTA KOOLITRANSPORT
Saue valla õpilastel, kellel vähemalt 
ühe vanema elukohaks on Eesti rah-
vastikuregistri andmetel Saue vald, 
on tasuta sõidu õigus kooli ning 
koolist koju bussiliinidel, reisirongi-
liinidel või õpilasveoliinidel.

Soodustus kehtib lastele, kes õpi-
vad üldhariduskooli päevases õppe-
vormis või omandavad põhihariduse 

baasil kutsekeskharidust. Nii Tallin-
na linnatranspordis, Harju maakon-
naliinide bussides kui ka reisirongis 
sõidusoodustuse saamiseks peab 
lapsel olema isikustatud kontaktiva-
ba kaart, milleks võib olla e-õpilas-
pilet või ühistranspordikaart. 

Juhul kui kool ei kasuta e-õpi-
laspiletit, peab vanem ise soetama 
ühistranspordikaardi ning selle 
lapse nimele isikustama. Tallinna 
linnatranspordis ja õpilasveoliinidel 
sõitmise õigus antakse kõigile Saue 
valla õpilastele. Kui õpilane kasutab 
kooli või koolist koju sõiduks maa-
konna bussiliine või reisirongiliine, 
siis peab lapsevanem esitama Saue 
Vallavalitsusele avalduse, mille alu-
sel sotsiaalosakond esitab tellimuse 
Harjumaa Ühistranspordikeskusele 
või Elronile. 

Sõidusoodustuse taotlemiseks 
tuleb esitada lapsevanemal avaldus 
1. septembriks ja 1. jaanuariks. Ju-
hul kui õpilane on asunud õppeasu-
tuses õppima avalduse esitamise või 
sellele eelneval kuul, esitab lapseva-
nem koos avaldusega ka koolitõen-
di. Põhjuseks on siin asjaolu, et Ees-
ti Hariduse Infosüsteemi kantakse 
õpilase info ühe kuu jooksul ning 
seetõttu pole vallavalitsuse töötajatel 
võimalik infot registrist kontrollida. 
Kui ülalmainitud transpordiliigid 

ei sobi, on võimalik taotleda sõi-
dupiletite kompenseerimist teiste 
Saue valda läbivate bussiliinide osas. 
Kaugliinidel ja muudel liinidel õpi-
lase tehtud sõitude kompenseerimi-
seks esitab lapsevanem vormikohase 
avalduse ja kuludokumentide aru-
ande hiljemalt igale kvartalile järg-
neva kuu viimaseks päevaks. Juhul 
kui õpilane on asunud õppeasutuses 
õppima avalduse esitamise või selle-
le eelneval kuul, esitab lapsevanem 
koos avaldusega ka koolitõendi.

Avalduse võib esitada elektrooni-
liselt. Vallavalitsusel on õigus 6 kuu 
jooksul kontrollida kuludokumen-
tide reaalset olemasolu ja vastavust.

SÕIDUKOMPENSATSIOON 
PUUETEGA LASTELE
Sügava ja raske puudega õpilaste 
vanematele kompenseeritakse lapse 
kooli ja koolist koju sõitmise kulud 
64 eurot kuus, eeldusel et puue ei 
võimalda kasutada ühistranspordi-
liine. 

Avaldus koos õpilaspileti või koo-
litõendiga tuleb esitada 1. septemb-
riks ja 1. jaanuariks. 

HARIDUS

September on kohe, kohe käes ja sellega koos uue kooliaasta algus. Sobilik aeg meelde 
tuletada koolilastele mõeldud toetused.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kõik avalduse vormid on 
leitavad Saue Vallavalitsuse 
kodulehelt: sauevald.ee
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsus võttis 4.08.2015 
korraldusega nr 635 vastu ja suunas 
avalikustamisele Alliku küla Kauri tee 
12 (72701:002:0928, suurusega 6 067 
m², elamumaa 100%) ja Kauri tee 14 
(72701:002:0919, suurusega 6 517 m², 
elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärgiks on muuta 
kehtiva detailplaneeringuga ette näh-
tud maakasutus- ja ehitustingimusi, st 
näha ette kinnistute jagamist, sihtots-
tarbe osalist muutmist ning ehitusõi-
guse määramist kuni 2-korruseliste 
ridaelamute rajamiseks. Kinnistud 
asuvad Saue Vallavolikogu 22. aprilli 
2004. aasta otsusega nr 032 kehtes-
tatud Alliku küla Klaokse 12, 13 ja 14 
kinnistute detailplaneeringu alal, mil-
lega määrati Kauri tee 12 kinnistule 
ehitusõigus kolme 2-korruselise hoo-
nete (ridaelamute) rajamiseks ning 
Kauri tee 14 kinnistule kolme kuni 
2-korruseliste hoonete (ridaelamute) 
rajamiseks. Kauri tee 12 kinnistu on 
hoonestatud, mille paiknevad kaks 
2-korruselist (5+6 boksiga) ridaelamut 
(kokku 11 boksi), millest üks hoone on 
elanike poolt kasutuses ning teine on 
pooleliolev ehitis. Detailplaneeringu-
ga kavandatakse Kauri tee 12 kinnistut 
kruntida, millest üks krunt moodusta-
takse olemasoleva elanike poolt ka-
sutuses oleva ridaelamu tarbeks, teis-
tele kruntidele kavandatakse kaks uut 
2-korruselist (3+4 boksiga) ridaelamut 
(kokku 7 boksi) ning olemasolev poo-

leliolev ehitis lammutatakse. Kauri tee 
14 kinnistule on ehitusloa aluselt raja-
tud kaks 2-korruselist ridaelamut (6+6) 
boksiga. Kauri tee 14 kinnistu krundi-
takse, pooleliolevad hooned kavan-
datakse lammutada ning rajatakse 
neli uut kuni 2-korruselist 4 boksiga ri-
daelamut (kokku 16 boksi). Planeerin-
gualale juurdepääsu tagamiseks ning 
parema lahenduse väljatöötamiseks 
on planeeringu menetluse käigus kaa-
satud planeeringu koosseisu Kauri tee 
16 kinnistu (72701:002:0922, suuruse-
ga 8 705 m², elamumaa 100%), millel 
paiknevad kolm 2-korruselist ridaela-
mut. Kauri tee 16 kinnistu jääb samuti 
Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. 
aasta otsusega nr 032 kehtestatud Al-
liku küla Klaokse 12, 13 ja 14 kinnistute 
detailplaneeringu alale, millega mää-
rati Kauri tee 16 kinnistule ehitusõigus 
2-korruselise hoonete (ridaelamute) 
rajamiseks. Kinnistule juurdepääsu 
tagamiseks transpordmaa krunte ei 
moodustatud ning tänase päeva sei-
suga on juurdepääsuteed Kauri tee 
16 elamumaa koosseisus. Kauri tee 
16 kinnistu kaasomanikele on tehtud 
ettepanek moodustada Kauri tee 16 
kinnistul transpordimaa krundid ning 
võõrandada teemaad tasuta Saue 
vallale. Lähtudes piirkonna terviklikust 
teedevõrgustikust ning saavutamaks 
kvartalisisestele teedele ringliiklus, 
et tagada talvine lumelükkamine 
ning lihtsustada üldist liiklusskeemi, 
soovib ja nõustub Saue vald kandma 

kõik Kauri tee 16 kinnistu jagamisega 
ning uue teemaa kinnistute moodus-
tamisega seonduvad kulutused ning 
omandama seejärel moodustatud 
transpordimaa krundid tasuta Saue 
Vallale. Vallale on oluline avalikest 
huvidest lähtuvalt, et nimetatud tee-
maad kuuluks Saue vallale, kuna selli-
sel juhul oleks ehitusseadustiku § 92 
lõike 5 mõistes tegemist avalikult ka-
suatatavate teedega, mida võib vasta-
valt seadusele kasutada igaüks seadu-
ses ja teistes õigusaktides sätestatud 
piirangutega. Vastvalt ehitusseadus-
tiku § 97 lõikele 1 tuleb teed ja tee 
toimimiseks vajalikud rajatised hoida 
korras viisil, et need vastaksid nõue-
tele ning tagatud oleksid tingimused 
ohutuks liiklemiseks. Peale teemaa-

de võõrandamist on Saue vallal kui 
teeomanikul kohustus eelnimetatud 
seadusekohuaselt asuda omandatud 
teid hooldama ning remontima. Kok-
ku moodustatakse planeeringualal 
14 krunti. Kauri tee 12 ja 14 kinnistud 
krunditakse, moodustatakse 7 elamu-
maa krunti ning planeeritakse 23 uut 
2-korruselist ridaelamuboksi, täisehi-
tusprotsendiga 25%, ehitusaluse pin-
naga 2300 m², kõrgusega maapinnast 
katuseharjani kuni 9,5 m. Kauri tee 12 
kinnistul paiknevale olemasolevale 
ridaelamule määratakse ehitusõgus 
juurdeehituseks. Lisaks moodusta-
takse 3 transpordimaa krunti planee-
ritavatele hoonetele juurdepääsu 
tagamiseks. Lahendatud on kruntide 
tehnovarustus, esitatud servituutide 

vajadus, parkimine, määratud haljas-
tuse ja heakorrastuse nõuded. Eluase-
mete arv võrreldes kehtiva detailpla-
neeringuga ei muutu. Vähemalt 15 % 
ulatuses planeeritavatest elamumaa 
kruntidest tuleb kavandada kõrghal-
jastuse rajamine. Iga ridaelamu boksi 
kohta on ette nähtud 2 parkimiskohta. 
Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja aren-
daja vahel sõlmitud kirjalikule kokku-
leppele, kaasneb planeeringu elluvii-
misega arendajal kohustus omal kulul 
rajada kergliiklustee Kauri teele (Kauri 
tee L3 kinnistule) Kraavi tee ristmikust 
kuni Kauri tee 16 kinnistu piirini. Par-
kimiskohtade jaoks kaetakse kergliik-
lustee ja Kauri tee asfaldi vaheline osa 
murukividega, et seal saaks vajadusel 
parkida külastajate autod. Kauri tee 16 
kinnistule kavandatakse moodustada 
3 transpordimaa krunti ja 1 elamumaa 
krunt olemasolevate ridaelamute tar-
beks. Kauri tee 16 kinnistule hoonete 
rajamiseks ehitusõigust käesoleva de-
tailplaneeringuga ei määrata.

Detailplaneeringu avalikustamine toi-
mub 24.08.2015 kuni 6.09.2015 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-
ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue val-
lamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, 
kus on võimalik tutvuda kinnistute 
detailplaneeringute materjaliga. Ava-
liku väljapaneku kestel on võimalik 
tutvuda detailplaneeringute jooniste 
ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla 
veebilehel.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

Saue Vallavalitsus kehtestas 7.07.2015 
korraldusega nr 580 Hüüru külas 
Uuetoa 1 (72701:001:0002, suuruse-
ga 28,77 ha, maatulundusmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on kinnistu kruntimine, 
maasihtotstarbe osaline muutmine 
elamumaaks ning määratakse ehi-

tusõigus kahe üksikelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. Uuetoa 1 kinnistu 
on hoonestatud (endine talukoht), 
millel paikneb paekivist aidahoone. 
Planeeringuga moodustatakse kaks 
elamumaa sihtotstarbega krunti (suu-
rustega ca 3000 m²) kuni kahe 2-kor-
ruseliste, kõrgustega maapinnast ka-
tuseharjani 8,5 m üksikelamute ja kuni 

1-korruseliste abihoonete, kõrgusega 
maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m 
rajamiseks.  Suurem osa kinnistust (ca 
28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa 
maakasutuse sihtotstarbega, millele 
ehitusõigust ei määrata. Lahendatud 
on kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud hal-
jastuse ja heakorrastuse nõuded. Pla-

neeringu mahus on antud juurdepää-
su lahendus avalikult teelt (Kodasema 
teelt) planeeritavate elamukruntideni. 
Planeeringuala suuruseks on 0,7 ha.

Saue valla territooriumil juulis 2015 
detailplaneeringuid ei algatatud

Detailplaneeringute korraldustega 

ning otsustega on võimalik tutvu-
da valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud. 

Lähemat informatsiooni saab planee-
ringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Kas ka Sinu postkast vajab noorenduskuuri?

Oled Sa mõelnud sellele, 
millises seisukorras on 
Sinu postkast? Kui vastasid 

sellele küsimusele eitavalt, siis tea, 
et praegu on paras aeg sellele pilk 
peale visata. 

Mis teeb ühest postkastist kor-
rektse postkasti? See on terve, 
saabuva posti vastuvõtmiseks pii-
sava suurusega (postkasti ava mi-
nimaalsed mõõtmed on 3 x 23 cm) 

ning ilmastikukindel, kaitstes sisu 
ka näiteks Eestile omase vihma ja 
tuule eest. Ära jäta tähelepanuta 
ka postkasti asukohta, märgistust 
ja turvalisust, mille tagab postkasti 
lukustamine.

Kui leiad, et Sinu postkast ik-
kagi päris täpselt eelpool toodud 
tingimustele ei vasta ja kuulub ehk 
nende 235 sekka, oleks aeg kaaluda 
selle väljavahetamist. Kõige parem 
on soetada uus postkast lähimast 
postkontorist, sest suve lõpuni pa-
kume kõiki postkaste soodushinna-
ga. Lisaks on postkontoris olemas 
teenindaja, kes oskab Sind vajadusel 

valiku tegemisel aidata. 
Uut postkasti paigaldama asudes 

pea meeles, et see tuleks kinnita-
da kodu piirava aia külge või selle 

puudumisel tänavapoolse välisukse 
lähedusse. Ühtlasi sea end hetkeks 
kirjakandja olukorda ning veen-
du, et postkast asub talle nähtavas 

ja koerte võimaliku rünnaku eest 
ohutus kohas. Kortermajas elades 
paigalda see esimese korruse val-
gustatud eesruumi ning juhul, kui 
postkastini pääsemiseks on tarvis 
võtit või uksekoodi, edasta need 
Eesti Postile. Asulast väljas elades 
pööra tähelepanu ka sellele, et post-
kastile oleks transpordivahendiga 
aastaringne ligipääs.

Kui uus postkast on paigalda-
tud, teavita sellest ka Eesti Posti, et 
kirjakandja selle kiiresti üles leiaks. 
Selleks kirjuta lähimasse postkon-
torisse või saada avaldus aadressil  
info@omniva.ee.

KASULIK TEADA

Eestis on kokku 25 000 ebakorrektset postkasti, millest 235 asuvad Saue vallas.

Omniva

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Vatsla 
külas Kirsiaia kinnistul (katastritunnus: 
72701:001:0597; 2810 m² maatulun-
dusmaa) üksikelamu ja kuni kahe abi-
hoonete  ehitusprojekti koostamiseks. 
Enne üksikelamule ehitusloa väljasta-
mist teostab Saue Vallavalitsus kok-
kuleppel kinnistu omanikuga Kirsiaia 

kinnistul paikneva tee osas (Vainu tee) 
transpordimaa kinnistu moodustami-
seks ja maakatastrisse kandmiseks va-
jalikud maamõõdistustoimingud valla-
valitsuse kulul. Kirsiaia kinnistu omanik 
annab moodustatava transpordimaa 
kinnistu tasuta üle Saue Vallavalitsu-
sele. Maakatastris muudetakse kin-
nistu sihtotstarve elamumaaks peale 
üksikelamule ehitusloa väljastamist. 

Kinnistule nähakse ette hoonestus-
ala kaugusega 5 m kinnistu piiridest. 
Hoonete hoonealune (maapealse osa 
alune) pind kuni 500 m². Üksikelamu 
nähakse ette ühekorruseline või katu-
sekorrusega viil- või kelpkatusega ja 
kõrgusega maapinnast katuseharja-
ni kuni 9 m. Abihoonete kõrgus võib 
olla maapinnast katuseharjani kuni 5 
m. Hoonete katuse kalle 15-45º. Pro-

jekteerimistingimustega määratakse 
arhitektuursed ja keskkonnaalased 
nõuded. Piirdeaia kõrgus kuni 1,5 m 
ja parkimiskohtade arv 2-3 kohta. Vee-
varustus lahendatakse rajatava puur-
kaevu baasil ja kanalisatsioon perioo-
diliselt tühjendatava sertifitseeritud 
plastikkogumismahuti baasil. Elektri-
varustuse tingimused määravad tee-
nusepakkujad.     

Täpsemat informatsiooni saab ehi-
tusnõunikult Kalle Normannilt  654 
1135 kalle.normann@sauevald.ee. 
Ettepanekud ja arvamused esitada 
2 nädala jooksul peale teate ilmu-
mist vallalehes Saue Vallavalitsus-
se (Veskitammi tn 4, Laagri alevik 
76401).

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

Ebakorrektne postkast ja standarditele vastav postkast

KAURI TEE 3
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Avatud külaväravad aitasid juulikuus 
avastada Tuulat ja Ääsmäed

On isegi kummaline, et neid 
sellesuve külaüritusi väisa-
tes ei jää mitte tunnet, et 

see pakutav pilt on miski, mida ühel 
ülesvuntsitud laupäeval harrastatak-
se, vaid see ongi päris. Sealt leiab 
mitmes kihistuses kohalikku kuu-
luvustunnet, inimlikku lihtsust ja 

sooja olemiselusti. 
„See kohalkäimiskogemus jättis 

sellise tunde, et ma tahaks seal kohe 
elada. Mees ütles õhtul kodus, et ma 
justkui helendaks. Ja ausalt öeldes 
nägin ma seda laupäeva mitmel ööl 
uneski veel,“ kirjeldas üks Tuula kü-
lapäeval osalenud vallaelanik. Tuulas 
leidus sel päeval linnalise hõnguga 
lounge-laadseid koduaedu, vana-
kooli käsitööd propageerivaid nur-
gakesi, piiluda võis maasikafarmi, 
soetada butiigist lahedaid kleite, las-

ta ligi toortoidu tegemise tarkusi ja 
kuulata mõisalugusid. Päeva puänt 
oli muidugi ühe koduhoovi tiigi 
kaldal toimunud klassikalise muu-
sika kontsert. Puhas külaromantika.

Ääsmäe korraldustiim ei jäänud 
ka niisama leigelt loksuma, panid 
põlemisega esimesest koogisuu-
täiest kuni õhtuse lõpulehvituseni 
Kõrsikute meestele. Punastes kleiti-
des naised kilkasid kohe hommikul 
kõlavalt: „Viisime jaanipäeva taara 
ära ja tellisime ilusa ilma!“ Mitte et 

inglaslikult ümmargune ilmajutt ül-
diselt oluline oleks, aga suveürituste 
puhul on see siiski kriitilise kaaluga. 
Ja 25. juuli õnnistaski päikesega. 
Seda said nautida varahommikused 
joogajatajad; need, kes võtsid ratas-
tel kulgeda läbi hajusa küla; need, 
kes miniloomaias kitsesid ja küüli-
kuid paitama sattusid ning ka niisa-
ma muru peal nurru löövad kohvi-
kutanted. Sekka avati 1600 meetri 
pikkune oma küla kätega ehitatud 
kiviaed, sai uudistada väga tundliku 

ja detailitäpse käega rajatud kodu-
hoove ja nautida lihaselisi kehasid 
volleplatsil. Ja Jazzukohviku laudu 
kaunistasid konkurentsitult ägedai-
mad suvised lillekimbud, mis sisal-
dasid takjanuppe ja kümneid sorte 
värvilisi lillelaadseid taimi kõrvalole-
valt põllult. 

Ilmselgelt on neis külades elu-
jõud ja oskus pidutseda kenasti tal-
lel. Vanamõisa ja Hüüru tahavad ka 
ennast veel näidata. 16. augustil ja 
12. septembril. Oldagu siis kohal.

KÜLAVÄRAVAD

Läbi suve vältava sariürituse „Saue valla avatud külaväravad“ käigus said huvilised aimu, millest neis 
kahes külas elatakse ja hingatakse.

Tuula külapäeva lõpetas järvemuusika kontsert klassikatähtedega

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kodukohvikus külitamas. Peaaegu nagu suve mõnusaima 
meeleoluga päev

Lastehoiud suurematel üritustel on üsna tavapärased, aga 
Tuulas selgus, et tugev nõudlus võib olla ka meestehoiule. 
Tõsi, mänguasjad ja meelelahutus peavad tiba teised olema

Öökulli lounge perenaise 
tarkus: kaasa kohvikupidamisse 
kõvasti oma sõpru ja tuttavaid, 
siis jääb aega külalistega niisama 
tšillida ka

Korba talu peremees tutvustamas oma valdusi. Väga lahedate detailidega vürtsitatud ja mõnusa 
õhustikuga majapidamine

Külaplatsi Jazzukohviku kelmikas 
lauakate. Paksukstegevate kalorite 
kogus trükimusta ei kannata, aga 
maitsed ja disain väärivad aplausi

Helga taimeaiast anti kaasa tervistavaid tarkusi

Ääsmäe Altküla tee on nüüd palistatud 1600 meetri ulatu-
ses kiviaiaga. Külaelanik Arvo Pruljan ja külavanem Ahto Oja 
vaat et kunstiteose mõõtu aia üle rõõmustamas 

FOTO: VALDUR VACHT

FOTO: DIANA POUDEL

FOTO: VALDUR VACHT

FOTO: VALDUR VACHT

FOTO: DIANA POUDEL

FOTO: KODUVALD

FOTO: SIRET SAARNIIT

FOTO: SIRET SAARNIIT

Vanamõisa külas Saue vallas 
avatakse kodukohvikud! 
Kohvikud on avatud 12.00 - 

rahvast jätkub

Täpne info ürituse 
kohta on leitav 

Vanamõisa küla FB lehelt.

VANAMÕISA KÜLA AVATUD KÜLAVÄRAVAD 16. AUGUST

Kohvik “Musta Kassi Tango“, Suurevälja tee 17  
Tule naudi kena suvepäeva koos fantastilise ela-
va muusikaga. Lisaks heale muusikale on kohvik 
kaunistatud kassiteemaliselt ja teemasse on ka 
pakutavad suupisted. Külastajaid üllatatakse 
kunstiliselt kujundatud käsitöökookidega, mille 
kaunistustes domineerivad kassid. Lisaks müügil 
kassiteemalised ehted ja käsitöö.
 
Perekohvik „Eesti ASI“,  Suurevälja tee 64
Pakutakse põnevat tegevust kogu perele. Menüüs 
on ehtsad eesti koduleivad, põnevad küpsetised, 
hoidised. Mängivad rahvamuusikud, toimub 
ühislaulmine ja õpetatakse rahvatantse. Lastele  
on meisterdamise nurk ja avatud miniloomaaed.

 Vanamõisa vabaõhukeskuse Pannkoogikohvik
Kõiki lapsi ootab mängima Pipi kell 13.00, 14.00 
ja 15.00, lisaks tehakse näomaalinguid. Vabaõhu-
keskuses on võimalik mängida mänguväljakul, 
turnida ronilas, kiikuda suure külakiigega. Terve 
päev on avatud grillkoda, kus oma seltskonnaga 
on võimalik broneerida aeg ühiseks grillimiseks. 
Aja saab broneerida vabaohukeskus@kodukyla.ee
 
Vanamõisa karavan pargi  Argentiina restoran
Liha grillib argentiinlasest kokk. Lisaks mahlastele 
põhiroogadele pakume ka koogikesi,  argentiina 
veine ning meeleolukat muusikat. Lastele rõõ-
muks lammas Robert. Oleme avatud 12.00-22.00.
 

Kohvik Bibi,  Suurevälja tee 47
Pakume kohvi-kooki kohapeal ja võimalust osta 
kaasa aiasaadusi, hoidiseid. Lisaks võimalik  osta 
unikaalset käsitööd – pehmed mänguasjad, hee-
geldatud päiksevarjud, unenäopüüdjad jne. Vaa-
ta rohkem tibupesa.weebly.com/ Mänguhimulise 
koera Bibiga saab aias palli mängida.

Leo Laagri hipster Cafe, Rõika tänav 2a  
Iseloomustab hipsterlik atmosfäär - patjadest, 
tuledest ja mõnusast muusikast. Menüüs koogid, 
saiakesed, pannkoogid, joogid jne.

Välja kohvik
Välja elamupiirkonnas, Jalaka tee äärsel mängup-
latsil avatud Välja kohvik, kus pakutakse head 
kohvi ja kõike sinna juurde kuuluvat. Meisterdada 
saab külmikumagneteid.

18.00 Vanamõisa vabaõhukeskuses Tõnis 
Mägi soolokontsert - “HETK” “Enamasti on het-
ked need, mis meelde jäävad. Vaid silmapilk, viiv, 
võib olla elus kõige olulisem mälestus. 
Nii võib hetk olla ajatu. Ja aeg ajatu.”  T. Mägi. 
Lisainfo ja sooduspilet: 
www.kontsert.ee

TUULA JA PÄLLU ÄÄSMÄE JA TAGAMETSA



KoduvaldNR 8
AUGUST 2015 SAUE VALLALEHT6 

Lõunatund Laagris 
TEST

Tehniliselt võttes asub Tipo muidugi 
Tallinnas, Laagri-nimelise raudtee-
jaama kõrvale vanasse poehoonesse 
rajatud, aga kuna ta ikka nii tihedalt 
Saue valla ligi on, siis on igati mõist-
lik käsitleda seda kui kohalikku söö-
gikohta.

Koht näeb ju välja nagu „päris“ 
kohvik: hubane sisustus, linad laual, 
lill vaasis on ehtne, värsked saia-
kesed, koogigalerii (nii kooke kui 
saiakesi valmistatakse kohapeal oma 
köögis), arvestatav nimekiri päeva-
roogadest, á la carte valik veel lisaks. 
Leti eest tellid, toit tuuakse lauda ja 
hiljem koristatakse ka nõud. 

Avatakse kohe varahommikul kell 
8, värske kohv ja pudruports koos 
isuäratavate saiakestega on neile, kes 
kodus ei malda aovalges kokata, hea 
lahendus. Aga vanasti sai hommiku-
sööki keskpäevani, nüüd 11-ni. Mil-
lest on kahju, sest enne sai kasutatud 
võimalust hommikusöögimenüüst 
ka lõunavariant valida. See oli sood-
sam ja pealegi on Tipos kõik viis nä-
dalapäeva üks ja seesama menüü.

Tõsi, päevaseid lõunapakkumi-
si on tavaliselt kuus erinevat: mingi 
supiline, paar praadi, variant salati-
lembesele ja magus lõpuks. Reeglina 
saab ka mitte-lihahuviline midagi 
kõhtu ja variant on ka prae juurest 
tellida eraldi ainult salat ja riisiports 
näiteks. Lisaks on lõunapakkumiste 
kõrval ka omatehtud leib miski rohe-
lise võidega. Hea leib on. 

Lõunatunnid kipuvad Tipos ole-
ma rahvarohked, tänaval võib tulla 
ette kergeid parkimisprobleeme, 
mõnikord võib järjekord ulatuda vä-
lisukseni. Kui on kindla peale vaba 
lauda vaja, saab selle ka ette kinni 

panna. 
Teenindus käib sujuvalt ja mitte 

pealetükkivalt, mis on pluss omaet-
te, leiab üks külastaja. Teine tahaks 
siiski teenindajatelt pisut rohkem 
entusiasmi – Tipo omad teevad asja 
ära, aga kuidagi ebalevalt. 

Menüüpakkumistest antakse 
jooksvalt Facebooki lehel teada, nii 
saab kergesti teavet, mis on lõuna-
kohtade valikul oluliseks lisaboonu-
seks. Suvisel ajal on trumbiks aiaga 
piiratud terrass, kus leiab nii varjulise 
koha kui sooja istumise otse päike-
selaigus.

Testlõunasöök 8. juulil
Testgrupp valis pakutust ühe külm-
suitsulõhesalati (4 eurot), ühe köö-
giviljapüreesupi (2,3 eurot) koos 
maasikakorviga (2,5 eurot), ühe 
kanakarri jasmiiniriisi ja rohelise 
salatiga (4,5 eurot) ning kanapasta 
tomatipestoga (3,9) koos värskelt 
pressitud apelsinimahlaga (4 eurot).

Kanakarri riisiga on värviline 
ja üllatab oma suurusega. „Mater-
jali on küll ja veel. Menüüpaberil 
ju gramme kirjas ei ole, arvasin, et 
ports on väiksem,“ nendib sööja. Ta 
tunnistab, et tema kogemuse põh-
jal on riisitoite raske untsu ajada ja 
karriga ei ole ka võimalik mööda 
panna – ninaesine ports taldrikul 
meenutavat talle aga kombinatsiooni 
karrikultuurist ja eestimaisest ühe-
pajatoidust. Kuid pisut on ta pahane 
salatikomponentide peale – redi-
serõngaste servad on mustalaiguli-
sed. „Ma saan aru, hooaeg hakkab 
ilmselt läbi saama, ja ega need nüüd 
maitset ei riku, aga üldnaudingut 
küll,“ tuleb kriitilisem kommentaar. 

Samas annab ta plusspunktid keraa-
mikavalikule – ülespoole kummuva-
te servadega kauss on kena ja hoiab 
ilmselt toidu paremini sooja ka. 
„Kuigi mulle tundus, et see kauss 
oli ka eelnevalt kuumutatud, ei tea 
nüüd, kas teadlikult või oli just nõu-
depesumasinast tulnud, aga teenis 
eesmärki,“ rõõmustab sööja. 

„Aga olgem ausad, jasmiiniriis 
see nüüd küll ei olnud ja pool salatit 
jäi ka alles. Võiks olla selline võima-
lus, et salatit saab ise soovitud kogu-

ses ja valikus kõrvale tõsta,“ nendib 
ta lõpetuseks.

Supivalik osutub kreemjaks ja 
kollaseks, kõrvitsaseemned ja saia-
krutoonid peal heljumas. „Otseselt 
ei saagi aru, mis köögiviljad siin sees 
on. Kõrvits vist.... Ja mingi maitse 
lööb üle, huvitav, kas nad võisid pan-
na sinihallitusjuustu sisse? Tulikuum 
on see supp ka, aga täidab ootama-
tult kiiresti kõhtu ja maitselt ei ole 
halb,“ tuleb ehteestlaslik kommen-
taar. Mitte et „on hea“, vaid „ei ole 
halb“ J. 

Kuna supiline on tuline, võ-
tab sööja paar koogiampsu vahele. 

Meesinimesed lauas naeravad: „Sõ-
javäes oli nii, et tuli kolme minutiga 
kolm käiku manustada, siis alustati 
ka magustoidust, sest supp oli liiga 
soe.“ Kook oli kallim kui supp, aga 
maitsja hinnangul maitsvam ka.

Värske apelsini-
mahl olla hea, aga 
leigevõitu. Pasta 
aga ahvatleb söö-
ma, on näha, et 
koorega pole koo-
nerdatud, efekti 
lisavad värvilised 
köögiviljad: papri-
ka, suvikõrvits, kõik 
see ilu parmesaniga 
üle kallatud. „Hästi 
maitsestatud, paras 
temperatuur, kõik 

on paigas,“ jääb mees rahule.
Lõhesalat näeb välja kohutavalt 

tervislik – rohelist-punast-kollast 
köögiviljakraami, seemneid pihuga 
peal, kalalõigud tummised, tundub, 
et kõik on kunstilise käega alusele 
serveeritud, sest ilus on kohe vaada-
ta ka. Selgub, et maitseb ka, aga...: 
„Midagi oli puudu, ma olen vist har-
junud kala juurde sidrunimaitsega. 
Tavaliselt antaksegi kalaroale ju sid-
run juurde. Või mingit hapukamat 
balsamico kastet vajanuks see ports. 
Aga ilmselgelt jääb hing ikkagi ra-
hule, sest see kõik on nii ju kasulik 
ja tervislik,“ kommenteerib sööja, 

kellel aeg-ajalt tuleb hoog peale elu-
muutvat dieeti pidama hakata.

Kokkvõte – toidud on silmale 
ilusad vaadata, 3:1 vastu said päe-
vapakkumised ka valdavalt kiitvaid 
hinnanguid, aga üleüldine lärmakus 
ja lakkamatu kahvliklõbina tajumi-
ne võtavad koha potentsiaali kõvasti 
maha.

Cafe Tipo – restorani vunki varjutab lõunane lärmakus ja õhupuudus
Paplite pst 5, Tallinn, 54618474, info@cafetipo.ee       E-R 8-21; L-P 9-21       www.facebook.com/CafeTiPo

• Noad leivalaua juures on terad 
püsti lae poole. Pisike detail, 
mis võib isu rikkuda, kui ette 
kujutada, mitmed sõrmed sealt 
üle käivad.
• Päevatoitude lauale jõudmine 
võtab 15 minutit aega. Kui on 
kiire lõunapaus, teeb selline 
ooteaeg rahutuks.
• Õhku ei ole üldse, mingi kon-
ditsioneeritaoline asi on laes, 
aga ilmselt ei ole sisselülitatud. 
Veelkord – õhku ei ole üldse.
• Võib kohata palju tuttavaid.
• Personaalseid-konfidentsiaal-
seid jutte ei tasu lõuna juurde 
arutada. Lauad on nii ligi, et 
naaberlaudkonnale küll midagi 
saladuseks ei jää.
• Mingil hetkel tõusevad 
saalissööjate häälte detsibellid 
nii kõrgele, et näiteks neljases 
lauas tuleb hakata suhteliselt 
karjuva hääletooniga rääkima, et 
ennast kuuldavaks teha. 
• Muusika ka veel lisaks, kuuled 
ainult bassi-põntsu tegelikult.
• Ilusad kardinad on.
• Teemasse minevad pildid sein-
tel, kuigi viltu, aga olemas.
• Hinnad on kuidagi kalliks läi-
nud, supp oli vanasti 1,9 eurot. 
• Kallivõitu – 4,5 euro eest ikka 
igapäev tavaline kontoriinimene 
süüa ei saa.

TEKKINUD MÕTTEID:A B C D KESKMINE

Teenindus 7 7 6 6 6,5

Toit 9 6 9 8 8

Hind 6 6* 3 6 5,25

Meeleolu 7 5 6 6 5,75

*lõunatoiduna liiga kallis püsivalt süüa, aga 
antud toidu eest sobis maksta

Köögikomando kuulis suve algul 
küla pealt sahinat, et Horteses ava-
takse uus mahetoidukohvik. Käidi 
nillimas mitmeid kordi, aga süüa 
veel ei antud. Lõpuks 9. juulil tuli 
teade Hortese Facebooki lehele ja 
nädala pärast oli testimistiim kohal.

„Nagu botaanikaaed!“ oli esi-
mene emotsioon aiakaubamaja taha 
nurka peitunud kohvikusse sisene-
des. Kohvik on justkui orgaaniline 
osa ülejäänud kauplusest, kohale 
jõuad läbi loomatoidulettide lavee-
rides, tee peal lillepottide disaine 
imetledes, lõhnaküünalde aroom 
ninas. 

Puhvet ise on nunnu ja helge, 
sisustatud samas poes müüdava se-
pise-keraamika-seguse aiamööbli-
ga, lakke kinnitub mõnus võrktool. 
Dekoratiivne veesilm ühes servas, 
lauakesed eraldatud kõrgete toatai-
medega ning jagub õhku ja avarust. 

„Siit leiate kohalikust ja mahe-
toorainest valmistatud küpsetisi, sa-
lateid, maitsvaid suppe ning külmi ja 

kuumi jooke. Valikus on ka La Muu 
jäätised ja palju muid magusaid ül-
latusi,“ innustab reklaamtekst. Me-
nüüs leiduvaid pakkumisi loed nagu 
luuleraamatut: seal elavad sellised 
tegelased nagu särtsakas ingver, avo-
kaadomütsike, maheporgand ja sa-
metine supp. Tuju läheb kohe heaks, 
kui loed. Mõeldud on 
kõikvõimalikele aller-
gikutele – saadaval on 
laktoosi- ja gluteeniva-
bad söögid, kohv on 
mahe ja puuviljad öko. 

See, et kohvik on 
avatud olnud alles 
loetud päevad, kumab 
läbi. Leti taga käib pi-
sut kaootiline sahmi-
mine. Tütarlaps ei oska 
päris täpselt selgitada, 
mida sisaldab päeva-
salat, kassa tšekilindi otsasaamine 
tekitab teeninduslühise, vahepeal 
kaob inimene üldse taha ruumi ära. 
Kuigi köögikomando ees seisab jär-

jekorras veel vaid kaks inimest, läheb 
tubli 12 minutit, enne kui järg kätte 
jõuab. „Noh, taimetoidu koht, pole 
ime, et nad on närvilised,“ konstan-
teerib meesklient väikse võllanaljaga. 

Ega peale tellimuse esitamist asi 
kergemaks ei läinud. Järgmine tee-
nindaja suudab lauatellimusi vähe-

malt neli korda sassi ajada, tuues vale 
sööki ja jooki, ning päevasalati lauda 
jõudmine võtab tellimuse esitami-
sest aega 42 minutit. Samas korvab 

selle ettekandja püüdlikus, armas va-
bandamine ja siiras naeratus.

Kaks testgrupi meest on ise ka 
pisut närvilisevõitu, sest pakutav 
menüü, mis sisaldab suppi, salatit ja 
ahjupirukaid, tekitab hirmu, et kõht 
võib tühjaks jääda. „Mis kell on, kas 
äkki jõuame Statoilist läbi põigata 
enne kontorisse tagasiminekut, et 
võileib kaasa haarata?“ pakub üks. 
Teine usub, et kui äkki kaks ahjupi-
rukat võtta, ehk siis katab ikka kõ-
hukorina natukeseks ära. 

Testlõunasöök 15. juulil
Köögikomando valikuks osutus 
päevasupp (brokoli-lillkapsa 2,5 
eurot) koos odrajahust peedikaras-
kiga (0,8 eurot), mango-kiivi-chia 
smuuti (2 eurot) koos päevasalatiga 
(2,5 eurot), kolmas liige pani panu-
se banaani-ploomi-chia smuutile ja 
kana-porru ahjupirukale (2 + 3,9 
eurot), neljas võttis ligi kaks piru-
kat: kana-porru oma ja naadi-sin-
gi, millel salatitups lisaks ja ökovee 

(3,9+4,9+2,25 eurot).
Ahjupirukad jõuavad lauale ühi-

sel taldrikul, üks kollasem, teine 
naadirohelisem. Kõrval salat, eri-
nevate seemnelistega üle uhatud, 
rohelised pestopasta nupsud kõrval. 
Ilus vaatepilt. Lakoonilise mehena ei 
oska sööja suuri sõnu tehagi: „Mait-
sev on. Põhi on kenasti küps, ei ole 
ära kõrvetatud. Ma olen näinud neid 
ahjupirukaid küll kõrbenud põhja-
ga. Aga ega neil kahel erineval tootel 
suurt maitsevahet ei ole, üsna üh-
temoodi tunduvad,“ hindab mees. 
Samas tõdeb, et algne hirm kõhu 
tühjaks jäämise osas oli asjatu, kaks 
pirukat täitsid sisemuse ära ka mui-
du suurema isuga sööjal.

Kohvik Garden – nagu oleks dieedil oleva naabritüdruku aias külas käinud
Seljaku 4b, Laagri, Aianduskeskus Hortes, Avatud: E-R 10-20 , L-P 10-18 

A B C D KESKMINE

Teenindus 3* 6 8 5 5,5

Toit 5 7 9 4 6,25

Hind 5 4 9 3 5,25

Meeleolu 6 9 9 9 8,25

*Kui ettekandjal poleks tattoo’d olnud, oleks 
pannud 0.
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Päevasupi värv on pisut ehmatav, 
no selline ebamäärane pruunikas-
kollane, aga konsistentsilt kreemjas, 
õhuline ja taas seemnetega palista-
tud. Üllatuseks leiab nende vahelt 
peekoniribad. „Miks seda keegi ei 
öelnud? Ma ei pea ju eeldama, et 
juurviljasupi seest liha leian,“ on 
sea- ja loomalihast loobunud sööja 
üllatunud. Supilisaks tellitud karask 
jõuab lauda koos salatiga, tellitud oli 
ilma. „No vist läks midagi sassi, aga 
ehk sobib siiski,“ naeratab ettekand-
ja. Karask on hea, peedimaitse on 
vaevu tajutav, aga olemas, leivaline 
ise on mure ja maitsekas. „No mul 
on ka see faas praegu, kus kõik ter-
vislik ja nisujahuvaba tundub mulle 
tohutult kasulik. Nii et sellel foonil 
olen mina toiduga väga rahul,“ kii-
dab sööja.

Banaani-ploomi-chia smuuti 
hindab sööja liiga hapuks. „Nojah, 
sellises ökokohas siia ilmselt suhk-
rut ei panda. Aga ma loodan, et see 
mõjub seedimisele hästi,“ loodab 

naine. Kanapirukat nosib suuremate 
emotsioonideta, olles sunnitud hil-
jem tühja taldriku kõrvale nentima, 
ei kummalisel moel sai kõht siiski nii 
täis, et Statoli võiku järele minna po-
legi vajadust.

Päevasalat, nagu öeldud, jõuab 
lauda kõige hiljem. Tegemist on 
rohelisest kraamist koosneva segu-
ga, midagi tummisemat-lihalisemat 
juures pole. „Kuidagi kuivad lehed 

on. Isegi aru ei saa, mis taimedega 
siin tegemist on. Midagi meenutab 
võilillelehte näiteks. Eeldasin, et on 
kuidagi vaheldusrikkam, aga siin on 
ainult suured lehed, tomatite otsimi-
ne nende alt meenutab geopeitust,“ 
nendib sööja ja ilmselt iseloomustab 
tema hinnangut ka see, et rohelisest 
kuhjast pool jäi taldrikule alles. Sa-
mas tuleb tõe huvides tunnistada, 
set see sööja on salatite koha pealt 

üldse skeptiline, see on tema jaoks 
tavaliselt pigem koormav lisand, aga 
kuna testimine on testimine, siis 
andis ta endast parima. Aga smuuti 
olla hea – värske, mitte liiga hapu, 
mitte vesine, pigem tummine, kõrs 
seisab sees püsti, korralik klaasitäis. 

„Ma arvan, et sellest saan isegi kõhu 
täis,“ muutub sööja leplikumaks.

Kokkvõte – helge emotsiooniga 
koht, menüü keskmisele sööjale ehk 
pisut liiga taimne ja tervislik. Kalli-
võitu ka, arvestades, et üsna varsti 
tahaks uut kõhutäit.

Kui lõuna tohib venida tunnikese-
pikkuseks, siis võib kõhutäie leidmi-
seks Laagrist ka väljapoole vaadata. 
Napilt 11-minutilise autosõidu kau-
guselt Hüüru külast leiab kalapüü-
gile keskendunud trahteri, kus äri-
päeviti pakutakse ka päevalõunaid.

Trahter ise on ajalooga maja. Ra-
jatud vanasse vesiveskisse ja on säi-
litatud ka ajastutruud hõngu. Maja 
on seest hämar, nurgas troonib ka-
min, uudistada saab veskimasinaid ja 
teha panuseid, kas puittalade ümber 
keerlev ämblikuvõrk võiks olla sa-
muti juba sajandeid seal ühe ja sama 
koha peal olnud. „Selline tolmuselt 
rustikaalne õhustik, kergelt allergiat 
tekitav,“ arvab testgrupi liige. „See 
on ju vana veski, imelik oleks siin 
kohatagi lakitud palke,“ tunnustab 
teine samas endisaegse õhustiku säi-
litamise eest.

Trahteri trumbiks, eriti suvisel 
ajal, on sopiline õueala, kus istu-
miskohti leiab nii päikeselaigus kui 
varjulises katusealuses. Lauad on 
sätitud ümber tiigi, kus trahteripi-
dajad kalu kasvatavad. Õieti ongi see 
koht tuntud forellipüügipaigana, 
kus mugavuskalamees saab korra 
õnge visata ja veealust tõmmet tun-
da. Mulje õuealast on selline sulnis, 
päike sirab, herilasi õnneks ei ole, 
tiik kohiseb, nagu oleks kose juur-
de sattunud, laudade vahel silkab 
ringi triibuline kassivolask, eemal 
seisvast suitsuahjust kerib tossuniit 
taeva poole ja üks üksik kalapüüdja 
toob meelele suvemuretuse. „Aga 
see tiigiäärne vajaks muidugi natuke 
hoolitsevamat kätt, kuidagi võssa on 
see siin kasvanud,“ tabab külastajast 

mehepilk prao klantspildis.
Tööpäevasel lõunal kalapüüdjaid 

pigem ei ole. Saab hoopis valida kol-
me päevapakkumise vahel – supp, 
praad ja magustoit. Kõiki üks ver-
sioon. Valik tundub väiksevõitu, 
aga hinnad üllatavad positiivselt. 
Supi eest näiteks küsitakse 1,4 eu-
rot. „Selle raha eest ei saa vist poest 
enam jogurtit ka,“ pakub üks testi-
jatest. Praehinnaks on pandud 2,7 

eurot. „Kindel, et siit mingi number 
puudu ei ole?“ on teine pisihinda-
dest hämmelduses. 

Teenindus on vägagi omamehe-
lik, meesinimene leti taga teeb mah-
la valades paar tantsusammu, vaatab 
silma nagu vanale tuttavale, ei urise, 
kui 1,4 eurost arvet tahetakse kaar-
diga maksta ning kuigi leti ees on 
pikemat sorti järjekordki, liigub see 
valutult. Rahvast on lõuna ajal tõesti 
palju, ometi jõuavad toidud lauale 
kõik ühel ajal ja vast ainult 5-minu-
tilise ooteajaga. 

Ahjaa, oluline asi – parkimine on 

trahteri juures kenasti korraldatud. 
Kui kohe maja ees kohta ei olegi, 
leiab selle kindlasti kümmekond 
meetrit eemalolevalt lahmakalt par-
kimisplatsilt.

Testlõunasöök 21. juulil
Testgrupp valis pakutust ühe kanak-
limbisupi (1,4 eurot), kaks seašnitslit 
kartulitega, allalibistamiseks lisaks 
mahlaklaasi (2,7 eurot + 1,1 eurot), 

neljas valib asja huvitavamaks tege-
miseks lihaprae hoopis tavamenüüst 
– paneeritud sealiha ahjukartulitega 
(6,1 eurot), lisades juurde meheliku 
valikuna ühe alkoholivaba õlle (2,5 
eurot).

Suppi serveeritakse mõnusalt 
suures kohvitassi moodi kõrvaga 
kausis ja ainest leidub ses anumas 
tihedasti – on kana, on porgandit-si-
bulat, on lubatud klimpe. „Klimbid 
on head, mingi selline nostalgiline 
mekk on tänu neile supil juures. Vii-
mati sai neid vist tõesti söödud lap-
sepõlves, kui ema klimbisuppi tegi. 

Ja olgem ausad, selle raha eest on 
siin suppi ikka väga ohtralt jagatud,“ 
tuleb esimene positiivne noot.

„Umamis on keegi käinud? Sealt 
saab sama asja kümneka eest, aga see 
kraam siin näeb isegi kirkam välja,“ 
mõmiseb seašnitslisööja. Päevapraad 
koosneb üsna kogukast lihatükist, 
krõbedatest kartulisektoritest, sa-
latinuts lisaks. „No natuke mage 
vist liha on, aga hea pehme, see siga 
eelmises elus ilmselt kulturist ei ol-
nud,“ lubab heast söögist innustuv 
vaim väikest naljagi.

Sööja, kes just enne tulekut oli 
tusatsenud, et temal on viimased ko-
gemused trahteris kehvapoolseteks 
kippunud, teeb mitu korda järjest 
üllatunud silmi. „Kaste on üllatavalt 
hea. Ja salat, tavaliselt nad riivivad 
lihtsalt midagi taldrikule, aga täna 
on mingi asjaga üle valatud, hea on. 
Liha ei ole kuiv, kuidagi hästi hoi-
tud,“ ei tule ühtegi paha sõna.

Testija, kes erinevalt kahest kol-
leegist võttis samuti seaprae, aga 
seda tavamenüüst, mitte päevapak-
kumistest, saab tegelikult üsna sar-
nase taldrikutäie. Tõsi, kartulid on 
teise kujuga, salatisse on mõni juu-
rikaline lisaks pandud ja lihatükk 
on sulatatud juustu katte all. Aga 
põhimõtteliselt nagu sama praad, 
ainult hind on 2,7 asemel 6,1 eurot. 
„Ei, mina ei nurise, täis kõht kaalub 

kõik üles, maitsev on,“ ei tunne söö-
ja siiski tüssatust. Kinnitab hoopis, 
et selle kogemuse pealt tuleks iga 
kell tagasi sööma, et on selline mõ-
nus mehine koht – portsud suured, 
võtad ühe alkoholivaba õlle ka ligi, 
räägid kalamehe jutte...  

Kokkvõte – sellise hinnaklassiga 
päevapakkumisi napilt enam kuskilt 
ei leia. Tasub sõitmisvaeva ja kulusid. 

Trahter Hüüru Veski – üllatavalt maitsev ja ikka väga soodne 
Paldiski mnt 351, Hüüru küla, Saue vald, Tel: 607 1430, www.hyyruveski.ee       Avatud: E-P 12-22

• Ilusad rustikaalsed karbid 
laudadel, kust peaks saama 
salvrätte, soola-pipart ja muud, 
sisaldasid siiski vaid pipart ja 
hambatikke.
• Talvel meelolu ilmselt nii palju 
punkte ei saaks, kui sees peaks 
istuma.
• Naaberlaua inimesed tun-
duvad nii intelligentsed, sest 
midagi ei kuule, mida seal rää-
gitakse – tiigist kostuv veesahin 
summutab nii enda kui naabrite 
jutud kenasti ära.
• Hea, et ei ole välja mingit 
muusikatümpsu veetud.
• Väga palju kalamehejutte 
initsieeris koht lõunaseltskonna 
seas, pandi vist paika nädalava-
hetuse kalapüügiplaanidki.
• Naisinimesed said teada, et 
kalapüügiusse müüakse täna-
päeval poes, kus neid hoitakse 
külmkapis. 
• Päikeselised lauad on pidevalt 
hõivatud, ei pääse löögile.
• Laste mänguväljak oli ka, aga 
jäi testgrupi ealistest iseärasus-
test tingituna testimata.
• Leidub mõnusaid privaatseid 
istumiskohti, kui tahaks eralda-
tust ja omaetteolemist.

TEKKINUD MÕTTEID:A B C D KESKMINE

Teenindus 9 9 9 10 9,25

Toit 9 8 9 10 9

Hind 10 10 10 11* 10

Meeleolu 8 9 9 8 8,5

Jätk juuni – ja juulikuus vallalehes ilmunud ar-
tiklile, kus alustati Laagri ümbruse lõunasöögi 
kohtade kaardistamist. Vallamaja komplekteeris 
neljast isendist koosneva köögikomando kohalik-
ke puhveteid selle pilguga üle vaatama, et kus ja 

mida antakse, kas on hea ja kas on emotsiooni. 
Alljärgnevat tuleb loomulikult võtta väikese 
koefitsiendiga. Tegemist on iga söögikoha 
puhul ainult ühe päeva näitega ja pealegi ei ole 
tegemist köögikunsti kõiki nüansse valdavate 

inimestega. Nii et komando arvamisi tuleb võtta 
kui erinevate kiiksude kogusummat, aga mingi 
pildi saab ehk Laagri aleviku raadiuses olevatest 
puhvetitest siiski.

*hindamissüsteem on küll kümnepalline, aga 
11 näitas siin ülimat rahulolu

• Kallis, hinna pooles ikka suhteliselt kallis koht.
• Mehel pole ilmselt sellesse söögikohta asja, tõsisel naisel samuti mitte J.
• Peab oskama hinnata seda ökovärki, sest muidu jääb hinna ja saadava 
vahele kuristik.
• Ilus koht, kui siin süüa antaks, siis tuleks tagasi küll.
• Õhku, õhku on nii palju!
• Kõige kriitilisema hindaja hilisem kommentaar: „Ma ilmselt võisin olla liiga 
karm nende neidiste tegemiste osas. Oli vahetu väsinud venna sündroom. 
Tagasiulatuvalt tekkis tunne, nagu oleksin naabritüdrukul külas käinud. Ette 
teatamata ja teda aiatöödelt tabades. Viisaka inimesena tahtis ta parimat, 
kuid kuna külmik oli tühi, siis noppiski sealtsamast midagi. Õli on alati kõigil 
olemas, sellega saab igasugu asju üle kallata. Muru ka. See muutub hoobilt 
palju tervislikumaks, õli siis. Ökotoidu sarivältijana oli siiski põnev hoomata, 
et pea kolmveerand tunniga valmistatud taimne sodi hoidis näljatunde ee-
mal umbes kolmveerand tundi. Manustatud muru püsis ka sees. Tegelikult 
tahaks naabritüdrukule veel külla minna – tal on lahke naeratus ja särav 
silmavaade, aga õppetunnivõrra targemana võtaks külakosti ise kaasa J.“

TEKKINUD MÕTTEID:
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Koppelmaa rahvas hakkab rannaparki rajama

Küla vanemad elanikud mä-
letavad, et veel kümmekond 
aastat tagasi oli Koppelmaal 

ujumiskoht täitsa olemas. Üsna 
mõisa külje all Keila jõe ääres oli 
saunamaja, kus sai leiliõhtuid kor-
raldada ja sealsamas kõrval vette-
hüppamiseks purre koos trepiga. 
Tänaseks on tee jõe äärde rohtu 
kasvanud, jõevesi rohtu tiinelt täis 
ja suviseid suplusrõõme ei naudi 
enam keegi. Vastne külakogu on 
aga otsustanud küla ujumisvõima-
luse taastada ja võtnud ette jõeäärse 
rannapargi rajamise mõtte. Tõsi, 
mitte ajaloolisesse asukohta, sinna 
tahab mõisa üks omanikest tulevi-
kus endale privaatse suvemaja raja-
da. „Sõitsime mõisa omanikuga jõe 
kanuuga läbi ja leidsime sadakond 
meetrit ülalpool koha, mis sobiks 
veel paremini,“ ütleb külavanem Ja-
nek Hamidžanov.

Sellesuvine vaatepilt uues asuko-
has on küll pisut trööstitu – hein on 
nii jõekaldal kui kõrvaloleval platsil 
enam-vähem rinnuni, teed tuleb 
käsikaudu võsaoksi murdes jõuga 

rajada ja ka jõevesi pole tänu veetai-
medele kuigivõrd kutsuv. Aga isegi 
tuulisel päeval on ses kaldasopis 
tuuletu ja lämbe, lind siristab, vesi 
vuliseb ja sügavust on jões ujumi-
seks kohati üle täismehe peagi – po-
tentsiaali iseenesest ju on tublisti, 
aga ka tööd ilmselt. 

„See meid ei heiduta ja ega tege-
mist ei olegi paarikuise projektiga. 
Ala korrastamine, võsa eemaldami-
ne, jõepõhja puhastamine, sissepää-
suteede rajamine, rannaehituseks 
pinnase koorimine ja asendamine 
liivaga – see kõik on tehtav,“ usub 
külavanem. Tema nägemuses saaks 
sellest rannapark nii Koppelmaa 
elanikele kui ka lähikülade inimes-
tele. „Teeme konkureeriva suvita-
miskoha Maidla järvele,“ lubab Ha-
midžanov enesekindlalt.

Lisaks rannaribale kavandatakse 
sinnasamasse ka külaplats, kiik ja 
laste mänguväljak, lõkkeplats koos 
istumiskohtade ja muu sellisega. Ja 
tegemist ei ole külavanema sõnul 
mitte ainult paberi peal unistusega. 
Vallavalitsuselt on juba ligi 1600 
eurot projektitoetust saadud, mõi-
saomanikuga tasuta maakasutusle-
ping sõlmimisel, kogu töö tehakse 
eeldatavasti ära oma jõududega. 
Kohalikud ettevõtted on lubanud 

tehnika osas abikäe ulatada ja küla-
inimesed talgutele tulla. „Ma usun 
küll, et see meie talvel sündinud 
külakogu on tänaseks kohalikke 
inimesi nii palju liitnud, et ikka tul-
lakse appi, kui vähegi aega ja võima-
lust,“ on Hamidžanov optimistlik. 

Ega selle vallalt saadud toetu-
sega randa siiski veel ei raja, kuid 
ka projekti ülejäänud finantseeri-
misskeem on juba paigas. Nimelt 
on suve jooksul korraldatud vägev 
jaanipäev ja teatrietendus, augusti 
lõppu mahub veel üks teatritükk ja 
kogu tulu, mis neist sündmustest 
tuleb, suunatakse otse rannaparki. 

Selleks sügiseks tahetakse sissepää-
suteed valmis saada ja ka plats võsast 
ja heinast vabastada.

Veel napp aasta tagasi oli Kop-
pelmaa valla kaardil küll kohana 
olemas, aga kuulda ei olnud sealt 
kippu ega kõppu. Nüüd on pool 
aastat toimetatud isu ja lustiga. 
On olemas koondav rakuke küla-
kogu näol, kuhu inimesed saavad 
ideede ja mõtetega pöörduda, on 
koht Endla turismitalu näol, kus 
koguneda. Lisaks saab Koppelmaa 
uhkeldada suisa kahe mõisakoha-
ga, mille peremeestel on tulevikus 
suund komplekse mitte vaid enda 
koduseks käsutuseks jätta, vaid ka 
avalikumat sorti teenuseid pakku-
ma hakata. Külakogu kavatseb tege-
lema hakata ka küla kerg- ja ühen-
dusteedega. 

„Meid on siin praegu pealt sada 
ametlikku elanikku, teadaolevalt on 
paar-kolmkümmend lisandumas. 
On elupõliseid perekondi, kes siin-
mail elanud aastakümneid, on ka 
nooremat pereinimest juurde ko-
linud. Mina näen Koppelmaal tu-
gevat sisu, saamaks omainimestele 
mõnusaks elukohaks ja ka kauge-
malt tulijaile põnevaks külastamis-
sihiks,“ ei hoia Hamidžanov ambit-
sioonikaid plaane vaka all.

KÜLAS TOIMUB

Ega see ei tähenda, et merd ei ole. Hea tahtmise korral saab liivaranna rajada ka metsa sisse jõe äärde. 
Just see plaan Koppelmaa inimestel ette näidata ongi – Koppelmaa mõisamaja lähedusse vaiksesse 
jõekõverusse plaanitakse supluskohta ja rannariba koos külaplatsiga.

Sellesuvine vaatepilt rannapargi planeeritavas asukohas on küll pisut tröösti-
tu – hein on nii jõekaldal kui kõrvaloleval platsil enam-vähem rinnuni, teed tuleb 
käsikaudu võsaoksi murdes jõuga rajada ja ka jõevesi pole tänu veetaimedele 
kuigivõrd kutsuv. Aga see ei heiduta külavanem Janek Hamidžanovi sõnul 
projekti eestvedajaid.

Vanamõisa karavanipark võõrustas 
ühekorraga 57 matkabussi

Kohale oli tulnud hulgaliselt 
matkasuvilate entusiaste, 
ühtekokku ligi 150 osalejat 

57 matkabussi või haagissuvilaga. 
Lisaks üle Eesti kohaletulnutele oli 
sünnipäevaüritust külastamas ka 
üheksa Soome Karavaniklubi esin-
dajat.

Kuigi kogu eelneva nädala oli 
ilm igapäevaselt sajune ja hoovih-
madega, siis nagu nõiaväel oli ter-
veks nädalavahetuseks ilm kuiv ja 
päikesepaisteline. Et aeg sisukamalt 
mööduks, oli ette valmistatud si-

sukas programm erinevate indivi-
duaalsete ja meeskondlike võistluste 
ning jõukatsumistega lastele ja täis-
kasvanutele. Näiteks toimus isade ja 
poegade vaheline köievõistlus, mille 
võitsid loomulikult pojad ning Eesti 
ja Soome jalgpallivõistlus, kus Soo-
me meeskond jõuka rahvana ostis 
endale eestlaste seast profid platsile. 
Parimaid võistlejaid premeeriti peo-
õhtul auhindadega.

Päevasel ajal oli võimalik tut-
vuda klubi ajaloo algusest pärit 
iseehitatud haagistega ning nende 
auväärses eas omanikega, kellelt oli 
põnev kuulda, kuidas käis omal ajal 
reisimine ning haagissuvilate val-
mistamine. Sarnaseid haagissuvilaid 
valmistati oma käte ja käepäraste 

saadaolnud vahenditega 80. aastatel 
ligi 30, kuni avanes võimalus haka-
ta tooma valmis haagissuvilaid juba 
välismaalt.

Saunarõõmude nautimiseks oli 
lisaks kohale toodud haagissuvilast 
ümberehitatud järelveetav saun, 
millest oli mõnus puhkekeskuse väi-
kesesse järve ujuma minna. Peoõh-
tu tegi meeleolukaks klubile sobiva 
nimega ansambel Vanker. Meenu-
tuseks oli võimalik soetada endale 
klubi sünnipäeva sümboolikaga 
erinevaid rõivaid ja meeneid, popu-
laarsemad tooted said otsa enne jär-
jekorra lõppemist.

Ürituse lõpus jäi kõlama mõte 
muuta suvine juulikuine sünnipäe-
vakokkutulek iga-aastaseks.

Klubi Eesti Karavan tähistas 24.-26. juulil oma kolmekümne viiendat sünnipäeva suurejoonelise kokkutu-
lekuga Vanamõisa Karavanipargis, mida võib lugeda hetkel Eesti uusimaks ja moodsaimaks.

IVAR KALEV
Klubi Eesti 
Karavan juha-
tuse liige

KV
KODUVALD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Külavanema 
nägemuses saaks 
sellest rannapark 
nii Koppelmaa 
elanikele kui 
ka lähikülade 
inimestele. 

KÜLAS TOIMUB

16. AUGUST 
KELL 18:00
Vanamõisa 
vabaõhukeskus, 
Saue vald
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Selle jaanitule planeerimine 
sai alguse vastlapäeval. Samal 
õhtul saime kokku ja võtsime 

vastu otsuse korraldada vastloodud 
MTÜ Koppelmaa Küla Seltsi esi-
mene suurem ettevõtmine. Teha 
ikka päris suurelt. Peaesinejaks tun-
tud artist, õhtujuhiks inimene, keda 
tuntakse, tantsuks ansambel, kes 
paneb rahva ühes rütmis liikuma. 
Teha ettevõtmine, kuhu naaber-
külad saavad kokku tulla, kus oma 
tooteid saavad pakkuda kohalikud 
käsitöömeistrid. Kindlasti pidi tege-
vust olema lastele, mänge ja võist-
lusi täiskasvanutele. Ka kõht pidi 
saama sel õhtul rikkalikult täidetud. 
Kõige olulisemaks pidasime näida-
ta oma küla inimestele, et suudame 
midagi suurepärast korda saata, kui 
soovime. Tähtis on vaid tahta, jõud 
ühendada ja tulemus on kadesta-
misväärne.

Jaanitule nii-öelda baasiks sai 
Endla talu. Siia otsustasime panna 
üles peoplatsi. Koht polnud selleks 
veel küps – tuli ehitada truubid, silu-
da pinnast. Parkla vajas samuti silu-
mist ja mahasõitude ehitust. Nende 
töödega sai kenasti hakkama meie 
oma külas asuv firma Multiproofil 
eesotsas Jaanoga. Niitmiste ja silu-
miste eest hoolitses talumees Kal-
le ja Renee, üks Endla omanikest. 
Nemad tegelesid ka lõkkematerjali 
sättimisega. Vaja oli juurde elekt-
rivõimsust. Kohalik elektrimees 

Karel korraldas selle ära. Toomas ja 
Ralf kuulasid pidu väravate tagant, 
sest nemad olid kogu peo aja seotud 
piletimüügiga. Jonel Endla talust 
sättis ja korraldas oma firmaga Os-
vald Catering söögi ja joogi teemat. 

Jaaniõhtu algas lausvihmas. 
Tunne oli nukker. Kui taevaluugid 
kella kuue ajal sulgusid, hakkas rah-
vas peoplatsile kogunema. See oli 
võimas – näha teel katkematut au-
tode rivi. Kõik Koppelmaa elanikud 
pääsesid peole tasuta. Meeldivaks 
üllatuseks kõigile oli kuni 12-aas-
taste tasuta sissepääs. Need noore-
mad leidsid peopaigas koheselt üles 
batuudi. Imestus suur – jälle tasuta. 
Ka poni, kes lapsi sõidutas, sai jaani-
päeval tõsise koormuse. Täiskasva-
nud said mõõtu võtta sangpommi 
tõstmises, külade võistkonnad ve-
dasid kõit.

Koit Toome esinemine tõi sõna 

otseses mõttes päikese välja. Selleks 
hetkeks sulges taevas vihmaluugid 
ja imekena punetav päikeseloojang 
tegi kõigi tuju heaks. Venno Loo-
saar liitis oma tegemistega rahva 
ühiseks pereks, Bad Orange mängis 
varase hommikuni oma laia reper-
tuaari.

Jaanihommikul asusime platsi 
koristama, lava ja telke maha võtma. 
Hea hulk külarahvast osales selles 
töös. Umbes pooleteise tunniga oli 
plats puhas ja tühi. Aga ega ta sel-
liseks tühjaks väga pikaks ajaks jää.

Koppelmaa Küla Selts on alus-
tanud 2016. aasta jaanitule etteval-
mistustega.

Hea, kui su ümber on aktiivsed 
külainimesed, kelle nimel tegutsed. 
Hea, kui tunned toetust omava-
litsuse poolt. Hea, kui tunned, et 
lood oma riiki, annad selle nimel 
parima.

SAUE VALLALEHT

Koppelmaa jaanituli 2015 järelhüüe
KÜLAS TOIMUB

Seisan lõkke ääres. See on leek, mis saadud presidendi käest ja Hiiumaalt võiduparaadilt meie külla 
jõudnud. Kell on kolme paiku hommikul. Olen üksi jaanitule platsil. Ümberringi on vaikus. Kõik tegemised 
on selleks korraks lõpetatud. Taevas hakkab juba vaikselt helendama. Tuleb uus päev ja uued tegemi-
sed ka Koppelmaa külaseltsile.

RALF NEEMLAID
MTÜ Koppel-
maa Küla Selts 
juhataja

Üks teenijatemaja ja pool 
peahoonest on hävingust 
päästetud. Tulevikuplaa-

ne silmas pidades on kavas avada 
kultuuriait, kus saab etendusi ja 
kontserte korraldada ning mõisa 
peahoones üritusi, koolitusi pidada. 
Üks teenijatemajadest planeeritakse 
pea täielikult majutushoonena, kus 
saab külastaja aja maha võtta ja lin-
namürast eemal olla. Viinaköögist 
saab väike tootmishoone – pruu-
likoda koos väikese kõrtsiletiga. 
Hetkel on planeeritud kohapeale ka 
kontor ja personaliruumid, kui hoo-
ned valmis ja majutusfunktsioon 
töötamas, on vaja ka kohapeale Saue 
vallast tööjõudu palgata, kes turisti-

dega (kas kohalike või kaugematega) 
tegelevad.

Kõik hooned on muinsuskait-
se all, see tähendab igale hoonele 
muinsuskaitse eritingimuste loo-
mist. Üldiselt kehtib reegel, et vana 
maja, vanad ehitusvõtted. Originaa-
lis taastamine tähendab seda, et ak-
nad on väikeste ruutudega, ei lubata 
plastaknaid, krohviks tohib olla lu-
bikrohv jne. Ühesõnaga võimalikult 
lähedane algupärasega. Lisaks on 
muinsukaitse poolt lisatud ümber 
mõisa territooriumi ehituskaitse-
vöönd säilitamaks mõisa algupärast 
ehitusplaneerimist.

Ootamatusi on tulnud väga pal-
ju ette. Teenijatemaja niiskuskahjus-
tused osutusid niivõrd suurteks, et 
lahtivõetuna jäid järgi ainult seinad. 
Seega tuleb maja uuesti üles ehita-
da. Teenijatemaja võiks järgmiseks 
aastaks valmis olla. Edasi liigutakse 

peamajaga. Peamaja osas on muni-
suskaitse toetusel niiskuskahjustu-
sest tingitud majavammi tõrje soo-
ritatud. Kurb, et eelmise omaniku 

käes olles ei ole vee sissejookse pea-
tatud, millest on väljaarenenud väga 
suured majavammi kolded, mille 
likvideerimisega oleks pidanud juba 

eos alustama. Ligi aasta on peamaja 
tuuldunud, saavutatud on normaal-
ne sisekliima, et üldse oleks võima-
lik midagi teha. Eelmise omaniku 
tihe akende sulgemine ja õhuavade 
kinnipanemine oli suur viga, see lõi 
head eeldused hallituse ja niiskus-
kahjustuse tekkeks, samas hoidis 
ära võib-olla nii mõnegi vandalis-
miakti, eks see kahe otsaga asi ole. 
Majavamm liigub väga kiirelt, pea 
veerand peamajast on välja lõhutud. 
See tuleb nüüd kõik uuesti üles ehi-
tada. Seda ei oska küll öelda, millal 
kompleks valmis saab. Vaikselt are-
neb ja see ongi kõige olulisem. Vana 
hoone taastamine ei saagi kiiresti 
käia. Siin on palju käsitööd, meist-
rioskust ja aega vaja. Tööd, aega ja 
raha kulub meeletult, aga loodan, et 
see on seda kõike väärt. Vast mõni 
avanev EU fond on nõus toetama, 
eks paistab. 

Voore mõisasse tulevikus kultuuri- ja majutuskoht
KÜLAS TOIMUB

Plaan on kogu kompleks korrastada, otsast on alustatud ja suur töö ära tehtud. Hooned iseenesest on 
väga halvas seisus, olnud aastaid hoolduseta ja saanud tugevaid niiskuskahjustusi. 

KRISTJAN SAKK 
Voore 
mõisahärraKV

KODUVALD
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Kui Elika Hunt oma Pällu 
küla kodus ühel juulipäe-
val vallalehte võõrustab, on 

tal just seljataga järjekordne pulm. 
Suvine aeg on fotograafi jaoks, kes 
pere- ja paaripiltide kõrval just pul-
made pildistamisele spetsialiseeru-
nud, ülikiire aeg. Vahel viskab näda-
lasse koguni kaks pidu, aga see on 
ka maksimum. Elika ütleb selle töö 
olevat emotsionaalselt päris pingeli-
se, veedab ju fotograaf pruutpaariga 
terve päeva – alates hommikusest 
soengutegemisest kuni viimaste 
tantsijate tuhina raugemiseni juba 
öötundidel. Lisaks toimuvad pul-
mad üle Eesti, Elikat on tema töö 
viinud pildistama nii Hiiu- kui Se-
tumaale. Isegi paar piiritagust pul-
masessiooni on ette tulnud – näiteks 
Soomes ja Itaalias. „Need viimased 
mulle hirmsasti meeldivad – võe-
takse terve meeskond kaasa ühe len-
nukiga, juba seal tekib ühise pundi 
meeleolu ja see on hästi inspireeriv, 
seda ma fännan,“ nendib naine. 

Stiili poolest mänguline ja  
dünaamiline
Elika mõtestabki oma tööd (mida 
ta muide mitte tööks, vaid elustii-
liks nimetab) tunnete talletamisena. 
Mitte heal kaameral ega objektiivil 
ole nii suur roll, ka mitte sellel, et 
saaks pildistatavad kenasti naeru-
näoga kaamera ette sirgesse rivvi 
seatud, vaid emotsioonide loomisel 
ja püüdmisel. Ta ihkab rõõmu ja 
üllatuse, kohmetuse ja heldimuse, 
soojuse ja lahedate detailide pildi-
le talletamist. „Kui minu käekirja 
kuidagi iseloomustada, siis see on 
dünaamilisus, mängulisus ja emot-
sioonid. Kolm korda emotsioonid. 
Ma ei armasta neid „vanaema-va-
naisa“ stiilis fotosid, kui staatiliselt 
istutakse, kuigi sekka teen neid ka. 
Pigem on minu stiil selline repor-
taaži moodi lähenemine. Mitte, et 
inimesed istuvad diivanil, vaid hul-
lavad voodis,“ toob Elika näiteid. 

Rekvisiite ta väga ei armasta, ka 
stuudiopilte mitte. Ütleb, et on sel-
lest välja kasvanud. Pigem paeluvad 
teda kiiksuga kohad ja tavatud kesk-
konnad, huvitavad interjöörid ja ka 
pildistamine kodudes. Tihti avastab 
ta end vabal ajalgi fikseerimas põne-
vaid keskkondi, talletab need kusa-
gile mälusoppi, et siis sobiva kliendi 
puhul need välja otsida. Ja rekvisii-
tidena saab kasutada kõike, mida 
pildistamiskeskkond ise pakub: ko-
dust kööki, koplis uitavaid lambaid, 
lumesadu, juhuslikku metsaalust 
oksaraagu.

Pildistamise idee ja sobivad ko-
had leitakse tavaliselt koostöös 
kliendiga. Mõni näiteks kirjutab 
enne sessiooni paar lehekülge tut-
vustust oma perest, teistega saadak-
se enne kokkugi, et ootusi ja ideid 
arutada. Viimane on võtmetähtsu-
sega just pulmade pildistamisel. 

Tehnika on oluline
Kuigi Elika varustusse kuulub kor-
ralik aparaat ja mitmed objektiivid, 
peab ta neist olulisemaks hoopis 
tehnikat, kuidas inimestele lähene-
da, kontakti saada, avanema panna. 
Tema defineerib fotosessiooni kui 
seiklust ja mängu või isegi kui teraa-
piat ning selle eelduseks on sideme 

loomine pildistatavatega. „No ega 
kontakt ei teki ju nii, et ütled kaa-
mera tagant, et nüüd naeratage ja 
ongi pilt käes. Ma ise muidugi alles 
ka õpin seda psühholoogia miksi-
mist fotograafiaga, aga selle jaoks 
on olemas kohe eraldi tehnika – 

ameerikast pärit BELOVED mee-
tod, kuidas inimesed kohmetusest 
üle ja mängima saada,“ teab Elika.

Lihtsustatult seisneb meetod siis 
selles, et Elika annab näiteks lastele 
ülesanded: panna puusad või põsed 
kokku, mõõta, kelle on pikem nina 

või kuidas kõhud koos hamburge-
ri mängida. Söödab ideid, vaatab 
reaktsioone, innustab ja utsitab, sa-
mal ajal ise kaamera taga pilti tehes. 
„Tihti vanemad manitsevad perepil-
te tehes, et istu nüüd rahulikult, ära 
kuku, ära tee, ära mine, naerata, aga 
laps on ju laps. Las nad möllavad, 
emotsioonid saab niimoodi palju 
ehedamalt kätte. Mul on küll juh-
tunud, et sessioonil on näiteks õe ja 
venna vahel madinaks läinud, aga 
ka selline mossitamine ja solvumine 
on äge emotsioon,“ julgustab Elika 
inimesi fotosessioonidel end vabaks 
laskma. 

Mängu meelitatakse ka  
täiskasvanud
Ja muide, mängitakse ka täiskasva-
nutega. Elika palub näiteks paari-
sessioonil naisel rääkida oma me-
hele, et miks ta teda armastab või 
soovitab mehel kujutada ette, et 
tema sõrmeotsad on ainus võimalus 
oma tundeid näidata, et kuidas ta 
seda oma kallile siis väljendaks. „Ja 
usu, isegi need kinniseks peetavad 
eestlased lähevad lahti. Mul just oli 
üks paar, sellised 40-50 aasta vahel, 
ma tean, et selles vanuses härrad ei 
ole suuremad eputajad ja poseeri-
jad, aga kui söötsin neidsamu ideid,  
issand kuidas nad avanesid, ei ol-
nud mingit probleemi ninad kokku 
panna või sõrmeotstega suudelda,“ 
kirjeldab Elika. 
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Töökirjeldus – tabada tundetoone ja 
kadreerida kallistusi

PERSOON

Kui Elika veel väike oli, pani ta ema mõnikord fotoobjektiivi ette poose võtma. Täna loevad tema peresessioonidel 
mehed naistele kaamera ees armastuskirju ette ja Elika poolt pildile püütud pulmajäädvustused ei ole pelgalt kaunid 
klantskaadrid, vaid vaataja ees rullub lahti terve selle tähtsa päeva lugu. Neis lugudevestmistes on naine eriti kõva – 
kevadisel Balti Pulmafoto konkursil sai üks tema töödest pärjatud parima pulmareportaaži kategooria tiitliga.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Kui minu käekirja iseloomustada, siis see on 
dünaamilisus, mängulisus ja emotsioonid. Ma ei 
armasta neid „vanaema-vanaisa“ stiilis fotosid, 
kui staatiliselt istutakse, kuigi sekka teen neid ka. 

Pigem on minu stiil selline reportaaži 
moodi lähenemine. Mitte, et inimesed 
istuvad diivanil, vaid hullavad voodis.

Pulmafoto konkursi reportaažifoto alamkategooria võitnud kaader: Tundsin, et ses hetkes oli midagi. Kõik oli taustal olemas,melu ja külalised ja vanikud laes, 
aga nad olid kahekesi kuidagi nii keskendunud teineteisele ja nii see klõps tehtud saigi

Pulmafoto konkursil äramärgitud reportaažifoto: Üks pisike tüdruk nii vahvalt 
nosis võileiba, suunasin kaamera tema poole, aga ta ei olnud nagu valmis, 
ehmatas natuke ja tegi sellise näo pähe, et „Mis sa teed nüüd!“ ja oligi mõnus 
emotsioon olemas

Elika Pulmafoto žürii esimehe 
Dennis Orchard’iga auhinda vastu 
võtmas (Foto autor: Aivar Pihelgas, 
Nikon Eesti)
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Ah jaa, vahepeal on ikkagi si-
senemine Ameerikamaale 
Los Angelese lennujaama. 

Tollis läbitungiva pilguga tollimees, 
näpujäljed ja pilt tehtud, „Welcome 
to USA“ ning ees ootab viimane viis 
ja pool tundi kohalikku lendu Amee-
rika Ühendriikide viiekümnendassse 
osariiki. Lennuki aknast on näha 
lõputut ja tühja ning ääretut Vaikset 
ookeani, tundub, et vaikne ta ongi. 
Viimased päikesekiired imelise loo-
jangu taustal valgustamas lennuki 
akent. 

Kell on pool üheksa õhtul koha-
liku aja järgi, kui me lõpuks sooja 
troopilise õhu kätte astume, ajavahe 
koduga 13 tundi. Janutab ja isegi 
igapäevatööst istumisega harjunud 
tagumik annab kõvasti tunda, kohv-
rid hotelli ja sukeldume kohalikku 
sooja öösse. Varajasest õhtust hooli-
mata on suhteliselt vaikne ja rahvast 
vähevõitu. Teeme mõne õlle ja pikk 
reis hakkab oma nõudma, ehk siis ki-
sub magama.

Hommikune äratus teeb ka sel-
geks, et see saar siin elab võib-olla 
meie jaoks harjumatus rütmis. Suur-
linlik sagin algab juba enne kella 
kuut. Hotelli akna all, võite ju ette 
kujutada, et sellise soojaga on aknad 
pärani lahti, otsustab veoautojuht 
oma auto tagaluugi vastu maad laja-
tada, nii et ma voodist peaaegu lakke 
hüppan ja seejärel on vaja koliseva 
käruga pool tundi kaupa vedada. See 
viib viimasegi une.

Tegelikult ongi väljas suur valge 
ja +30 kraadi ning täiesti iseenesest-
mõistetav päikesepaiste ning viie mi-
nuti jalutuskäigu kaugusel sinine oo-
kean koos palmidega. Vesi on nii soe, 
et pole mingit probleemi kiljumata 
vette minna. Õhtuks on muidugi 
selge, et siinne päike ikka küpsetab – 
uus nahk paari päeva pärast õlgadel 
on paratamatus ja vist minusugustele 
kogenematutele vältimatu paradiisi-
saare tasuta boonus.

Elurütm siin saarel kipub jär-
gima kohalikus särgipoes nähtud 
põhimõtet „get looze“ ehk siis võta 
lõdvalt. Keegi ei kiirusta ja homme 
ongi ju samasugune soe ja päike ja 
rand. Kuigi hästi palju kasutatakse 
kohalikke fraase, on kuulsaim kaht-
lemata „Aloha“, mis pidi olema nii 
tervitus, armastusavaldus kui hüvas-
tijätt. Muuseas „A Hui Hou“ ei ole 
mitte meie idanaabritekeelne roppus, 
vaid armas väljend „jällenägemiseni“. 
Tundub siiski, et Hawaii kohalik keel 
on rohkem turistide lõbustamiseks ja 
eksootika rõhutamiseks kui igapäeva 

tarbeks. Etteruttavalt öeldes küsisin 
Lions paraadi ajal kohalikult tütar-
lapselt, kes Eesti silti hoidis, kuidas 
siis selle kohaliku keelega on ja väi-
detavalt pidi seda õpetatama ainult 
algkoolis ja edasi on ikka ameerika 
koolivärk.

Kuigi Hawaii koosneb mitmest 
saarest, on pealinn Honolulu ja 
Oahu saar, millel ta paikneb, kõige 
rahvarohkemad. Hawaii on loomuli-
kult ka Pearl Harbour koos selle pat-
riootilise kasvatusliku momendiga, 
mida suured rahvad meelsasti prakti-
seerivad. Vaikses lahes on jaapanlaste 
poolt õhkulastud laeva vrakile raja-
tud memoriaal, meenutamaks rün-
naku käigus hukkunuid. Olemine 
oli range ja vaoshoitud. Seejärel oli 
võimalik külastada ka USS Missou-
rit, mille pardal jaapanlased kirjuta-
sid alla kapitulatsiooni aktile, millega 
loetakse II maailmasõda lõppenuks.

Ühe päeva kulutasime Polüneesia 
keskuse külastamiseks. See osa saa-
rest on absoluutselt erinev Waikiki 
rannarajoonist, kus me peatusime. 
Lopsakas loodus ja vihma ning udu-
vines majesteetlikud mäed. Bussijuht 
ja giid ühes isikus kinnitas, et kõik 
„Jurassic Parki“ filmid on siin filmi-
tud ja neid mägesid vaadates ei tek-
kinud kahtlustki, et just nii see oligi. 
Saar üldiselt pidigi olema filmirahva 
lemmik ja seda võib mõista – para-
diis maa peal. Ei ole siin madusid ega 
tüütuid putukaid, mõnus ühesõna-
ga. Muuseas, mingi vale eluka maale 
smugeldamine toob kaasa kohe välti-
matu kuni viieks aastaks trellide taha 
mineku, nii vähemalt väideti.

Keskus ise on äärmiselt maalili-
se looduse keskel ja kuna tegemist 
on saare vihmase poolega, siis isegi 
etenduste ajal sadas aeg-ajalt taevast 
sooja vett, mis tegelikult kedagi väga 
ei häirinud. Keskuses teevad tööd 
paljud kohaliku ülikooli tudengid 
ja kuna kool on seotud mormooni-
de liikumisega, siis alkoholi koha-
peal ei pakuta piiskagi. Külastasime 
ka kohalikku viimsepäevapühakute 
kiriku külalisteruumi ja meie jaapa-

ni tütarlapsest giid otsis meile välja 
eestikeelse mormoonide raamatu! 
Muuseas oli ta ise siiralt üllatunud, 
kui kuulis, kui väikese maa ja rahvaga 
on tegemist.

Eesti lion’id Honolulus 
maailmakongressil
Eelpool peatusin korraks ka ajendil, 
miks me nii kaugele rändasime, kuigi 
koht on väärt, kui vähegi võimalik, 
siis kord elus ära käia igal juhul. Ei 
ole tüütuid tänavakaubitsejaid, ilm 
on super ja eluolu sujuv ning turva-
line.

Rahvusvaheline heategevuslik 
Lionsi liikumine pidas Honolulus 
oma maailmakongressi ja ka Eesti 
lion’id olid esindatud nii kauge reisi 
mõttes esindusliku, pea paarikümne 
inimesega. Rahvuste paraad läbi lin-
na oli värvikas ja rahvarohke. Kohe 
kogunemise ajal tuli meie juurde 
kolm eesti tüdrukut, kes olid väga 
rõõmsad Eesti lippe nähes, sama 
kordus paraadi lõpumeetritel, mis 
kulges kuulsat Waikiki rannatänavat 
mööda. 

Äkitselt jooksid meie juurde noo-
red neiud, kes olid rannas olles näi-
nud Eesti lippe: „Appike, meil pol-
nud aega isegi kuivatada, tormasime 
kohe teid tervitama!“ oli ühe tütar-
lapse kommentaar. Kongress ise on 
selles suhtes oluline, et sellel valitakse 
uus ülemaailmse liikumise president, 
kelleks seekord sai jaapanlane dr Ya-
mada ning ametisse astuvad uued 
funktsionärid. Samuti saavad oma 
ametliku kuberneristaatuse kuberne-
rid klubidest üle maailma ning nen-
de hulgas Eesti piirkonna kuberner, 
kelleks omakorda sai Heikki Koort.

Aga kord iga pidu saab otsa ja ees 
oli kodutee, mis seekord tänu sellele, 
et jätkulend Los Angelesest oli pika 
vahega, andis võimaluse käia ära ka 
Santa Monicas – muuseas, see on 
koht, kus lõpeb kuulus läbi kogu 
Ameerika idast läände kulgev Route 
66.

Ja siis kodu poole, mõttes juba 
heeringat ja sülti süües.

Check in tehtud ja teele, 
ees ootab Hawaii!

REISIJUTT

Telefon helises harjumatult vara äratust. Eks see, kes Tallinnast reise on 
alustanud, teab isegi neid varajasi lende. Kohver, mis eelmisel õhtul 
juba kokku oli pakitud, ootas ainult kaasahaaramist ja teele. Ees ootas 
ei rohkem ega vähem kui 26 tundi sihtkohani, millest siis ligi 18 tundi oli 
mõeldud lennukiistme soojendamisele.

RAIVO KOKSER
Lions Eesti 
piirkonna 
I asekuberner

Ja see ongi just see, mille nimel 
Elika töötab. Need on need het-
ked, mil ta teab, et on õiges kohas 
ja teeb oma asja. Igakord muidugi 
ei õnnestu. Mõnega siiski kontakti 
ei teki ja emotsioonid jäävad luku 
taha. Mis muidugi ei tähenda, et 
pildid tegemata jääks, mõni naera-
tus satub ikka kaadrisse ja tulemus 
ei pruugi üldse halb olla, aga en-
daga rahul Elika sellistel puhkudel 
pole. „Ma olen ikka täitsa vihane 
olnud enda peale, läbikukkununa-
gi end tundnud. Noh, siis mossitan 
natuke ja loodan, et järgmine klient 
on rohkem „minu inimene“,“ on 
Elika optimistlik.

Supermodellideks ei lihvi
Paaritunnise fotosessiooni käi-
gus võib kaamerasse tulistada ise-
gi pooltuhat pilti. Neist kliendini 
jõuab vast viiendik, aga needki on 
enne Elika käe all väikse lihvi saa-
nud. Kortse ta siiski ära ei kaota, 
pigem mängib värvide, üldplaani 
ja varjunditega. „Supermodellideks 
ma kedagi ei tee, aga mõned häi-
rivad punnid näolt saan muidugi 
ära kaotada. Mäletan, ükskord oli 
pruudil just pulmapäevaks ohatis 
tekkinud, siis käisin küll kõik pildid 
läbi,“ selgitab Elika. Üldiselt oleks 
tema arvates väga hea, kui inime-
sed julgeksid juba enne pildistamist 
oma soove väljendada, et kes on 
mures naeratades tekkiva lõualoti 
pärast, kes armastab iseennast just 
profiilis näha. Nii saab pildistaja 
neid soove juba sessiooni ajal arves-
se võtta. 

Samas armastab Elika just sel-
liseid nüansse inimeste juures, mis 
kuidagi annavad karkaterit juur-
de. Et inimene pole lihtsalt ilusais 
rõivais, vaid seal on mingi hoiak, 
mingi kiiks – äge habe või kortsus 
vanainimese käed. Samas naudib ta 
beebiootuse ja hiljem paaripäevaste 
tittede pildistamist. 

Konkursi võidufotoni üsna  
kogemata
Baltikumi pulmafoto konkursil on 
Elika osalenud varemgi, aga sel ke-
vadel tõi ta koju võidukarika alam-
kategoorias reportaažifoto pulmast. 
Ise on ta väga rahul, mitte et sellega 
kaasneks mitmetuhandeline au-
hinnafond, aga au ja kuulsust ikka 
natukene. „Tegelikult on see minu 
jaoks tunnustus ja kinnitus, et ma 
teen õiget asja. Ja kui sellega ka 
uued kliendid tekivad, on see juba 
boonus,“ leiab premeeritu ise.

Võidufoto sündis ise üsna koge-
mata. Tegemist oli suvise küünipul-
maga, parasjagu oli lõppenud min-
gi tegevus ja noorpaar viskus keset 
küüni spontaansesse kallistusse. 
„Tundsin, et ses hetkes oli midagi, 
kõik oli taustal olemas, melu ja kü-
lalised ja vanikud laes, aga nad olid 
kahekesi kuidagi nii keskendunud 
teineteisele ja nii see klõps tehtud 
saigi. Tunne, et asi tuli hea, oli mul 
tegelikult kohe,“ tunnistab Elika. 

Konkursil antakse lisaks pea-
preemiale veel ka kolm lisakohta, 
(natuke nagu printsesside nimeta-
mine missivalmistel) teisele posit-
sioonile jõudis veel üks Elika pilt. 
„Vaatasin, et üks pisike tüdruk nii 
vahvalt nosib võileiba, suunasin siis 
kaamera tema poole, aga ta ei olnud 
nagu valmis, ehmatas natuke ja tegi 

sellise näo pähe, et  „Mis sa teed 
nüüd!“ ja oligi mõnus emotsioon 
olemas,“ naeratab Elika laialt mee-
nutades hetke, mil väikesed imed 
sünnivad.

Ise ja kirglikult
Paberite järgi on Elika hoopis 
ärinduse ja turunduse taustaga ja 
varasemalt autoettevõttes ja mee-
diafirmas projektijuhi tööd tei-
nud. Kümmekond aastat tagasi, 
kui Rate.ee ja Orkut.ee nimelised 
keskkonnad noorte inimeste elusid 
sisustasid, oli Elikagi nende seas, 
kes lakkamatult iseendast pilte tegi, 
et neid portaalidesse üles riputada. 
„Kasutasin kogu aeg mehe telefoni, 
et sellega fotosid klõpsida, kuni ta 
kinkis mulle digifotoka, et ma tema 
telefoni näppimise lõpetaksin. Siis 
hakkasin vaikselt erinevaid foto-
töötlusprogramme kasutama, huvi 
ja isu kasvasid, kuni lõpuks 2008. 
aastal ostsin omale esimese peegel-
kaamera,“ mäletab Elika, kuidas 
toonasest plikalikust huvist sai al-
guse tema tänane kirg ja töö. Selle 
jaoks, et korralikku kaamerat osta, 
pidi Elika maha müüma oma moo-
torratta, kahe kuluka hobi jaoks 
lihtsalt raha ei jätkunud. 

Niimoodi iseseisvalt aparaati 
katsetades ja lugematul hulgal fo-
toraamatuid läbi töötades kasvas isu 
veelgi. „Mäletan, et teatasin mehe-
le, et nüüd oleks jälle uut objektiivi 
vaja, siis ta ohkas, et issand, kust see 
raha võetakse. Kuidagi ikka saime, 
kuigi isegi laenu on olnud vaja võt-
ta,“ meenutab Elika. 

Üsna kohe tulid esimesed n-ö 
kliendikatsetused, alguses küll oma 
tuttavate perede pildistamised, aga 
kui peale lapse sündi tuli otsustada, 
kas minna tööle tagasi või mitte, oli 
Elika juba kindel, et tahab jätkata 
ainult pildistamisega. Kuigi algu-
ses küsisid sugulased ja tuttavad, 
et millal naine siiski „päris tööle“ 
tagasi kavatseb minna, on tänaseks 
Elika jaoks selge, et see viie aasta ta-
gune valik oli õige. Ta elatab täna 
ennast oma fototööga kenasti ära. 
„Ma armastan seda ja kui sa midagi 
niimoodi põlemisega teed, siis liht-
salt head asjad juhtuvad. Eelkõige 
tuleb endal endasse uskuda ja palju 
peab muidugi pingutama ka,“ teab 
ta nüüd. 

Ootab vihma ja oma inimesi
Tulevikuplaane peab ta muidugi ka. 
Tahaks turundada end väljaspool 
Eestitki, saada kätte sertifikaat, 
mis lubaks tal õpetatada teistelegi 
psühholoogia ja fotograafia miksi-
mise tehnikaid. Ta loodab, et üha 
rohkem temaga sarnase meelelaadi-
ga mänguhimulisi kundesid jõuaks 
tema kaamera ette ja et ükskord 
ometi sajaks mõnel pulmapäeval 
korralikku paduvihma. 

„Kuidagi on nii läinud, et min-
geid ootamatuid ilmaäpardusi ei ole 
minuga pulmades juhtunud. Aga 
mul on kogu aeg kaks väga ägedat 
vihmavarju autos kaasas, neid ka-
sutades võiks saada hoopis teistsu-
guse tunnetusega pilte. Mõni tiba 
on pulma fotosessiooni ajal ikka 
taevast tulnud, aga mitte märkimis-
väärselt, et kuidagi lahedalt pildile 
jääks. Ootan just seda tugevat pa-
dukat vahel, mis ka reaalselt efekt-
selt pildile jääks,“ naerab Elika.

Rahvusvaheline heategevuslik Lionsi liikumine pidas Honolulus oma maail-
makongressi ja ka Eesti lion’id olid esindatud.
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Pilk Saue valla põhjaosa, Vanamõisa 
ja Hüüru mõisamajade ajalukku

Kui Vanamõisa oli ajalooliselt 
nii Saue linnale kui vallale 
nime andnud Saue mõisa 

piirinaaber ja läbi aegade sellega 
tihedalt seotud ka ühiste omanike 
kaudu, siis Paldiski maantee äärne 
Hüüru on tihedalt seotud Har-
ku valla ja selle mõisatega. Hüüru 
sattus Saue alla alles seoses praegu-
se Saue valla vahetu territoriaalse 
eelkäija, Saue külanõukogu piiride 
tõmbamisega mööda kunagise Saue 
sovhoosi osakondade piire, mis olid 
ajaloolise Harku valla territooriu-
mil. Niisamuti libisesid toonase 
haldusreformi käigus osa endisi 
Saue valla (mõisate) maid praeguse 
Saku valla alla, kes otsustas Sauest 
lahku lüüa juba ligemale 100 aastat 
tagasi. Ajaratast tagasi keerata ei saa 
ja rääkigem siis hetkeseisust.

Vanamõisa pigem 
majandusmõisa staatuses
Sellenimelisi mõisaid ja mõisake-
si on Eestis üle 20, kuid vaid üks 
Läänemaa mõis peale Saue Vana-
mõisa kannab sarnast nime ka saksa 
keeles. See kinnitab, et tegemist on 
pika ajalooga paigaga.

Varem Kirkota (Kerguta) küla 
kandnud Vanamõisa küla esmamai-
nimesest Taani Hindamisraamatus 
ja pikast ajaloost on põhjalikult 
kirjutatud MTÜ Vanamõisa küla 
2010. aastal välja antud raamatus 
„Vanamõisa vihikud“ (autorid Hel-
le Koppel ja Evelin Povel-Puusepp), 
seega alustagem ajast, kui saab rää-
kida juba mõisast.

Vanamõisa nime all mainiti pai-
ka esmakordselt 1556. aastal. Te-
gemist oli osaga Saku mõisa terri-
tooriumist ja iseseisvumine toimus 
seoses pärandi jagamisega umbes 
aastatel 1673-1676, kui Vanamõi-
sa oli Hastferite aadliperekonna 
käes. Põhjasõja ja sellele järgnenud 
keeruliste aegade jooksul käis mõis 
läbi mitmete tuntud aadlipere-
kondade käest (Ludwig, Bremen, 
Manteuffel, Krusenstern, Pahlen, 
Mohrenschildt, Stenbock), oli 30 
aastat Tallinna linna omand ja ka-
sutusel dr Martin Lutheri nime-
lise orbudekodu asupaigana, kuni 
1883. aastal ostis selle Saue mõisnik 
Wilhelm Otto Reinhold von Stra-
elborn. Straelbornide kätte jäi mõis 
kuni võõrandamiseni Eesti Vabarii-
gi ajal.

Enne iseseisvaks mõisaks saa-
mist olid siitkandi maavaldused 
(Saue, Saku, Üksnurme, Jälgimäe, 
Tänassilma, Pääsküla ja isegi Saus-
ti) omavahel tihedalt seotud ning 

kuulusid sajandeid tagasi ühistele 
omanikele, kes maid seoses päris-
mise või ostu-müügiga käest kätte 
andsid. Kuna enamusel omanikest 
olid suured ja uhked peamõisad, 
siis pole Vanamõisas kunagi olnud 
uhket lossi, vaid hoolimata rüütli-
mõisa staatusest oli see pigem ma-
jandusmõis. Tänaseks hävinud suh-
teliselt lihtne, kivist keldri- ja puust 
elukorrusega peahoone ehitati tõe-
näoliselt 18. sajandi keskpaiku, kui 
siin elas Bremenite aadliperekond. 
Nende ajal on ehitatud suur osa 
Vanamõisa tähtsamatest hoonetest: 
lisaks peahoonele ka üks moonaka-
maja, ait-tall, hobusetall, karjalaut, 
jääkelder, tuuleveski, sepikoda, rehi 
ja kuus küüni.

Mõisasüda jääb küla keskusest 

pisut kaugemale. Sealsest hoones-
tusest on säilinud üsnagi vähe ja 
sedagi tugevasti ümberehitatud ku-
jul. Uhkeim märk sellest on kaht-
lemata vana Hollandi tüüpi tuuliku 
(kahjuks juba varisemisohtlik) kere, 
millest on saanud Vanamõisa küla 
sümbol. Veski müürid on laotud 
kohapeal murtud kivist. Kaasaeg-
sete mälestuste järgi oli suhteliselt 
lihtsa maja peasissekäigu ees lahti-
ne veranda. Kõrge soklikorrusega 
maja keldrisse pääses mööda kald-
teid, millest veranda trepi all olevat 
teed mahtus isegi hobuvankriga 
sisse sõitma. Mõisa ümber oli park 
ja maja ümber allikatoitelised tiigid 
kahe väikese saarega. Maja ees oli 
ringtee ja Kanama-Keila maanteelt 
viis selleni tänaseni osaliselt säili-
nud lehtpuuallee.

Peahoonele sai saatuslikuks 
nõukogude aeg, kui kunagisest 
mõisasüdamest moodustatud ja 
käest kätte käinud asundustalu vii-

mane omanik küüditati Siberisse. 
Veidi aega asus hoones kolhoosi-
kontor, vahepeal seisis maja tühi. 
Asumiselt tagasi tulnud eakas pe-
remees ei suutnud lagunevat hoo-
net enam ajahamba käest päästa ja 
1971. aasta kevadel kukkus hoone 
katus sisse. Rusude alla lõksu jää-
nud peremees leiti alles mitme päe-
va pärast ja suri sama aasta sügisel. 

Hüüru mõis
Ajalooliselt Harku valla alla kuu-
lunud Hüüru mõis asub Vääna jõe 
kaldal Tallinn-Paldiski maantee 
ääres, mõned kilomeetrid pealinna 
piirist. 

1560. aastal läänistas ordumeis-
ter Gothard Kettler Tallinna koda-
nikule Blasius Hochgrewele truu 

teenistuse ja sõjakahjude hüvita-
miseks päriseks Hüüru küla koos 
Hüüru veskiga. Mustpeade ven-
naskonda kuulunud Tallinna kaup-
mees ja rae liige Blasius Hochgrewe 
ei saanud oma õnne kuigi kaua 
nautida, sest langes 11. septemb-
ril 1560 Tallinna kaitsmisel. Tema 
mälestuseks püstitati nn Marta tä-
nava rist, Tallinna vanim eraisikule 
pühendatud mälestusmärk.

1640. aastal läks Hochgrewe-
dele ehk siis Hüüru mõisa alla ka 
Lehmja (Lemmial) küla, millest 
sai hiljem karjamõis. Lehmja maad 
jäävad praegu põhiosas Alliku küla 
alla. Kus asus karjamõisa keskus, 
pole praeguseks täpselt teada.

Hochgrewede meesliin lõppes 
ja Hüüru läks tütre kaasavarana 

Wrangellide suguvõsale, kellele 
see jäi 1827. aastani, mil mõisa os-
tis Harku omanik Peter Ludwig 
Konstantin von Ungern-Sternberg. 
See Vene sõjalaevastiku kapten-
leitnant, kurikuulsa Ungru röö-
velkrahvi poeg, oli üks Eestimaa 
rikkamaid mehi ja Kärdla kalevi-
vabriku asutaja. 1836. aastal seoses 
pärandi jagamisega tõsteti ümber 
ka mõisamaid: Lehmja läks Har-
kule ja Hüüru sai Sõrve mõisa. Un-
gern-Sternbergide see liin lõppes ja 
mõisa ostsid kauged sugulased, kes 
müüsid selle 1893. aastal omakoda 
Rananmõisa ja Muraste omanike-
le von Weymarnite perekonnale. 
Hüürust sai Rannamõisa kõrval-
mõis, mis kuulus Weymarnitele 
kuni võõrandamiseni.

1925.–1973. aastani oli Hüüru 
mõisas kool, aastatel 1947–1975 
Harku Küla TSN Täitevkomitee ja 
veel selle sajandi alguses kauplus. 
70ndatest aastatest tänaseni töötab 
mõisa ruumides raamatukogu.

Mõisa ühekorruseline peahoo-
ne on valminud tõenäoliselt eri ae-
gadel toimunud varasema häärberi 
ümberehitamisel. Hoone historit-
sistlik kiviosa on ehitatud 19. sajan-
di kolmanda veerandi lõpuaastatel. 
Täiskeldriga hoone on osalt paeki-
vist, osalt puidust. Puitosa, millega 
poolelijäänud ehitus ilmselt lõpeta-

ti, võib pärineda 19. sajandi lõpust. 
See on kiviosast pikem ja madalama 
katusega, kuigi sokkel ning ruumid 
on samal kõrgusel. Puitvoodriga 
osa kaeti TEP-plaatidega ning on 
nüüdseks krohvitud. See viimistlus 
ühtlustab maja välisilmet.

Lõunapoolsel esifassaadil kahe 
hooneosa ühenduskohal on avar ve-
randa, mille esialgne kujundus on 
asendatud lihtsamaga. 

Peafassaadiesist väljakut kahelt 
poolt ümbritsenud kõrvalhooned 
pole säilinud, ka suurem osa ülejää-
nud hoonetest on hävinud ja mõ-
ned hooned on tunduvalt ümber 
ehitatud. Mõisapargist on säilinud 
mõned põlispuud. 

Peahoone vastas, teisel pool 
maanteed, asub oluliselt ümber ehi-

tatud, paekivist esimese korrusega 
ja suures osas säilinud sisustusega 
endine vesiveski, milles täna asub 
populaarne söögikoht Hüüru veski 
trahter. Veski vastas teisel pool jõge 
maantee servas on 19. sajandist pä-
rit neogooti stiilis sepikoja paekivist 
varemed. Algselt S-katusekividega 
kaetud viilkatus on sisse lange-
nud ning hoone põhiosa seinad 
ja korsten suures osas varisenud. 
Teepoolne, sepikojaesist külgedelt 
lahtist varjualust sulgev ehissein on 
tõenäoliselt hiljem ehitatud. Seda 
ilmestab katusest kõrgem murtud 
nurkadega kolmnurkviil. Selles, 
tõenäoliselt 19. sajandi lõpust pärit 
neogooti stiilis ehisfassaadiks ku-
jundatud seinas, on lai ja kõrge te-
ravkaarne ava, mille tahutud paeki-
videst kergelt astmelises palestikus 
on sepistatud müüriankrud. 

Tänu sellele, et Hüüru mõisa 
peahoone anti EV alguses kooli kä-
sutusse, kanti selle eest ka piisavalt 
hoolt ning maja on säilinud täna-
päevani rahuldaval kujul. Aktiivne 
külaliikumine ja Saue valla toetus 
on aidanud viimastel aastatel kü-
lakeskusena kasutatava maja välja-
nägemist oluliselt parandada ning 
sellest on saanud ka populaarne 
kontserdi- ja etenduspaik.

Peetrimõis
Veel ühe mõisa nimi seostub praegu 
Saue vallaga. See on Väänale kuu-
lunud Peetri kõrvalmõis Paldiski 
maante ääres Kiia külas. Siingi asus 
vaid majandusüksus ja uhket mõi-
sahoonet pole kunagi olnud. Pal-
diski maantee ääres Kuldse Päikese 
kõrts-postijaama varemetest veidi 
maad edasi teeristis teavad kohali-
kud vanemad inimesed uute majade 
vahel näidata kunagise Peetrimõisa 
elu- või valitsejamaja asukohta. 19. 
sajandi II poolel rajatud karjama-
jandile kinnistus Peetrimõisa nimi 
lõplikult alles pärast seda, kui siia 
hakati 20. sajandi alguse sõjahir-
mus rajama Peeter Suure merekind-
luse rajatisi, mis ajaloomälestisena 
on kordades olulisem tähtsusetust 
väikemõisast.

Kõik Saue valla külad on kuu-
lunud kunagi mingi mõisa alla. Ka 
Laagri alev, praegune vallakeskus, 
võib rõõmustada: nemad kui kuna-
gine Pääsküla küla (siingi on piiri-
nihkeid!) olid osa suurest ja jõukast 
Jälgimäe rüütlimõisast, mille kuna-
gine süda on praegu Saku vallas ja 
viimase omaniku, utoopiliste idee-
dega unistaja ja visionääri Nikolai 
von Glehni unistusteloss naabero-
mavalitsuse, Tallinna Nõmme lin-
naosa maadel.

Aga see on juba teine teema, 
millest on hästi palju kirjutatud nii 
ajalehtedes kui raamatutes.

KODULUGU

Saue valla mõisalugude seeria lõpetame valla põhjaosa mõisate lugudega. Peale praeguse asukoha 
Saue vallas ja Keila kirikukihelkonna ei seo neid õieti miski – ajalugu on erinev ja seega ka majanduslik-
ke sidemeid mõisaajastul praktiliselt polnud.

EDA 
LIIVÄÄR
koduloo-uurija

Hüüru mõis tänapäeval

Vanamõisa 1960. aastate lõpus

Hüüru 1960. aastate lõpus 
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22. AUGUSTIL ALGUSEGA 10.00 VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

FOLKMILL · TRAFFIC Kulinaarne Tulevik
vaatemängulist etendust pakuvad: 

Patrick Parts ja Angelica Udeküll
Polina ja Darja Paenurm ning Inga Paenurm

Klaivert-Erik Moores ja Vambola Moores
Kristjan Karli Kuuskler ja Heimar Kuuskler

Meeleolu loovad ansamblid Attention, Please!, Brocol ja Trio Confusione, tantsustuudiod Carolina ja Diva, kammerkoori 
Hellas solistid, kõhutantsutrupp Asmarah, ladina tantsutrupp Panter, laulustuudio Minimuusikal, mustlastantsutrupp 

Shatritsa, MyDance tantsuklubi, PartnerAkro akrobaadid, SaChe tantsutüdrukud, segarahvatantsurühm Saue Simmajad, 
Sille Krooni laulustuudio, Spordiklubi Laagri Tervis, tuleshow Flameous

               Päeva hoiab ohjes Arlet Palmiste

22. AUGUSTIL ALGUSEGA 10.00 VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ Päevapilet 5 €, alates 18.00 8 €

Alla 140 cm pikkustele  lastele  TASUTA    

www.käsitöölaat.ee

Põnevad tegevused ja
atraktsioonid kogu perele:
piimabaar „Piim päeva pärl“
ohutus- ja päästeala, militaarala
Nelja valla külade Talendipäev
KUUM TULEVÄRK RUF ILUTULESTIKULT

Geopeitus viib sind tihtipea-
le senikäimata kohtadesse, 
mitmete vaatamisväärsuste 

juurde või muidu looduskaunites-

se paikadesse ja tutvustab sulle nii 
mõndagi uut. Mängu mängitakse 
vähemalt 184 riigis (ka näiteks An-
tarktika mandril) ja kokku on maa-
ilmas ligi kaks miljonit peidetud 
aaret. 

Neist Eestis üle 2000 ja aare-
te hulk suureneb pidevalt vastavalt 
mängijate lisandumisele ja nende 

aktiivsusele. Ka Saue vallas on oma 
aadrekohad olemas. Peale tavaliste 
peidukate toimuvad ka sündmu-
saarded ehk seltskondlikud koosvii-
bimised teiste geopeituse entusias-
tidega. 

Sellistel üritustel saab rääkida 
oma kogemustest, kohtuda inimes-
tega, kes on peitnud ja leidnud eri-

nevaid geoaardeid, ning leida uusi 
sõpru ja tuttavaid. 

12. augustil kell 18 toimub 
Laagris Jõekääru pargis üks sel-
listest vahvatest kohtumistest. Ees-
tis on külas geopeituse mängijad 
Küproselt (mängija nimega Lefkara 
Pirates) ning on soov kohtuda teiste 
mängijatega. See on hea võimalus 

jagada muljeid ning kuulda põne-
vaid lugusid mängijate rännakust 
läbi Euroopa. Samas on see ka hea 
võimalus uutel inimestel mängu 
kohta rohkem teada saada ning lei-
da oma esimene geoaare. Jõekääru 
parki võib kaasa võtta ka oma grilli-
materjali, sest avalikuks kasutuseks 
on olemas grillid ja puhkekohad.

Geopeiturid kohtuvad Jõekääru pargis
SPORT

Geopeitus on värskes õhus mängitav aardeotsimismäng, milles osalejad kasutavad GPS-i või muid navigee-
rimistehnoloogiaid või täpseid maakaarte, et peita ja otsida spetsiaalseid geopeituse aardeid. 

KADRI 
BARR
geopeitur

Huvikool NOODIPUU – muusikatunnid lastele ja noortele

Huvikooli õppetöö hakkab sügisest toi-
muma Laagris Saue valla kultuurikesku-
ses, Sakus ja samuti käivad läbirääkimi-
sed ruumide osas Nõmme linnaosas. 
Muidugi oleks tore kõiki ühes paigas 
õpetada, aga kuna kogu lastelauluvõist-
luste jm arvestuslik korraldus on oma-
valitsuspõhine, siis tuleb ka laulukoolil 
minna lastele lähemale, kodukanti.

Õppe eesmärk on vokaaltehniliste os-
kuste ja musikaalsuse arendamine. Kõik 
isikupära toetav ja muusikat lahtimõtes-
tav ja loomingulisust julgustav on huvi-
koolis väga oluline. Õpitakse mikrofoni 
käsitsema, ansamblitöö aluseid, lavalist 
liikumist, luuakse ise laule ja õpitakse 
teisi artistile vajalikke oskusi. Konkurssi-
deks valmistuvas õppes lapsi arendades 
peetakse silmas, et ära ei kaoks rõõm 

muusikast ja uutest teadmistest. Õpeta-
jaid tuleb õpitubade kaudu tunde and-
ma ja teadmisi jagama veel teisigi peale 
Anne Adamsi. Näiteks õpitubasid hääle 
arendamiseks on lubanud läbi viima tul-
la Laura Remmel, Maria Väli jt. Näitle-
jameisterlikkust ja kontsertmeistritunde 
saavad noored õpprutid samuti õpitu-
bade korras.

Aasta jooksul on mitmeid huvitavaid 
õpitubasid ja kontserte, hooaja lõpus 
linnalaager ja mõned toredad kontser-
did.

Huvikool Noodipuule (MTÜ Omakogu 
huvikool NOODIPUU) on 3. juulil väljas-
tatud ministri käskkirjaga tegevusluba ja 
registratsioon EHISes (Eesti Hariduse In-
fosüsteem Haridusministeeriumi juures), 
laulmise õppekava kood 140922.

Registreerimine ja info: 
ae.artists@gmail.com, 

tel: 5663 1916

Huvikool ootab registreeruma soololaulu õppesse nii eelkooliealisi lapsi 
kui nooremas ja vanemas koolieas õpilasi.

K, 26. august 2015 19:00 
Endla Turismitalu (Ääsmäe külje all)

Mängivad: ENE JÄRVIS, VÄINO LAES, 
AGNES AALISTE, VELJO REINIK, MARTIN KÕIV 

ja MADIS MILLING
Piletid Piletilevist 12-14 eurot
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KONDIITRILE 

Pakume oma toimekas 
meeskonnas tööd 

GSPublisherEngine 0.80.100.100

ARHITEKT
ERAMAJA PROJEKT

KA TAGANTJÄRELE
ehitusloani 1100-1300eur.

tel. 58 319 789

aare.raamat@gmail.com

MÜÜA TOOREST, POOLKUIVA JA 
KUIVA KÜTTEPUUD

• Hall lepp, sanglepp, saar, okaspuu, kask ja segapuu
• Puud laotud kujul autokastis, konteineris ja  

1,5m3 kottides küttepuujäägid.
Küsi lisa: 5343 0708, lauri@halukalur.ee
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KULTUURIKALENDER AUGUST - SEPTEMBER

OÜ Parkimisjoon pakub 
tööd 

TEEKATTE-
MARKEERIJATELE

Ettevõte asub Sauel, 
töö toimub peamiselt 
Harjumaal.

Täiendav info tel 686 3386 või 
oliver@parkimisjoon.ee

Sügisaster
pott 10 cm

2.90Ilus hind1.00

Ilus hind

2.90

Ilus hind

1.90
alates

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

10.-
14.08 Linnalaager Augustitreff

Vanamõisa vabaõhukeskuses
Linnalaager toimub iga päev  kell 10-
17 ning on täis põnevaid tegevusi.  
Laagrisse ootame noori vanuses 7-15 a.

MTÜ Pere Heaks; MTÜ 
Vanamõisa Küla

Registreerimine 
www.linnalaager.ee 
Info: www.vabaõhukeskus.ee

12.08 Geopeiturite kokkusaamine kell 18 Laagri Jõekääru pargis Kadri Barr

13.08 Saue valla MTÜ-de ümarlaud kell 18 Saue valla kultuurikeskuses Saue Vallavalitsus
Eelregistreerimine kuni 11.08.2015 
e-postile kaija.velmet@sauevald.ee 
või telefonil 5563 4407

13.08 Lauri Liiv, Luisa Värk ja Olav Ehala 
kontserdil „Minu päike“ kell 19 Vanamõisa Vabaõhikeskuses Tartu Kontsert www.kontsert.ee

15.08 Laagri taluturg kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse 
õuealal Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

16.08 Saue valla avatud külaväravad – 
Vanamõisa

Vanamõisa küla avab oma 
kodukohvikud ja väravad kell 12. MTÜ Vanamõisa Küla katrin@kodukyla.ee

16.08 Tõnis Mägi kontsert „Hetk“ kell 18 Vanamõisa Vabaõhukeskuses Tartu Kontsert www.kontsert.ee 

19.08 Suveõhtu teatriga. „Lootes vaid 
heale“ Kiisa näitetrupi esituses.

Kell 19 Jõgisoo seltsimajas näeb 
mälestusi küüditamisest ja uutest 
lootustest.
pilet 5 €, hinnas pokaal veini

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Piletite broneerimine: 
egle.korvas@gmail.com

20.08 Autokino „1944“, pilet 3 € kell 22.30 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.weebly.com

22.08

Vanamõisa käsitöölaat koos 
suvelõpupeoga. Käsitöölaat, Eesti 
Toidu Telk, Tänavatoidu Tänav, BBQ 
Festival.

kell 10-23 Vanamõisa Vabaõhukeskuses
Kultuuriprogramm ja põnevad 
tegevused kogu perele. Peaesinejad 
Folkmill ja Traffic.

MTÜ Vanamõisa Küla www.käsitöölaat.ee

26.08 Teatriõhtu „Kanuusõit algajatele“ 
Vana Baskini Teatri esituses kell 19 Endla talus Koppelmaa külas MTÜ Koppelmaa Küla 

Selts

29.08 Laagri taluturg kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse 
õuealal Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

4.09 Laagri Kool 10

Laagri Kool ootab kõiki vilistlasi, 
endisi ja praegusi õpetajaid, 
koostöötapartnereid ja sõpru oma 
sünnipäevale

Laagri Kool www.laagrik.edu.ee

12.09 Saue valla avatud külaväravad - 
Hüüru

Otsime hoidjat 1a8k poisile 
4-5 päeva nädalas, 9 tundi 
päevas. Tasu 2,50 EUR/h. 

Elame Laagris. 
Telefon: 56503844

Südamlik kaastunne Ailile  
perega kalli abikaasa 

ADOLF KAADU 
kaotuse puhul.

 Vaike Suurhans perega.

Arhitektuuribüroo
TAVA OÜ

Pakub järgmisi teenuseid:

   Arhitektuursed ehitusprojektid
   Hoonete tagantjärgi seadustamised

info@abtava.ee  58 171 894
   50 80 210
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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

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

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

Hoiame kodud tuleohutuna
 Korstnapühkimisteenus

Lõõrid Puhtaks OÜ
Saue valla elanikele erihinnad

Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee  www.lõõrid.ee

LÕIKAN HEKKI, 
VAJADUSEL VÕSALÕIKUS 

JA TRIMMERDAMINE. 

TEL 55547291

Batuudi rent
www.hyppa.ee
5646 1100

Kohal uus uhke suur 
batuut PÖIALPOISS!

FEKAALIVEDU  
(kogumiskaevude tühjendamine)  

KÜSI PAKKUMIST! 
 tel 51 916 171 
Geotrans OÜ

MÜÜA KÜTTEPUUD,  
HIND AL 35 EUR/RUUM.

Puud koormasse laotud,  
konteineris ja võrgus.

Kuivad kütteklotsid võrgus.
 Info tel 5011898

PAKUB SEOSES TÖÖMAHU KASVUGA TÖÖD

ELEMENTIDE KOOSTAJATELE
Kasuks tuleb: kohusetunne, ausus, täpsus ja 
korrektsus.
Pakume: pidevat tööd sisekeskkonnas ja 
konkurentsivõimelist palka. 
Palun saatke CV e-posti aadressile 
info@7element.ee. Lisainfo +372 5656 1255, 
Reijo. Tööleasumine kohe!

 KELLARIHMAD
 METALLKETID

 PATAREID
 ÄRATUSKELLAD

 SEINAKELLAD
 UURID

 ÕDEDEKELLAD
 SUUR VALIK KÄEKELLASID

LAPSEHOIUKASVATAJAT,  
kes on aus, kohusetundlik ja 

lapsesõbralik. 

Pakume paindlikku tööaega, toredaid 
lapsi ja kollektiivi ning koolitus- ja 

arenemisvõimalusi. Kandideerimiseks 
palume saata avaldus ja  

CV 14. augustiks 2015. a. 
meiliaadressile: info@triibuliine.ee

Lisainfo: tel. +3725049366 Signe Laar

Otsime Saue linnas septembris 
avatavasse päevahoidu lapsehoidja 

kutsekvalifikatsiooni omavat

SAGRO ELEKTER OÜ PAKUB
•elektripaigaldise projekteerimist;
•hoonete elektriinstallatsioonitöid;

•remondi- ja hooldustöid;
•elektrikäidu teenust

Meil on tähtsal kohal kvaliteetne töö 
ning tähtaegadest kinnipidamine.

OÜ Sagro Elekter, ärireg.nr. 10239535
Vae 2 , Laagri, 76401 Harju maakond

T.  679 6822, M. 5025351
e-post: elekter@sagro.ee

www.sagroelekter.ee

Moe- ja disainifirma 
AS Protten F.S.C. asukohaga 

Keilas võtab tööle ÕMBLEJAID 
UNIVERSAALMASINALE 

JA OVERLOKILE.

Kontakt 6747567


