
„Idee kutsuda inimesed 
maale värsket õhku hin-
gama ja lihtsalt tutvuma, 

kuidas me, maakad, siin elame, on 
ju tore. Teine asi oli mõelda välja, 
kuidas korraldada selline üritus, mis 
on huvitav igale eale ja mida saaks 
aastaid hiljem uhkusega meenuta-
da. Algul oli tegemist, et külarahva-
le see mõte meeldima hakkaks. Oli 
nii kõhklejaid kui ka neid, kes kohe 
mõttest kinni haarasid. Mõlemate 
seas on täna neid, kes ise 11. juulil 
külas midagi põnevat korraldavad,“ 
kirjeldab Maia Voites Tuula avatud 
külaväravate ürituse ettevalmistusi.

Tuula küla alustab päeva joo-
gaga, seejärel saab külas ringi sei-
gelda ja seda vabalt teha näiteks 
jalgrattaga. Põnevad ekskursioonid 
toimuvad Tuula mõisa maadel,  
ainult üheks päevaks avab oma vä-
ravad külapood, käteosavust saab 
harjutada seltsimajas erinevates 
töötubades, kiikuda aitab ülevõlli 
kiik. Saunamõnusid saab nauti-
da Kruusimäe talu erilises saunas 
ja sealsamas talukohvikus küpseb 
värske leib. Öökulli lounge’s paku-
takse värskendavaid kokteile igale 
eale, sealsamas saab lihtsalt lebota-
da ja kuulata DJ plaadikeerutamist, 
enne kui lavale astub poistebänd 
Scarlet. Marjatalu perenaine teeb 
huvilistele ülevaate sellest, kuidas 
üks päev nende perel välja näeb ja 
mis töö see marjakasvatamine üldse 
on. Mitmes kohas on avatud ka tei-
se ringi nurgakesed, lapsed saab na-
tukeseks või kasvõi terveks terveks 
päevaks jätta Kassikäpa lastehoidu, 
aga väikestele pakutakse terves kü-
las põnevaid tegevusi. Näiteks kell 
14 kutsub “Elja Võlumaa” ja selle 
perenaine tädi Ly osa saama põne-
vast laste sünnipäevatrallist, 14.30 
tuleb külla lasteteater etendusega 
“Üks nõiduslik lugu”. Koos tädi 

Lyga saab ise valmistada maitsvaid 
sööke, jooke, komme ja jäätist.  
Vanematele on sealsamas avatud 
toortoidukohvik. Spordisõpradele 
on mitmes kohas erinevad muru-
mängud, samuti saab harjutada 
disc-golf’i treeneri käe all. 

Päeva lõpetuseks annavad tun-
tud klassikatähed Ksenia Kuchu-
kova, Elina Netshajeva, Andrei 
Bogatsh ja Johan Randvere võrra-
tu kontserdi kauni Pisisaare järve 
ääres, mis asub volikogu esimehe 
koduõues. Selle kontserdi piletitulu 
läheb seltsimaja akende ostmiseks.

Päev Ääsmäel tuleb pööraselt  
aktiivne 
„Ääsmäe ja Tagametsa külad saavad 
oma võimaluse ennast mitmekülgse 
ja ägeda külana näidata 25. juulil 
ning seda ei jäta me küll nüüd kasu-
tamata, sest meil on ääretult vahvaid 
inimesi põnevate harrastustega, ilu-
said aedu, mõnusaid nurgataguseid 
ja häid ideid, mis vajavad ju kõik 
katsetamist. Julgelt võib väita, et 
sellel päeval on tegevuses vähemalt 
kümnendik oma küla inimestest, et 
pakkuda parimat nii omadele kui 

külalistele. Kõikjal külas on eriti 
mugav liikuda jalgrattaga, loomu-
likult ei ole sportlikule inimesele 
ka liiast jalgsi liikuda paar kilo-
meetrit siia-sinna,“ innustab Ave 
Kruus Ääsmäelt külalisi osalema.  
Tagametsa külas on avatud oma-
laadne Käbiküla käsitöötänav, kus 
on võimalus meisterdada savist 
vidinaid Esku keraamika ateljees 
ning Karjatse talu perenaise käe all 
Karjatse mööblikliinikus vanast ja 
räsitud mööblist midagi põnevat 
teha või hoopis silitada meie küla 
kõige vanema memme Elfriede 
Milleri lapitekke. Tagametsa külas 
on oma aia avanud Helga Taime-
aed ja puukool, kus toimuvad ka 
asjatundlikud ekskursioonid ning 
samal ajal annab nõu, mida aiast 
saaduga maitsvat valmistada saab, 
Eija tarkuseaed. Tagametsast möö-

da Hageri teed liikudes jõuab Ku-
ristu miniloomaaeda, kus on lastel 
võimalus ise leiba teha ning poni-
dega sõita. 

Väikesed lapsed saab vajadusel 
jätta Kurepesa lastemaale Kristo ja 
Ede hoole alla. Samal ajal on vane-
matel hea võimalus katsetada saviga 
Sügise keraamikatoas ning läbi as-
tuda Sügise memmede kohvikust. 

Aktiivseks tegevuseks pakutakse 
hommikul kohe joogat, rannavol-
leplatsil toimuvad põnevad võist-
lused, samuti on päev läbi avatud 
külaplatsil seikluspark ja lauatennise 
laud ning on võimalik oma koordi-
natsioon ja osavus mängu panna. 
Külakogu poolt on külaplatsil ava-
tud väga šeff Jazz-kohvik, kus pa-
kutakse mõnusat olemist, head toi-
tu ja elavat muusikat. Jazz-kohviku 
tulu läheb külakeskuse ja külaplatsi 
arendamiseks, et meil oleks vallas 
tulevikus veelgi vingem külaplats.

Päev lõpeb Ääsmäe külaplatsil 
Kõrsikute kiige ametliku avamise 
ja Kõrsikute kontserdiga. Kõrsikute 
kontserdi pileteid on võimalik soe-
tada Piletilevi eelmüügist ning ka 
terve päeva jooksul kohapeal.
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Kusagil jaanuaris helises 
telefon ja meeldiv nais-
hääl teatas, et olen aja-
kirja Maakodu tellijana 
võitnud preemiareisi Viet-
nami. Algul ma muidugi 
ei uskunud ja arvasin, et 
Elmari raadio teeb oma 
tavapärast tüngakõnet.

Päikeseline 
Vietnam – karmi 
ajaloo, vapustava 
looduse ja lahke 
rahvaga reisisiht
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Avaldusi ja taotlusi 
saab esitada ka 
e-vormi kaudu pilves
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„Halloo, kas vallavalitsus? 
Tahaks oma avaldused tei-
le tuua. Ah et te ei töötagi 
laupäeval, no aga reede 
õhtul? Ka mitte? Kuulge, 
mis kasu sellisest omava-
litsusest on, mis isegi ko-
danike avaldusi vastu ei 
saa võetud?“ Kas olukord 
tundub tuttav?

Euroraha 
uus 
tulemine

LK 3 LK 4

Kolm põlvkonda 
peremehi ja 
maasikaäri

LK 5

Maasikakasvatus on ris-
kantne äri, aga kui hooajal 
ilm ei nöögi, läheb ikka 
väga hästi. Ja kui nöögib, 
on lood viletsad. Kiia külas 
Rehe talu maasikaistan-
duses on 20 aastat seda 
ilmastikuriski trotsides ellu 
jäädud ja suund pereette-
võtte laienemiselegi võe-
tud.

Ilusad 
inimesed 
koolilõpu-
aktuselt

LK 10

Valingu, Jõgisoo, Laagri ja Maidla on oma kohvikupäeva korraldamise ja avatud väravate rist-
sed juba saanud. Kaks järgmist etteastujat tulevad valla lõunaservast ja täristavad kohe isuga – 
hommikusest joogast hilisõhtuste kontsertideni. 

SUVE SUURSÜNDMUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Päriselt 
ka – miks 
sa jooksed?

27. juunil sai Laagri kohvikutepäeva ajal selgeks, et Laagris tõesti elabki palju inimesi. „Ma nagu teadsin, et siin 
elab statistika kohaselt 5000 inimese jagu rahvast, aga senini ei uskunud, polnud neid kunagi näinud. Aga täna 
tõdesin tõesti – nad on päriselt olemas!“ rõõmustas üks Valla(hullu)maja puhveti külastaja. Kohvikutepäev Laagris 
läks üle ootuste hästi korda. Avatud oli kümmekond kodu-, hoovi- ja tänavakohvikut, taluturg ja kirbukas ning rahvast 
liikus ringi, nagu oleks laulupidu. Ses Valla(hullu)maja puhvetis näiteks oligi selline mõnusat sorti hullumaja viis tundi 
järjest. Leti taga sebis korraga neli inimest, et kõiki huvilisi jaksaks koogi ja kohviga poputada. Vahepeal käidi kodus 
rullbiskviiti juurde küpsetamas, kohvimasin sai sellise koormuse, et kogu aeg oli hirm, et äkki ütleb üles. Aga inime-
sed olid äraütlemata sõbralikud ja päike oli nagu päris. Elus oligi meeleolu!

Avatud külaväravate juulikuised 
staarid on Tuula ja Ääsmäe

Mõlemale üritusele tasub 
kaasa haarata ka sularaha 
ja piknikutekk. Vallalehe 
11. küljelt leiad täisülevaate 
nii 11. juulil Tuulas, kui 25. 
juulil Ääsmäel ja Tagametsas 
toimuvast.
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Saue Vallavalitsus teatab, et alustab valla arengukava iga-
aastase ülevaatamisega. Kuna eelmisel aastal toimus aren-
gukava suuremahulisem ja sisulisem uuendamine, siis sel 
aastal on eelkõige kavas täiendada ja täpsustada tegevus-
kava ning eelarvestrateegiat. 

Ettepanekud on vallamajja oodatud augusti alguseks, 
uuendatud arengukava eelnõu tuleb valla veebilehele ava-
likule väljapanekule septembri algul ning lähemalt kirjutab 
muudatustest ka septembri vallaleht.

• Harju maakonna 330/110 kV elektriliini teemaplaneerin-
gu kooskõlastamine
• Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. aasta määruse nr 16 
„Saue vallavara valitsemise kord“ muutmine, II lugemine
• Saue valla finantsjuhtimise kord, II lugemine
• Isikliku kasutusõiguse seadmine valla kinnisasjadele
• Saue valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta 
aruande kinnitamine
• Saue Vallavolikogu otsuse Saue Vallavolikogu 27. juuni 
2013. aasta otsuse nr 45
• „Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumi-
se korras“ muutmine
• Rongisõidul soodustuse saamise kord
• Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks ja lepingu 
lisa sõlmimiseks Saue Linnaga Saue valla õpilastele kooli-
kohtade tagamiseks Saue Gümnaasiumis
• Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinni-
tamise kord
• Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla elanikele üld-
hooldekodu teenuse osutaja leidmine“ korraldamiseks
• Laagri Lasteaia ümberkorraldamine ja Ääsmäe Lasteaia 
asutamine
• Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine 
Saue vallas
• Arvulise tingimuse vähendamine üksikelamu ehitami-
seks hajaasustuses Vatsla külas Kirsiaia kinnistul
• Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks andmise taotle-
mine
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Saue Vallavolikogu 26. märtsi 2015. aasta otsuse nr 25 
“T-11186 Tutermaa-Vanamõisa I ja 11186 Tutermaa-Vana-
mõisa transpordimaa katastriüksuste Saue vallale oman-
damine ja võõrandamine” muutmine

Saue Vallavolikogus 26. juunil

Arengukava uuendamisel

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:
Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

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

teisest kaugel ning enamus tegevusi 

toimub eraldi, samuti on laste ja rüh-
made arv viimastel aastatel kasvanud ja 
kasvab veelgi, siis on otstarbekas, et mõ-
lemad majad jätkaksid eraldi allasutuste-
na. Lasteaiad plaanitakse lahutada alates 
1. jaanuarist 2016. Sisuliselt lahutamine 
mingeid muutusi kaasa ei too. Kogu 

süsteem jääb toimima samamoodi, ka 
õppekava ja muud dokumendid sisu-
liselt ei muutu. Seega ei ole lastevane-
matel vaja muretseda ega mida teha või 
ette võtta. Lihtsalt alates 1. jaanuarist on 
Ääsmäe Lasteaia nimi lasteaia ukse kõr-
val ka juriidiliselt korrektne.

Lasteaedade lahutamine iseseisvateks asutusteks
HARIDUS

BIRGIT 
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

Saue Vallavolikogu arutas oma 26. juuni istungil Laagri Lasteaia ja 
selle Ääsmäe filiaali jagamist kaheks iseseisvaks lasteaiaks – Laagri 
Lasteaiaks ja Ääsmäe Lasteaiaks. 

• VÄIKEKLASSIÕPETAJAT, 
• KLASSIÕPETAJAT,
• ERIPEDAGOOGI 

(osaline töökoormus).
Palume avaldus, elulookirjeldus ja  
haridust tõendavate dokumentide  

koopiad saata hiljemalt 
31. juuliks aadressil 

riina.kink@aasmaepk.edu.ee ja 
jaanus.kallion@aasmaepk.edu.ee

Lisainfo telefonil 5362 5697

Ääsmäe Põhikool 
ootab oma sõbralikku 
meeskonda

Selliseid ja pisut reljeefsemaidki sõ-
navõtte on vallavalitsuse sekretär 
pidanud nii mõnigi kord kuulma. 

Ja ega peale rahuliku selgitamise töö- 
aegade ja dokumentide vastuvõtusüstee-
mi kohta polegi eriti rohkemat tol hetkel 
teha saanud. Tundub kindlasti kummali-
sena, et ajal, mil Eesti peab end innovaa-
tiliseks informaatika- ja internetiliidriks, 
peab asju ajama ikka veel paberil avaldusi 
kirjutades ja neid personaalselt käest kät-
te toimetama. Sellel on mitmeid selgitusi 
ja erinevaid põhjuseid, millest peamised 
seotud inimese isiklike andmete kaitsmi-
sega, erinevate andmepankade ühenda-
mise ning kasutajasõbralike e-keskkon-
dade loomisega.

Ent kuigi mõnikord võib jääda mulje, 
nagu seisaks aeg paigal ja ei midagi uut 
ilmas, siis ometigi on kätte jõudnud so-
biv hetk kõnelda mõni sõna e-vormidest. 
Mis asjaga täpsemalt ikkagi tegemist ja 
kuidas need aitavad eelpoolkirjeldatud 
ajaarvestust paremini korraldada? 

Veidi enam kui aasta tagasi said en-
nekõike vallavalitsuse- ning vastuvõ-
tusekretäridest piloodid riiklike doku-
mendihalduse pilvedes orienteerumises. 
Nimelt oli (ja on) Saue Vallavalitsus üks 
neist omavalitsustest, kelle abil töötati 
välja üleriigiline DVK ehk dokumentide 
vahetuse keskkond. Paralleelselt selle-
ga käisid tööd ka eesti.ee kasutajakesk-
konna arendamisel. Tulemuseks võime 
nimetadagi ühte valminud toodetest –  
e-vormid.

Kuidas see kõik töötab ja mis tulu  
sellest tõuseb?
Varasemalt mõisteti e-vormi all arvutisse 
skänneritud dokumendivormi, mis ko-
dulehel sobivale lingile klõpsides avanes 
ning mida siis välja printida või e-posti-
ga saata sai. Järjest sagedamini hakka-
vad need lingid suunduma aga eesti.ee 
keskkonda, kus avalduse jätkamiseks ja 
sisenemiseks on tarvilik ID-kaardi, mo-
biil-ID või pangakoodide olemasolu. 

Selliselt toimides avaneb justkui mitmete 
lahtritega küsimustik, kusjuures isikut 
puudutav osa on autoriseeritud sisselogi-
mise tulemusena juba täidetud. Kui olete 
eesti.ee keskkonda jõudnud läbi konk-
reetse omavalitsuse kodulehe, siis on ka 
vastavad KOV lahtrid eeltäidetud. Edasi 
tuleb toimida vastavalt lahtrite pealdises 
esitatule, kirjeldada avalduse sisu ning lõ-
petuseks vajutada „saada/kinnita“ nup-
pu, mille järel nõuab süsteem kontrolliks 
digitaalset allkirja.

Nüüd hakkabki sisuliselt tööle see 
kaasaegne e-vorm. Tehnilises mõttes 
pakitakse teie esitatud andmed kokku 
loodud DVK moodulisse, mis sobitab 
saadud andmed omavalitsuste kasutuses 
olevasse süsteemi, misjärel saabub amet-
nikule elektrooniline teavitus, samuti ka 
saatjale endale. Ka edasine menetlusprot-
sess möödub juba tervenisti elektroonili-
ses keskkonnas. 

Aga tegelikult pole teil seda tehnilist 
jama vaja meelde jätta. Oluline on teada, 
et järjest rohkemaid dokumente saate te 
edastada endale sobival ajal, teie sõnumi 
tarvis ei raiuta paberiks ühtki puud, ning 
statistilises mõttes liigub teie soov päeva-
de asemel sekunditega. 

Kuigi süsteem täieneb pidevalt, tuleb 

juurde uusi vorme ja võimalusi, ei kao 
harjumuspärane paberimajandus veel 
päris homme. Võib-olla alles ülehomme 
või päev pärast seda, aga uusi võimalusi 
tasub katsetada ikka.

Avaldusi ja taotlusi saab esitada 
ka e-vormi kaudu pilves

TEHNOLOOGIA

„Halloo, kas vallavalitsus? Tahaks oma avaldused teile tuua. Ah 
et te ei töötagi laupäeval, no aga reede õhtul? Ka mitte? Kuul-
ge, mis kasu sellisest omavalitsusest on, mis isegi kodanike aval-
dusi vastu ei saa võetud?“ Kas olukord tundub tuttav?

KAIDO 
KALLIKORM
e-teenuste 
arendusjuht

• Kuna Eestis on omavalitsusi mit-
meid ja paljudki dokumendivormid 
on kinnitatud määruste ning voliko-
gude otsustega, siis võtab aega, et  
 e-vormidel kohanduda ja sobituda 
– vähe on valdkondi, kus eksisteeri-
vad universaalsed ja kõigile sobivad 
vormid.

• Eesti.ee keskkonda jõudmiseks 
piisab ka samanimelise aadressi 
sissetoksimisest ja internetiühenduse 
olemasolust – sel juhul tasub meeles 
pidada, et avalduse täitmise eel 
tuleb märkida ka vajalik omavalitsus.

• Vaadake üle oma ID-kaardi, mobiil-
ID ja pangakoodide kehtivusajad.

• Kui teil on mitmeid erinevaid mei-
liaadresse, siis tasub suunata eesti.ee 
sellisele, mida ka päriselt loete, sest 
erinevad teavitused ning vastuskirjad 
jõuavad siis aegsamini teieni.

MÕNED TEADMISED NING 
TARKUSETERAD LISAKS:
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Leader-meede on üks eduka-
maid Euroopa Komisjoni 
algatusi, mille logo tuleb 

kindlasti tuttav ette paljudelt kü-
laelu elavdavatelt objektidelt. Eesti 
maaelu arengukava (2007-2013) 
935 miljoni euro suurusest eelar-
vest jagas riik Leader-meetme kau-
du kohaliku initsiatiivi toetamiseks 
86 miljonit eurot. Oma osa said 
sellest ka Nelja Valla Kogu tege-
vuspiirkonna – Harku, Kiili, Saku 
ja Saue valla – ettevõtlikud ja ak-
tiivsed, oma piirkonna arengust 
hoolivad organisatsioonid. 

Nelja Valla Kogu kõik eelmi-
se rahastusperioodi projektid on 
tänaseks lõpetatud (või ootamas 
viimaseid makseid). Kui numb-
rid kokku liita, saame toreda tu-
lemuse: aastatel 2009–2013 said 
meie piirkonna organisatsioo-
nid toetust 3 397 742 eurot, mis 
koos omaosalusega teeb summaks  
4 345 658 euro suuruse investee-
ringu objektidesse ja tegevustesse. 

Saue valda tuli 31 projektiga kokku 
845 061 eurot, mis koos omaosa-
lusega annab tulemuseks suurepä-
rase 1 030 817 eurot. 

Lõppenud perioodi suurimaks 
investeeringuobjektiks Saue vallas 
on vaieldamatult erinevaid või-
malusi pakkuv Vanamõisa vaba-
õhukeskus MTÜ Vanamõisa Küla 
eestvedamisel – nende panus oli 
260 225 eurot. Võimsa toetuse 
piirkonna arengusse andsid ka Ääs-
mäe Külakogu MTÜ (157 909 €), 
Rahvaspordiklubi Kuuse MTÜ 
(154 453 €) ja Hüüru Külaselts 
MTÜ (103 536 €). Tublisid taotle-
jaid ja tegevuste elluviijaid oli Saue 
vallas veelgi. Suure toe omaosaluse 
tasumisel andis projektidesse Saue 
vald. 

On uut Leader-rahastusperioo-
di (2014-2020) ettevalmistav aeg. 
Nelja Valla Kogu on oma strateegia 
aastateks 2015-2020 kinnitanud ja 
esitanud Põllumajanduse Registri-
te ja Informatsiooni Ametile. Töö 
jätkub. Lähtuvalt strateegias ühi-
selt kokku lepitud prioriteetidest 
ja tegevussuundadest koostatakse 
ka meetmelehed, mis reguleerivad 
detailselt erinevate kokkulepitud 

toetusmeetmete abikõlblikke te-
gevusi, toetussummasid, nõudeid 
ning piiranguid taotlejale ja pro-
jektitaotlusele ning muid olulisi as-
pekte, mida on vaja järgida toetuse 
taotlemisel. Ettevalmistamisel on 
ka hindamisreeglistik. 

Uue rahastusperioodi strateegia 
fookuses on neli suunda 
Esmalt mitmekülgsed vaba aja 
veetmise võimalused kohalikele 
elanikele, esmajoontes noortele. 
Teine märksõna on tugevad kogu-
konnad kui toimekad, turvalised ja 
peamised kogukondade identitee-
di kujundajad ning kandjad. Kol-
mandana on välja toodud aktiivne 
mikroettevõtlus, suurendamaks 
kohapealsete teenuste ja töökoh-
tade arvu. Olulisena toodi välja ka 
turistisõbralikkust, et suurendada 
turistidele pakutavate teenuste hul-
ka ja turundusalast koostööd.

Nelja Valla Kogu tegevuse, kin-
nitatud strateegia ja suve lõpupoo-
le valmivate alusdokumentidega 
(hindamiskriteeriumid, meetmele-
hed jne) on võimalik end jooksvalt 
kursis hoida organisatsiooni veebi-
lehel www.4kogu.ee.

Nelja Valla Kogu strateegia fookuses on 
vaba aeg, turistisõbralikkus, 
mikroettevõtlus ja tugevad kogukonnad

EURORAHA

Harku, Kiili, Saue ja Saku valla organisatsioone ühendav 
Leader tegevusgrupp Nelja Valla Kogu on toimekalt valmis-
tumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks, mille 
raames koostatud strateegia on aluseks uute toetusrahade 
taotlemisel ja ühistegevuse korraldamisel. 

AULE KIKAS 
Nelja Valla Kogu 
projektijuht

Saue Vallavalitsus võttis 30.06.2015 
korraldusega nr 542 vastu ja suunas 
avalikustamisele Püha külas Künka 
(katastritunnus 72701:002:0293, suu-
rusega 5 421 m², sihtotstarve ärimaa 
50% ja tootmismaa 50%) kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärgiks on 
muuta kehtiva detailplaneeringuga 
ette nähtud ehitustingimusi, st suu-
rendada krundil olemasolevat hoo-
nestusala, hoone ehitusalust pinda ja 
hoonete arvu krundil. Künka kinnis-
tule on koostatud detailplaneering, 
mis kehtestati Saue Vallavalitsuse 12. 
märtsi 2013. aasta korraldusega nr 
175. Detailplaneeringuga muudeti 
Künka kinnistu maakasutuse sihtots-
tarve 100% tootmismaast 50% äri- ja 
50% tootmismaaks ning määrati ehi-
tusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja 
tootmishoone (büroo- ja laohoone) 
rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse 
pinnaga 992 m², st täisehitusprotsen-
diks määrati (ca 18%), hoone kõrgu-
seks maapinnast määrati kuni 12,0 m. 
Planeeringuga lahendati juurdepääsu-
teed ning krundi tehnovarustus, esitati 
servituutide vajadus, määrati haljastu-
se ja heakorrastuse nõuded.  Detail-
planeeringuga kavandatakse Künka 
kinnistul täpsustada ja täiendada ehi-
tusõigust. Uue koostava detailplanee-
ringuga määratakse ehitusõigus ühe 
äri- ja tootmishoone asemel kuni kahe 
3-korruselise äri- ja tootmishoone ra-
jamiseks, suurendatakse hoonestus-
ala ning krundi täisehitusprotsendiks 
määratakse kuni 40%. Saue valla üld-
planeeringu kohaselt asub planeerin-
guala hajaasustusalal, millele ei ole 
määratud maakasutuse juhtotstarvet. 

Üldplaneeringu seletuskiri sätestab, 
et olemasolevaid katastriüksusi võib 
kasutada edasi nende senise kasu-
tusotstarbe järgi. Detailplaneeringu 
eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus 
Saue valla üldplaneeringuga. Künka 
kinnistul paikneb nõukogude ajal ehi-
tatud üks lagunenud laudahoone ning 
maasihtotstarbeks enne detailplanee-
ringu kehtestamist oli määratud toot-
mismaa 100%. Detailplaneeringu alu-
sel muudeti maasihtotstarve osaliselt 
ärimaaks ning lubati üldplaneeringu 
kohaselt ühe äri- ja tootmishoone ra-
jamist. Saue valla üldplaneeringu sele-
tuskirja punkti 4.4 kohaselt on reegli-
na lubatud krundi täisehitusprotsent 
tootmis- ja ärihoonete puhul kuni 
40%. Hoonete maksimaalset arvu kin-
nistul üldplaneering ei sätesta. Kinnis-
tule ei ole käesolevaks hetkeks asutud 
rajama planeeringujärgseid ehitisi, sh 
ei ole väljastatud ehituslube.

Detailplaneeringu avalikustamine 
toimub 20.07.2015 kuni 2.08.2015 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri ale-
vik, kus on võimalik tutvuda kinnistu-
te detailplaneeringute materjaliga. 
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik 
tutvuda detailplaneeringute jooniste 
ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla 
veebilehel.

Saue valla territooriumil juunis 2015 
ei algatatud ja ei kehtestatud detail-
planeeringuid. 

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

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE 

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Koidu 
küla Koidu tee 19 (katastritunnus: 
72701:005:0397; 1685 m² elamumaa) 
kinnistule kahe korteriga elamu ja abi-
hoone ehitusprojekti koostamiseks. 
Kinnistule nähakse ette elamuhoo-
nete projekteerimine hoonestusala 
kaugusega Koidu tee poolsel küljel 6 
m kinnistu piirist ja Koidu tee 25 kinnis-
tu piirist 18 m ning mujal 5 m kinnistu 
piiridest. Hoonete arv kinnistul kuni 
2: kahe korteriga elamu ja abihoone. 
Hoonete hoonealune (maapealse osa) 
pind võib olla kuni 250 m², korruseli-
sus kuni  kaks maapealset korrust  ja 
kõrgus maapinnast katuseharjani kuni 
10 m. Abihoonetes kõrgusega maa-
pinnast katuseharjani kuni 5 m ei tohi 
paikneda eluruume. Hoonete katuse 
kalle 0-45º. Projekteerimistingimuste-
ga määratakse haljastuse ja heakorras-
tuse nõuded, piirdeaia kõrgus kuni 1,5 
m ning parkimiskohtade arv 2-3 kohta 
igale korterile. Vee- ja kanalistasiooni-
varutuse ning elektrivarustuse lahen-
duse tingimused määravad vastavalt 
teenusepakkujad.

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Laagri alevikus Kuuse põik 38 (ka-
tastritunnus 72701:005:0455; 4204 
m2 tootmismaa) kinnistule biokütusel 
(puiduhake, saepuru, puukoor niisku-
sega kuni 55%) töötava katlamaja koos 
kütuse laoga ehitusprojekti koosta-
miseks. Kinnistule nähakse ette piir-
konna hoonestuslaadi ja planeerimis-
põhimõtteid järgiv katlamaja ehitus. 
Hoonete hoonealune (maapealse osa 
alune) pind kuni 800 m², korruselisus 
kuni kaks ja kõrgus maapinnast katu-
seharjani kuni 12 m. Korstna kõrgus 
lahendatakse projektiga. Kinnistu kit-
senduseks on geodeetilise märgi kait-
sevöönd. Koos ehitusloa taotlusega 

esitatakse andmed keskkonnamõjude 
kohta (tootmise tehnoloogia kirjeldus 
sh tegevuse iseloom, tehnoloogiline 
tase, loodusvarade ja ainete kasutami-
ne, jäätme- ja energiamahukus; toot-
mist puudutavad saasteload või nen-
de taotlused, sh välisõhu saasteluba, 
vee-erikasutusluba, jne; anda ülevaa-
de ala ja selle lähiümbruse keskkon-
natingimustest, sh maakasutusest, alal 
esinevatest loodusvaradest, nende 
omadustest ja taastumisvõimest ning 
looduskeskkonna vastupanuvõimest; 
anda ülevaade tootmisega kaasneva-
test tagajärgedest, sh vee, pinnase või 
õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vib-
ratsioon, valgus, soojus, kiirgus, lõhn; 
anda ülevaade tegevusega kaasne-
vate avariiolukordade esinemise või-
malikkusest; anda ülevaade kaasneva 
mõju suurusest, ruumilisest ulatusest, 
kestusest, sagedusest ja pöörduvu-
sest, toimest, kumulatiivsest mõjust 
ning mõju ilmnemise tõenäosusest). 
Haljastus, parkimine, kinnistu heakord, 
vertikaalplaneerimine ning sadevete 
ärajuhtimise lahendus määratakse ehi-
tusprojektis. Müra tase naaberkinnis-
tute välisterritooriumil peab vastama 
Sotsiaalministri 04.03.2002 määruse 
nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puh-
kealal, elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid“ nõuetele. Katlamaja kasu-
tusloa taotlemisel esitada naaberkin-
nistute välisterritooriumitel teostatud 
müra mõõdistuste aruanded. Vee- ja 
kanalistasioonivarutuse ning elektriva-
rustuse lahenduse tingimused määra-
vad vastavalt teenusepakkujad.

Lähemat informatsiooni saab ehi-
tusnõunikult Kalle Normannilt  
654 1135 kalle.normann@sauevald.
ee. Ettepanekud ja arvamused esi-
tada 2 nädala jooksul peale teate 
ilmumist vallalehes Saue Vallavalit-
susse (Veskitammi tn 4, 76401).

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

NELJA VALLA KOGU STRATEEGIA 2015-2020

VISIOON 2020

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas on terviklik elukeskkond, kus on loodud heaks eluks 
vajalikud tingimused. Fookuses on:

1. vaba aja veetmise võimalused – kohalikele elanikele, esmajoones noortele on loodud 
mitmekülgsed võimalused vaba aja sisustamiseks;

2. tugevad kogukonnad – tegevuspiirkonna asustusüksused (nt küla, alevik) on toimekad, 
turvalised ja peamised kogukondade identiteedi kujundajad ning kandjad;

3. aktiivne mikroettevõtlus – suurenenud on kohapealsete teenuste ja töökohtade arv;

4. turistisõbralikkus – turistidele pakutavate teenuste hulk on suurenenud, turundusalane 
koostöö on koordineeritud ja olulised turismiobjektid on korras ning tähistatud.

VALDKONNAD KOGUKONNAD ETTEVÕTLUS

STRATEEGILISED 
EESMÄRGID

E1. Inimsõbralik ja 
turvaline elukeskkond 
ning mitmekesised 
vaba aja sisustamise 
võimalused, selleks 
vajalik taristu on 
läbimõeldult välja 
arendatud.

E2. Kogukonnad on 
tugevad, toimekad ja 
ühtehoidvad.

E3. Kasvanud on nii 
kohalike töökohtade 
kui ka teenuste hulk.

E4. Suurenenud on 
turistidele suunatud 
teenuste ja toodete 
arv ning toimib tõhus 
turismialane koostöö.

MEETMED

M1. Kogukondade 
investeeringute toe-
tamine.
• Vaba aja veetmise 
võimaluste laienda-
mine.
• Avaliku ruumi 
kujundamine.
• Turvalisuse tõst-
mine.

M2. Kogukondade 
ühistegevuse aren-
damine
• Spordi- ja
kultuurisündmuste 
korraldamine.
• Seltsitegevuse 
korraldamine.
• Tegevuste läbiviimi-
seks vajaliku inventari
soetamine.
• Õppeprogrammi-
de, õppereiside ja 
koolituste läbiviimine 
ning koostöö.
• Materjalide koos-
tamine ja publitsee-
rimine.

M3. Mikroettevõtluse 
arendamine.
• Uute ja olemasole-
vate kohalike tee-
nuste ning toodete 
arendamine.
• Mikrotootmise 
arendamine.

M4. Turismiteenuste 
arendamine ja infova-
hetuse edendamine.
• Turismiteenuste 
arendamine.
• Turismiobjektide. 
korrastamine ja 
rajamine
• Turundustegevu-
sed.
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LAAGRI KOOL

9.T KLASS
Ülemine rida: Katherine Ojaliiv, Helina Liimets, 
Annika Karilaid, Marleen Koppel
Keskmine rida: Kristina Lillepea, Johanna 
Selge, Hanna-Liina Överus, Arabella-Kristina 
Allvee, Grete Tali, Johanna Kruusement
Alumine rida: Andra Talen, Sirly Rammus, Aivi 
Pärisalu (klassijuhataja), Jascha Marie Alefs, 
Gertrud Kiisa, Hanna Ploompuu

9.S KLASS
Ülemine rida: Ott Joon, Remy Niineorg, Andres 
Reitsnik, Roomet Riho Pung
Keskmine rida: Mari Jõudvald (klassijuhataja), 
Hendrik Uibo, Mikk Lepasepp, Andreas Jass 
Valdaru, Robert Raul Matsar, Kristjan Kullas, 
Marianne Murd

Alumine rida: Birte Murik, Johanna Marleen 
Mark, Susanna Roberta Järvevee, Õnnela 
Randmaa, Annarita Asavi, Caroline Uuspõld, 
Kathleen-Kärt Kamar. Pildilt puudu Sixten Sillar 
ja Bryan-Marten Varik

9.P KLASS
Ülemine rida: Remi Pedaja, Kristjan Krause, 
Alex Roosalu, Kaspar Eerik Maarand
Keskmine rida: Tiina Villmer (klassijuhataja 
1. klassis), Alexander Annus, Arthur Tohver, Ras-
mus Arras, Markus Väin, Kristjan Marvin Lepp,  
Indrek Drell (klassijuhataja)
Alumine rida: Jan Markus Kõõra, Argo Pent, 
Toomas Pugri, Kaur Ojala, Marek Visk. Pildilt 
puudu Alex Paluoja ja Marko Lipp

Mulle meeldib mõelda elust 
kui ühest põnevast seik-
lusjutust, kus iga aasta 

on uus peatükk ja iga päev uus välja-
kutse. Need üheksa aastat on olnud 
nagu meie elude seiklusjutu esimene 
osa. Ma ei valeta, kui ütlen, et need 
aastad on olnud igati seiklusjutu 
nime väärt, koos kõigi juhtumiste 
ja naljadega, millest mõned lõppesid 
hästi ja mõned märksa õpetlikumalt.

Ma tahaksin tänada kõiki klassi-
kaaslasi, kes on olnud koos minuga 
läbi kõigi nende aastate, meie seik-

lusjutu esimese osa. Me oleme ka-
kelnud ja vaielnud ja arutanud maa-
ilmaasjade üle – seda keerulisemalt, 
mida suuremaks me saime. Ja ma 
tunnen, et jään seda kõike igatsema. 
Meie klassis on tõelised karakterid ja 
nii isikupäraste inimestega on alati 
suurepärane aega veeta. Ja kuna me 
oleme poisteklass, ei saa jätta tuhan-
dest tänamata kõiki neid õpetajaid, 
kes suutsid meid välja kannatada. 
See ei olnud kerge. Aastate jooksul 
oleme isegi olnud tunnistajaks pal-
judele juhtudele, kus 9.p klassi kuu-

letumatus on õpetajate pedagoogi-
lise arsenali ületanud. Ent me ei ole 
klass, kes ei tahaks õppida – üldse 
mitte! Me lihtsalt tahtsime, et õppi-
mine oleks tõeliselt lõbus – midagi, 
mida saaks hiljem ka meenutada. Ja 
need õpetajad, kes selle pähkli läbi 
hammustasid ja meile seda võimal-
dasid, väärivad suurt aplausi! 

Klass peab toimima ühtselt. Ja 
ükski klass ei saa olla üks ilma klas-
sijuhatajata. Õpetaja Indrek meie 
klassijuhatajana on lausa ikooni-
likult sobiv – sportlik, muhe, vei-

di laisk ja alati ülisõbralik õpetaja, 
kellesarnasest enamik ilmselt unis-
tadagi ei oska. Pole lihtne hoida 
tasakaalu meiesuguse klassi ja õppe-
alajuhataja Maris Uppini vahel, aga 
ma arvan, et meie klassijuhataja on 
sellega suurepäraselt toime tulnud.

Me oleme siin võib-olla viimast 
korda niimoodi koos ja sestap tahan 
soovida teile, mu armsad kaaslased, 
julgust. Edu kõiges, millest me unis-
tanud oleme ja julgust proovida kõi-
ke, mis tundub ahvatlev. Sest kunagi 
vaatame me oma elule tagasi ja või-

me uhkelt öelda: „Siin ma võitsin ja 
pidutsesin!“ või „Siin ma kaotasin ja 
õppisin!“ Aga suurim kahetsus oleks 
öelda: „Siin ma ei proovinudki.“ 

Seiklusjutu esimene osa on läbi, 
me oleme kasvanud suureks ja aeg 
on edasi minna. Paljud muinaslood 
ja jutud on meil elus veel lugemata…

Katkend Kristina Lillepea, And-
res Reitsniku ja Markus Väina poolt 
koostatud ja 16. juuni Laagri Kooli 
lõpuaktusel esitatud kõnest. 

Seiklusjutu esimene peatükk

ÄÄSMÄE KOOL

Esimene rida vasakult paremale: Tomy Kalm, Rauno Martin Lehestik, Heilis Mihkelsoo, 
Anette Viil, Anastassia Minakova, Sandra Smirnova
Tagareas vasakult paremale: Siim Edvard Sinimeri, Karl Joann Jürimaa, Jakob Anton Lamp-
mann, klassijuhataja Aivar Pent, Martin Krönström

Ääsmäe Põhikooli lõpetas 12. juunil 
kokku 10 õpilast. Kiitusega põhi-
kooli lõputunnistusel tunnustati 

kahte õpilast ning riikliku kiituskirja “Väga 
heade tulemuste eest” kehalises kasvatuses 
sai samuti kaks õpilast.

Laagri Kooli lõpetas 50 õpilast - 15 tüd-
rukteklassis, 16 poisteklassis ja 19 segaklassis.

Kiitusega lõpetas 5 õpilast (Arabella-Kris-
tina Allvee, Kristina Lillepea, Markus Väin, 
Marianne Murd, Õnnela Randma). Allvee 
ja Lillepea on kiituskirjaga lõpetanud kõik 
põhikooli õppeaastad - kogu põhikooli väl-
tel kõik aastahinded ka käitumine ja hoolsus 
hinnatud hindele 5.

Ühe või mitme ainealase kiituskirjaga lõ-
petas 22 õpilast.

50 lõpetaja hulgas on ka YFU Eesti va-
hetusõpilane Saksamaalt - tema lõpetas te-
gelikult 9. klassi aga ei saa Eesti põhikooli 

lõputunnistust, selle saab ta Saksamaal oma 
kodukoolis, Oldenburgis Eversteni Güm-
naasiumist.

Edasi õppima lähevad peaaegu kõik, koo-
lid on mõnel veel otsustamata. Üks läheb 
kindlasti tööle. Kõige rohkem minnakse 
edasi Nõmme Gümnaasiumisse, sinna läheb 
teadaolevalt 15 õpilast. Aga minnakse ka 
Sauele, 32. keskkooli, Reaalkooli, Polüteh-
nikumi jne. Üks õpilane läheb vahetusõpila-
seks ühendriikidesse kooli nimega Park City 
High School, tagasi tulles ootab teda juba 
GAG. Üks õpilane läheb tõenäoliselt Liver-
pooli edasi õppima. Aga ka ametikoolid on 
plaanides, Polütehnikum sai mainitud, lisaks 
ka Tallinna Tööstushariduskeskus, Särevere 
jne.

Lõpetajate hulgas on palju spordihuvilisi, 
Harjumaa Spordiliidu tänukiri anti aktusel 
üle kaheksale lõpetajale.

Kahe põhikooli peale 60 lõpetajat

9.T 9.S

9.P

ÄÄSMÄE KOOL

FOTO: ANDREW MACKS

KOOLILÕPP
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Päikeseline Vietnam – karmi ajaloo, 
vapustava looduse ja lahke rahvaga reisisiht

Reis ise toimus märtsi lõpus 
ja aprilli alguses. Oli ette 
hoiatatud, et seal on päris 

soe, 25-30 kraadi. Ettevalmistus-
te käigus oli kõvasti peamurdmist, 
mida kaasa võtta ja selga panna. 
Otsustasin kõigepealt oma naise 
kaasa võtta, et reis oleks mõnusam ja 
avaneks mõlema silmaring. Kahjuks 
aga juhtus, et paar päeva enne reisi 
ta haigestus ja jäi paljust heast ilma. 

Meie reisigrupp (38 inimest) 
ütles aga 25. märtsil kodumaale ai-
daa ja läks Finnairiga 13-tunnisele 
lennule marsruudil Tallinn-Helsin-
gi-Honkong-Hanoi. Matkagrupp 
oli küllaltki suur, aga kokkuhoidev 
ja toetav. Keskmine vanus oli ikka 
oma 60+. Jääb imestada nende juba 
valdavalt soliidses eas inimeste ene-
sekindlust ja vaprust, et küllaltki 
ekstreemsetes looduslikes tingimus-
tes vastu pidada. 

Minu senine ettekujutus Viet-
namist oli küllaltki ebamäärane, 
arvasin, et vähearenenud agraarmaa  
ja ega seal peale loodetava ilusa loo-
duse muud polegi. Eksisin aga süga-
valt.

Pealinna kommunistlik punane
Pealinnas Hanois oli tavalisest roh-
kem kasutusel punast värvi. Giid üt-
les, et punane vaht hakkab tasapisi 
alla vajuma. Vietnamis käib konku-
rents kolme ametiposti vahel: presi-
dent, peaminister ja Kommunistli-
ku Partei esimees. Kõik on tähtsad 
mehed ja tahavad oma võimu teos-
tada. Viimasel ajal olevat küll kom-
munistide mõjuvõim vähenenud ja 
esile on rohkem kerkinud peaminis-
ter. Hoolimata sellest, oli kohustus-
lik jalutuskäik Vietnami omaaegse 
kompartei esimehe Ho Chi Minhi 
hiigelmausoleumi juurde, mida sai 
kiigata väljastpoolt. Valvsad tunni-
mehed pidasid valvet, et keegi üle 
lubatud piiri ei astuks. Hanois kü-
lastasime veel mitmeid taoistlikke 
templeid ja budistlikke pagoode. 
Huvitav oli jalgsirännak vanalinnas, 
mida tuntakse 36 tänava nime all. 
Meie silmadele esmakordne oli vee-
nukuteatri etendus, kus tegelased 
paterdasid vööni vees.

Järgnevalt külastasime Halon-
gi lahte, kusjuures öö veetsime  
eksootilisel laeval triivides. Jäi 
meelde õhtusöök, kus teenindajad 
viiekaupa nagu sõdurid meid hea 
ja paremaga varustasid. Mul õnnes-
tus osa saada ka Vietnami massaaži 
võludest. Mina küll ei uskunud, et 
sellel õblukesel tüdrukul nii palju 

jõudu on, et eesti mehe päris läbi võ-
tab. No minge proovige ise. Laeval 
müüdi ka ehtsaid pärleid (üks ehtsu-
se määramise viis on tulega põleta-
mine), millised sai koduse naispere 
tarvis muretsetud.

Tagasi maale saadud, toimus paa-
ritunnine ekskursioon maa-alustesse 
koobastesse. Koopad on salapäraselt 
valgustatud, mitme kilomeetri pik-
kused – kõikjal näeb looduse ime-
tööd stalagmiitide ja stalagniitide 
näol. Koobastesse sisenemiseks tu-
leb üles ronida 150 küllaltki kõrgest 
astmest, mis võtavad ikka korrali-
kult lõõtsutama. Välja tulles sama 
lugu – hoia hoogu, et ei komista. 
Kohati kostab ka ajakohane mahe 

muusika. Oli tore põgeneda tapvast 
kuumusest koobaste jahedusse.

Reis jätkus Cuc Phuongi rah-
vusparki, kus avanes võimalus meie 
Maakodu reisijuhi Jaan Mettiku 
(Tallinna Botaanikaaia peaaednik) 
eestvedamisel teha tutvust kohaliku 
floora ja faunaga. Mees nagu orkes-
ter – teab absoluutselt kõiki loomi ja 
taimi. Nende ladinakeelsed nimetu-
sed läksid loomulikult ühest kõrvast 
sisse ja teisest välja.

Maapealne paradiis
Reisi keskpaigaks jõudsime väga 
mõnusasse 100 tuhande elanikuga 
linnakesse Hoi Ani, mis on Lõuna-
Hiina merest ligi 12 km kaugusel. 
Kuna jõudsime oma 5* hotelli hi-
lisõhtul (juba kell 7 on täitsa pime), 
siis avastasin hommikul üllatusega, 
et meie hotell on merest paarküm-
ne meetri kaugusel. No oli see alles 
maapealne paradiis, kus veetsime 
paar päeva lihtsalt laiseldes ja elu 

nautides. Õhutemperatuur oli tõus-
nud 35 kraadini, aga merevesi pak-
kus veidi leevendust. Ujumisala oli 
õnneks poidega ümbritsetud. On 
olnud ka juhuseid, et kui lähed liiga 
julgeks ja ujumisoskused ei ole ka 
just kõige paremad, võivad lained 
sind merele kanda, hoolimata mee-
leheitlikust pingutusest kaldale jõu-
da. Nii et tasub alati veidi karta, et 
hiljem mitte kahetseda.

Hotellikompleks koosnes väikes-
test mõnusatest kõigi mugavustega 
majakestest. Majakeste vahel laiutas 
kutsuvalt bassein, kuid merele ta 
ikkagi päris alternatiivi ei pakku-
nud oma liiga sooja veega. Päike oli 
seniidis ja pidi hoolega kasutama 

kaitsevahendeid, et mitte ära kõrbe-
da. See võis juhtuda kogenematul ja 
liiga julgel inimesel juba vähem kui 
tunniga. Kahjuks mõned ka kanna-
tasid ja koorisid nahka.

Liigutav ja häälitsev turukraam 
Väga huvitavad kohad on Vietna-
mi turud. Seal müüakse kõike: tai-
medest, juurviljadest, puuviljadest 
kalade, usside ja rottideni. Kogu 
kraam on värske, liigutab-häälitseb. 
Veidi jube on, kui nad rottidelt hin-
ge välja võtavad, aga see on nende 
elu lahutamatu osa – lihtsalt meie 
pole sellega harjunud. Õnneks küll 
rotti keegi meile söögiks ei pakku-
nud, kuigi need pidid väga maitsvad 
olema. Koerad on seal puutumatud, 
neid ei tohi süüa.

Väga huvitav oli külastada Viet-
nami keskosas linnakese Hoi Ani 
lähedal asuvat juurvilja- ja ürdikas-
vatuse küla, kus meile näidati prak-
tiliselt ära kõik vajalikud etapid tai-

mede kasvatamiseks. Seal töötas ka 
üks 93-aastane ülikõhn vanahärra 
koos oma 85-aastase küljeluuga. Vot 
see oli alles imetlusväärne vanapaari 
vitaalsus, millega nad seda tööd te-
gid.

Motikaterohke Saigon
Vietnam on põhjast lõunasse nii 
pikk, et kaks korde lendasime sise-
lendudega. Reisi lõpupoole maan-
dusime endises pealinnas Saigonis 
(ametlik nimetus Ho Chi Minh), 
mis on tõeliselt läänelik linn. On 
ikka tunda ameeriklaste mõju. 
Kõrghooned laiutavad igal pool, 
mida Hanoi kohta ei saa öelda. 
Üks Vietnami omapäradest on, et 
tohutult liigub väikesi motikaid, 
peal kogu pere (vahel 4-5 inimest 
koos lastega). Kuidas nad sinna ära 
mahuvad, on meie jaoks mõistatus. 
Saigonis avaldas muljet endise pre-
sidendipalee külastamine, samuti 
sõjamuuseum, mis eredalt tõi esi-
le möödunud sõjakoledused. Ko-
loniaalajastu vaatamisväärsustest 
külastasime veel Notre Dome’i ka-
tedraali ja postkontorit, mis jätsid 
imposantse mulje. Saigoni öist vaa-
det õnnestus nautida Continental 
hotelli avatud taevabaarist, kus sai 
proovida erilisi kokteilisegusid.

Vahel on keele tundmisest ikka 
kasu ka. Saigoni hotellis sattusin esi-
algu suitsetajate tuppa. Kuna pole 
eluaeg selle va suitsuvinguga tege-
lenud, lugesin hotelli tutvustusma-
terjalist, et vajadusel vahetavad toa 
ümber. Kasutasin seda võimalust ja 
kümne minuti pärast (hämmastav!) 
leidsin end kolm korda suuremast 
toast, kus ei puudunud ka mulli-
vann. Nii et oma õiguste eest tuleb 
alati julgelt seista.

Lõpetuseks paadimatk
Meie reis lõppes Mekongi jõe deltas, 
mida avastasime paadimatkal. See 
delta on looduse mõttes erakordne. 
Rohelust ja elu täis. Kallastel kerki-
vad mitmed ehitised, sagivad lapsed 
harjutavad vettehüppeid kohati so-
gastesse veevoogudesse. Käisime ka 
Mekongi lisajõgedel, ujuval turul, 
troopilistes puuviljaaedades ning  
mõnes plaksuriisi, kookosmaiustusi 
ja riisiviina tegevas kodutööstuses. 
Oli huvitav seda käsitöönduslikku 
tehnoloogiat jälgida. Sai ka naps 
riisiviina proovitud (päris kange) ja 
maiustust peale haugatud.

Viimase öö veetsime jõe kaldal 
mõnusates mugavustega varustatud 
onnides. Kell viis hommikul sain 
elamuse osaliseks, kui mitmed ge-
kod minu hotellitoas oma marulist 
hommikutantsu küüntekrabina saa-
tel alustasid. Kuna voodit kattis aga 
ülevalt alla moskiitovõrk, siis polnud 

hullu nende tegemistest, ainult lär-
mi lõid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 
minu esialgne ettekujutus Vietna-
mist pöördus 180 kraadi. Suure-
pärase looduse, meeliköitva arhi-
tektuuri ja lahkete inimestega maa. 
Väga omapärane, meile paljuski 
harjumatu. Aga kui korra oled käi-
nud, tahaks nagu tagasi. Vietnam 
on hästi arenenud ja üks edukamaid 
riike sealses piirkonnas. Riike ja rah-
vaid peab ise külastama, et saada osa 
nende kultuurist, nende hingami-
sest. Ei saa lugeda ainult ilusaid rei-
sikirjeldusi, mis kahtlemata aitavad 
kaasa uute maade avastamisele, aga 
oma silm on kuningas.

Võimalusel soovitan soojalt seda 
päikesepaistelist ja mõnusat maad 
külastada.

REISIJUTT

Algatuseks tahan öelda, et maailmas juhtub ikka väikesi imesid. Nimelt kusagil selle aasta jaanuaris 
helises minu telefon ja meeldiv naishääl teatas, et olen ajakirja Maakodu tellijana võitnud preemiareisi 
Vietnami, reisikorraldajaks Berger Reisid. Algul muidugi ei uskunud ja arvasin, et Elmari raadio teeb oma 
tavapärast tüngakõnet. Tuli aga välja, et tõsi mis tõsi, nii et vahel leiab ka pime kana tera. 

INDREK 
TIIDEMANN
reisisell Laagrist

• Toidud on Vietnamis väga 
maitsvad ja reeglina 6-7 käiku. 
Arvasime algul, et kes need 
kõik jõuab ära süüa, aga port-
sud olid parajad väikesed ja 
tervislikud. Eriti head ja hästi 
tehtud olid toidud mereandi-
dest, millistest meil Eestis võib 
ainult unistada. Loomulikult 
käib iga söögi juurde väike 
külm kohalik õlleke, mis ergava 
päikese käes veidi sisemust 
jahutab.

• Vietnamis elab kusagil 90 
miljonit inimest, nii et miljoni 
elanikuga linn tundub kohati 
suur küla olevat. Meile muidu-
gi harjumatu. Loomulikult ei 
saa nad aru, kust kandist me 
tulnud oleme ja et meid on ju 
nende mõistes ainult käputäis.

• Rahaks on Vietnamis dong.  
1 USA dollari eest saab ligi-
kaudu 20000 dongi. Saime 
end mitu korda tunda miljonä-
ridena. 

• Vietnami elu lahutamatu osa 
on ka jootraha. Piisab ühest 
dollarist, kui oled väga tehtud 
mees. Mul oli 50 ühedollarist 
mobiilikotis kaasas ja nii mõ-
nigi kord aitas see kiiremale 
teenindamisele kaasa. 

• Kuidas ka ei proovinud, oma 
kohvrit Vietnamis ei õnnes-
tunud kanda. Ikka haarasid 
kellegi kiired ja abivalmis käed 
selle enne, kui pärisperemees 
jaole sai.

• Rahvas on väga sõbralik ja 
abivalmis. Alati naeratavad ja 
loevad su soove huulilt. Kui 
vastad samaga, siis on koos-
töö kindlustatud.

HUVITAV:

Reisikaaslastega paadiretkel
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Lõunapaus Laagris – kiirtoidu eri

Ometi on kiirtoit, või konkreet-
semalt vähemalt hamburge-

rid, olnud eestlase käeulatuses juba 

mitu dekaadi, kui meenutada Neha-
tu putkasid üle linna. Mäletate veel 
– selline pirakas burger, kapsasalatit 
pritsis suunurgast välja, kui hambad 
sisse lõid. Nehatu on kõige kaduva 
teed läinud, asemel on end sättinud 
McDonalds, Hesburger, bensii-
nijaamades müükse kütuse kõrval 

kaheksat sorti hotdogi ja kolmnurk-
seid võikusid, loomulikult on meil 
Subway, mille esimesel tulemisel 
eestlane kenasti järjekorda võttis 
ja tunde välismaist võileiba ootas. 
Kättesaadavad on erinevad pizza-
pakkujad, sushid, kebabid, friikar-
tulid. Laagri aleviku ümbertki leiab 

mitmeid võimalusi. 
Vallamaja testgrupp valiski suvi-

seks katsetamiseks ümbruskonnast 
saadaolevad kiired kõhutäied – va-
likusse võeti siiski erinevad tooted 
– burger, pizza, sushi ja kebab. Kõik 
need on Pärnu maantee äärses piir-
konnas käepärast. 

TEST

Kiirtoidukohad seostuvad inimeste peas ilmselt lühikese ooteajaga, võimalusega 
ports kotis-karbis-paberis kaasa haarata ja... süümekatega. Üldlevinud arvamus 
paistab olevat, et see kõik on kuidagi ebatervislik ja paksukstegev ja võibolla isegi 
amoraalneJ. Üks enesest lugupidav kodanik siiski ju rämpstoitu ei poolda. Popu-
laarsusreiting tõenäoliselt ei tõuse, kui tunnistad, et sul on näiteks igal teisipäeval 
kombeks burks lõunaks ligi võtta. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Hessi burgeripuhvet Laagris 
on pisut enne keskpäe-
va üsna pooltühi. Kaks 

inimest ongi, tunduvad pigem vä-
lismaalased. Keskkond on kuidagi 
steriilne ja lakooniline. Punasest 
vakstust diivanid, tavalised toolid-
lauad ümbritsetuna klaasakendest. 
Nagu akvaariumis. Peaks neile soo-
vitama, et tõmbaks aknad mingi 
toonkleebisega üle, saaks hubasem. 
Pisut selline sööklamiljöö isegi, 
muusikat ei ole, miskid masinad 
urisevad köögi pool. Ja külm on ka. 
Väljas tibab, mistõttu õues söömise 
võimalusest tuleb loobuda, kuigi is-
tumiskohad on ukse taga täitsa ole-
mas. Parkimisega on õnneks hästi, 
saab otse ukse alla ja kogemus rää-
gib, et nii on siia sööma juhtudes 
alati, ruumi jagub.

Teenindusega on, nagu on. Sõl-
tub parasjagu letitagusest inimesest. 
Kaks testijatest jäid oma teenindaja 
kiiruse, pilkkontakti ja sõbralikku 
hoiakuga rahule. Teine tütarlaps ka-
dus aga keset kaardimakset kusagile 
köögisügavustesse ära, ilma kon-
sulteerimata pildus Coca-Cola sisse 
jääd. Ja kuigi nime järgi kiirtoidu-
koht, on pigem nii, et kui kaks ini-
mest on juba leti taga, siis kolmanda 
ooteaeg kipub pisut pikale venima. 
Ilmselt ei ole piisavalt inimesi tööl, 
sest seesama, kes küsib ja raha vastu 
võtab, peab vahepeal köögis ka kar-
tuleid frittima. Rääkimata sellest, et 
salateid ei ole, ühtegi burgerit ei ole 

valmis, tavapäraselt on neis kohtades 
mingi ports erinevat tüüpi burgereid 
juba valmis ja paberisse mässitud, 
soojal riiulil ootamas. Seekord – mit-
te midagi.

Menüü järgi on olemas kõik kolm 
käiku: on salateid, praeks on burge-
rid, mida saab nii kana kui kalaga ja 
loomulikult päris lihaga. Traditsioo-
niliselt pakutakse ka eineid, kus saab 
burgeri kõrvale friikartulid ja joogi. 
See on selline müügilõksu koht. Pea 
arvutab välja, et ainult burgeri ja 
eine hinnavahe ei ole suur, viimasest 
saab justkui palju rohkem süüa vas-
tu, isegi kui tegelikult kõht nii tühi 
ei olegi. 

Kirjas on ka rubriik eritooted, 
mille alt leiab näiteks sojapulgad, 
sibularõngad ja nugget’id, mis eesti 
keeles võiksid olla paneeritud kana-
liha tükikesed. Magusa poole pealt 
saab valida mitme kastmega jääti-
seid, muffineid ja donuts’eid. Uue 
asjana on menüüsse tekkinud smuu-
tid – mitmevärvilised ja näevad üsna 
tervislikud välja.

Tervislikkus on üldse teema, mis 
sellel lõunal mitmeid kordi laua-
le tõstetakse. Kusagilt on ikka nii 
pealuu sees, et burger on hirmus 
ebatervislik asi, seega tekitab lõuna-
tund burgerirestoranis süütunnet, 
nagu oleks pattu tegemas. „Kuigi 
on mitmeid kordi tõestatud, et üks 
burger ei anna sugugi rohkem kalo-
reid kui mõni päevapraad,“ teab üks 
laudkonnast rääkida. Hilisem uu-

ring firma veebilehelt annab tõesti 
tulemuseks, et väikseste friikartulite 
kalorisisaldus on näiteks 279 kcal. 
Mäletamist mööda võib üks kohuke 
umbes sama palju anda. 

Testlõunasöök 16. juunil
Valitud sai kaks burgerist-friikart-
litest ja Coca-Colast koosnevat ka-
naeinet (3,4 eurot), üks kanatortilla 
koos kohvi ja šokolaadi donuts’iga 
(3,1 ja 1 eurot), neljas valik oli kala-
burger koos friikartulitega (3,7) eu-
rot. Viimane valik on rohkem nagu 
pealesunnitud, sest salatiletis haigu-
tas tühjus. 

Üks testijatest haukab mõnuga 
tortilla’t, see on suur ja paistab sisu-
kas, rohelist kraami on kõvasti, aga 
samamoodi ka maitsvaid kanaliha 
tükke. „See siin on suur ports küll, 
aga ma olen tähele pannud, et mida 
rohkem linna poole restoran, seda 
väiksemaks need lähevad,“ teatab ta, 
ise näpuga söögi seest jalopeno’sid 
välja noppides. Olevat liiga piprased. 
Teda võib usaldada, sest enda sõnul 
käis ta üksi elades vähemalt kord 
nädalas mõnest burgeripaigast läbi. 
„See siin on väga maitsev, meenutab 
mulle Türgi pizzat Berliinis. Ja sellel 
on kõige parem kaste üldse – pap-
rika-majoneesi oma. Aga donuts’it 
peab küll kaks korda vaatama. See 
oli raudselt vanasti suurem,“ on 
sööja pisut nördinud, samas maitse 
paneb heameelest mõmisema. Kohvi 
kvaliteet saab ka heakskiidu.

Kalapihviga burger ja friikad ei-
nestajat just ei vaimusta, kotlett näi-
tab märke, et sügavkülmast on otse 
pannile pandud, on kuidagi vettinud 
olemisega. Aga see nurisev arvamus 
võib vabalt olla seotud sellega, et te-
gelikult tahtnuks hoopis kanasalatit, 
aga seda ei antud. „No mis mõttes 
ei ole lõuna ajal salateid valmis, mil-
lal siis veel?“ tuleb pahandav kom-
mentaar. Aga kuna päev ole olnud 
paremate killast, siis lohutustoiduna 
läheb kalaburger arvesse küll.

Kanaburgeri ja friikartulite söö-

jad jäävad napisõnaliseks. Aga kan-
dik saab nullini puhtaks söödud, 
isegi burgeri vahelt pudenenud kap-
salehed nokitakse näpuga kokku.

Kokkvõte – maitsed on head, aga 
pahna tekib söömise ajal palju ja nii 
mõnigi pudi burgeri vahelt kukub 
rinnaesisele. 

Hesburger – söömine süütundega pooleks / Hesburger Tallinn Laagri Pärnu mnt 453F, laagri@hesburger.fi, E-P 9-23

• Ketšup on eraldi raha eest, 
välismaal burgerikohtades küll 
ei ole.
• Hambatikke ei ole kusagil.
• Eelarvamused rõhuvad.
• Sooduskupongid ja kliendi-
prorgammid annavad võimaluse 
soodsamaks ostuks.
• Veebilehel info toodete 
kalorite, süsivesikute, rasvade ja 
proteiini sisalduse kohta, äärmi-
selt huvitav materjal, majonees 
näiteks annab napilt samapalju 
kaloreid kui friikartuliports.
• Suutäitevahelised jututeemad 
läksid nostalgiliseks – näiteks 
lood, kuidas „nooruses“ sai pea-
le klubituuri öösel Viru väljaku 
Nehatu burgeriputkas söömas 
käidud.
• Lepiti kokku, et rämpstoidu 
nimi tuleb pigem sellest, et 
söömisega kaasneb palju karpe, 
pabereid, topse ja salvrätte.
• Võib kohata ootamatult vanu 
kaugeid tuttavaid, kes mööda-
sõidul läbipõikel on.
• WC oli suhteliselt nukras 
seisus.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 7 3 5 6 5,25

Toit 9 7 8 6 7,5

Hind 4 5 7 5 5,25

Meeleolu 7 5 2 4 4,5

Jätk maikuu vallalehes 
ilmunud artiklile, kus alustati 
Laagri ümbruse lõunasöögi 
kohtade kaardistamist. 
Vallamaja komplekteeris 
neljast isendist koosneva 
köögikomando kohalikke 
puhveteid selle pilguga üle 
vaatama, et kus ja mida 
antakse, kas on hea ja kas 
on emotsiooni.  Alljärg-
nevat tuleb loomulikult 
võtta väikese koefitsiendiga. 
Tegemist on iga söögikoha 
puhul ainult ühe päeva näite-
ga 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 puhvetit-
est siiski.

Laagri Leivatoast enam küpsetisi ei saa 

„Leivatuba sellisel kujul 
on tõesti suletud ja 
eks sulgemise põhju-

sed olid vägagi proosalised - kvali-
fitseeritud tööjõu puudus, sektori 
ebaõiglane konkurents, paleodieet 
kui liha-muna müüjate oskuslik lobi  
ehk viimase aja trend vähem tarbida 
pagaritooteid ja perenaise väsimus 
väikeettevõtjana 24/7 olemisest,“ 
avab pagariäri omanik Andres Agu-

kas sulgemise tagamaid. Lisaks ei 
ole tema hinnangul Laagri keskus 
väikeäri ajamiseks kõige parem koht 
- inimesed on liiga kaubanduskes-
kuse usku pööratud

Samas kohas alustab Agukase 
sõnul aga mõne aja pärast uus ette-
võte. 

ETTEVÕTLUS

12. juunist alates on Vae tänava leivatoa uksel silt, et pisipood 
on kinni. Kaneelipirukat ja kohupiimakooki enam sealt ei saa. 
Vähemalt mõnda aega mitte. Põhjuseid on mitmeid.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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Kevadel pandi Pärnu maan-
tee Rimi ette parklasse püs-
ti puidust putka, luuk ees ja 

kaks lauakest kõrval. Sinna tuli ke-
babi putka. Kebab on Lähis-Idast 
pärit, täna vist küll enim Türgiga 
seostatav, liharoog. Algupäraselt 
lambalihast, aga võib olla ka veisest 
või kanast. Stefani juures saab vei-
sest. 

Menüü on minimalistlik: kebab 
friikartulitega, kebab pita, kebab 
100% suur. Lisanditeks saab eraldi 
võtta XXL sibulat või pita saia. Kõik. 
Konkreetselt kolm asja ongi. Kes 
liha ei söö, sel põhimõtteliselt sinna 
asja ei ole. Kui ilm on nigelapoolne, 
nagu testimispäeval juhtus olema, 
siis on päris nöök sööki kohapeal 
manustada. Aga selliseid putka ees 
einestajaid palju ei ole ka. Pigem 
ilmselt põigatakse möödasõidul läbi 
ja haaratakse karp kaasa. Teine ära-
tuntav sihtrühm paistavad olevat üle 
tee automüüjad – kolmveerand tun-
ni jooksul oli näha kolme erineva 
automargi (viidetega rinnasiltidele 
ja autouste kleebistele) müügiesin-
dajaid. 

Teenindus kiskus kohe alguses 
raba poole. Kaardiga maksta ei saa. 
Pita leiba ei ole. Üldse oli tütarlapse 
teiselpool luuki kuidagi rabe ja mitte 
kuigi avatud olemisega. See muutus 
hetkega, kui omaniku-olemisega 
meesinimene mõned minutid hiljem 

saabus. Ei tea, kas sellest, et mõni 
nägu testseltskonnast talle tuttav oli, 
aga ühtäkki oldi hoolitsusega üle 
külvatud: „Tüdrukud, kas pita saia 
ka juurde tahate? Ma just tõin värs-
keid. Aga kohvi võtate ka, mul on 
kõike – musta, latet, mida soovite?“ 
Tuleb märkida, et täiendavat raha ei 
küsitud ei saia ega kuuma joogi eest. 

Mingit mõnusat meelsust olustik 
siiski ei loo. Ilmselt oleks emotsioon 
parem, kui ilm lubanuks päikest 
nautida ja toit ei oleks esimese 5 mi-
nutiga tuule käes ära jahtunud. Peab 
ilmselt ilusa ilmaga uuesti proovi-
ma, kuigi vähe snooblik oleks vist ka 
kiirtee ja kaupluse vahel pikutavast 
putkast restoranitunnet eeldada. 
Maantee pealt viskab kummisahinat 
ikka sisse ja parklas veerevad kaup-
lusekärud vahetuva masinapargiga 
võidu. Ongi ju selline pretensiooni-
tu koht.

Testlõunasöök 26. juunil
Lakoonilisest valikust otsustas test-
grupp võtta kaks portsjonit tavalise 
mõõduga (saab ka suures) kebabi 
friikartulitega (3,9 eurot) ja ühe suu-
re 100% kebabi (5,7) eurot. Viimane 
valiti kahe peale, sest üks testijatest, 
kes liha peale silmi pööritama kipub, 
lubas leppida kaaslase karbist friikate 
nokkimisega. Aga sisulist vahet neil 
kahel erineva nimega asjal siiski ei 
ole. Friikartul, salatiks lõik kurki, 

teine tomatit ja hunnik sibularõn-
gaid ning liha kogus ühel suurem, 
teisel tiba väiksem. Tegelikult oleks 
üks sööja eelistanud hoopis pita ke-
babi, mis kujutab endast lavaši saia 
vahele surutud lihatükke sibulaga 
segi, aga nagu öeldud, tellimise ajal  
saia ei olnud. 

Selgub, et söögiports mõõdus 
„tavaline“ on üüratu suurusega ja 
toiduannus „suur“ sobib vähemalt 
kolmele inimesele. Kahe peale võe-
tud toidust jäi veel kolmandik järele 
ja kuna serveeritakse eine juba plast-
karbis, oli seda hõlbus ka õhtusöögi 
tarvis kaasa haarata.

„Pean ütlema, et hea on. Ja frii-

kartulid on paremad, kui näiteks 
Hesburgeris. Miks? Nagu rohkem 
kartuli maitsega on ja ei ole niimoo-
di soola sisse uputatud. Tundub 
nagu kartulid ei olekski sügavkül-
mast võetud. Ja see punane kaste, 
mis näeb välja nagu ketšup, aga te-
gelikult ei ole, see on ka väga hea,“ 
kirjeldab sööja. 

„Mulle meeldib, et liha on päris, 
mitte mingi hakkliha segu. Häs-
ti küpsenud, hästi maitsestatud. Ja 
seda on palju,“ tuleb teinegi posi-
tiivne iseloomustus. 

Liha mittesööv kunde näkib mõ-
ned friikartulid ja paar siilu kurki ja 
on siiski üsna häiritud asjaolust, et 

temasugune süüa ei saagi. Asub siis 
boonusena pakutud pita saia kallale 
ja saatuslikuks see saabki – see on 
lihtsalt nii lõhnav, värske ja pehme, 
et süümekatega segi (valget saia ei 
ole ju tervislik süüa J) naudib pu-
nasesse kastmesse (mis ei ole ketšup) 
pikitud saiatükikesi. 

Neljas, kelle omapära on vä-ä-äga 
aeglane söömine, on püsti hädas, 
sest tema toitumistempot arvesta-
des on roog poole söömise peal juba 
külm. „No kahju kohe, et kogu see 
ilu ära jahtub,“ nendib ta nukralt ja 
rohkem kommentaare ei tulegi. Aga 
sööb vapralt edasi.

Kokkuvõttes – lakooniline me-
nüü, aga lihaisu saab rahuldatud ja 
kõht täis. Väga täis.

Stefan kebab – lakoonilise valikuga lihakoht / Stefan Kebab, Pärnu mnt 556a, Rimi parklas, 
avatud: E-R 10-21, L-P 11-20, www.facebook.com/Stefankebab 

• Arveldamine on sulas, mis on 
tänapäeva rahakasutamisharju-
muste juures tülikas, aga kuna 
kauplus on lähedal, saab kiirelt 
rahaakna juurest läbi lipata. 
• Puhtalt kebabi putka siiski, 
muud valikut ei ole.
• Kohv maitses päris okeilt.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 7 7 4 8 6,5

Toit 7 7 5 3 5,5

Hind 9 8 7 3 6,75

Meeleolu 3 4 5 4 4

Maksimarketi sisetänava ää-
rest leiab viiemeetrise va-
hega kaks kiirtoidukohta 

– värviline ja silmi kirjuks võttev 
SushiShop ja ahjusooja pitsahõngu 
levitav Pizzakiosk. On puhkuste-
eelne aeg ja köögikomando otsustab 
teha kaks testi ühe hoobiga. Pool 
seltskonnast suundub pitsaleti poo-
le, teine katsub kiirelt orienteeruda 
Jaapani toidu maailmas.

Pizzakiosk on spetsialiseerunud 
pannipitsa versioonile ehk õhuke-
se ja krõbeda põhjaga pitsat ei saa. 
Neid paksupõhjalisi variante saab pi-
sikesest kioskist aga tervelt 39 erine-
vat. Mõned nimed tulevad kogenu-
male pitsasööjale tuttavad ette – on 
traditsioonilist Margheritat (juustu 
ja pitsakastmega) ja Francescanat 
(singi, paprika, šampinjonidega, aga 
lustlikult jääb seinapealsest menüüst 
silma ka Rapla-, Jüri-, Paide- ja Mäe-
küla-nimelised pitsad. Ilmselt on 
selle taga Pizzakioski teised tegutse-
miskohad, mille auks on omanime-
line toode menüüsse pandud. Süüa 
saavad kõik – nii lihahimulised kui 
juurikausku inimesed. Ootamatult 
suur on kanapitsade valik – seitse 
erinevat võimalust. 

Saab suurt ja väikest, odavaim 
väike on 2,8 eurot maksev Lastepit-
sa (kaste, juust ja vorst), kalleim suur 
on 9,8 eurone Fantaasia (vabal vali-
kul neli koostisosa ja kolm lisandit)

Pitsade ooteaeg on kümne mi-
nuti tuuris, valmistamist saab siis 
nullist sajani pealt vaadata sealsamas 
kõrval asuvas kahes lauakeses. Kuigi 
peamiselt on kiosk suunatud ilmselt 

kaasavõetavale karbitootele, on siis-
ki võimalus ahjusoe asi ka kohapeal 
nahka panna, selleks otstarbeks saab 
plastist kahvli ja noa kaasa. 

Sushi-lett seevastu paneb alguses 
pea valutama. Mitte midagi ei saa 
aru. Letile on rivistatud paarküm-
mend makit ja sushi’t, kõigil ühe 
ühiku hinnad juures. Tavapäraselt 
müüakse sushi’sid neljaste-kuueste-
kaheksaste komplektidena ja omaja-
gu segadusse ajab, kui püüad peast 
arvutama hakkama, sest hinnad va-
rieeruvad 60 sendist kuni 2,7 euroni 
tüki eest. Samas leiab menüüraama-
tust ka komplektid ja lisaks veel as-
sortiid, kus on valikus mitut erine-
vat sorti rulle. Esmaspäevast reedeni 
pakutakse veel ka päevamenüüd, mis 
sisaldab Jaapani-pärast suppi, sushi-
nelikut ja Jaapani-pärast salatit, me-
revetikast või ubadest näiteks. Esi-
mese emotsioonina tahaks kusagile 
maha istuda ja menüü rahulikult läbi 
töötada.  Seda võimalust paraku ei 
ole ja kui sushi koha pealt palju taus-
tateadmisi pole, tuleb käigu pealt 
üsna huupi valida.

Testlõunasöök 19. juunil
Köögikomando valis pitsade nime-
kirjast ühe väikse Maffioso (sink, 
suitsukana, salaami, suitsujuust, 
oliivid, paprika, sinihallitusjuust – 
4 eurot) ja ühe väikse Contrapollo 
(suitsukana, sink, ananass, küüslauk, 
paprika – 3,5 eurot). Sushi-sööjad 
valisid kahe peale ühe assortiivaliku, 
kus kokku 18 ühikut erinevaid sus-
hi-lisi hinnaga 11 eurot sentidega. 
Aga... Selle juures on üks aga. Ni-

melt sai selle raha eest eelmisel päe-
val valmis tehtud karbi. Õige hind 
olnuks ligi 24 eurot ja isegi kahe 
peale on lihtsaks töölõunaks seda 
ikka liiga palju.

Lauale jõudvad pitsad on pu-
has silmailu: pontsakas kohev põhi, 
pealne tundub tummine, mitmeke-
sine ja rõõmsalt värviline. „Materjali 
on siin ikka kõvasti, tundub väike, 
aga kui sööma hakkad, siis on poole 
peal juba kõht täis,“ kiidab üks söö-
jatest. 

„Tainas on eriliselt hea, nagu 
oleks juustu sisse pandud,“ mõmi-
seb teine. Kõik olla proportsioonis, 
põhja on piisavalt, katet on piisavalt. 
Kuna üks testijatest võtab üsna tih-
ti erinevatest kohtadest pitsat ligi, 
julgeb ta kinnitada, et selles kioskis 
pakutav ületab kõrgelt senimaitstut.

Sushi-assortii on selles mõttes 
jälle hea valik, et maitsta saab eri-
nevaid. Nii näiteks oli valitud karbis 
neli erinevat sushi-varianti peamiselt 
mereandidega – lõhega, kalamarja-

ga, krevettidega, lisaks veel mingid 
naljakad taignatasku moodi asjad 
roheliste merevetikatega. Suurele 
karbile antakse kaasa ka neli väik-
semat – sojat, inverit, vasabit ja veel 
mingit pruunikat kastet, mis mait-
selt mädarõigast meenutab. 

Sushi-palad on lisaks ka suured, 
kuigi kipuvad sojakastmega kokku 
puutudes kiiresti laiali pudenema. 
Vasabi on päris krehvtine, natuke 
viskab tuld silmadest välja, sojakaste 
tundub ka olevat tummine, vastu-
kaaluks sellele, et paljudes kohtades 
kiputakse seda veega lahjendama 
„Ausalt, sigahea on,“ tunnistab üks 
sushi-sööjatest. Temagi päevame-
nüüsse kuulub tihti just see Jaapani 
toit, tõsi, Comarketi valmistoidule-
tist ostetuna, selle kioski oma olevat 
taas parem. „Aga teenindus mulle ei 
meeldinud, liiga teenindav,“ lisab ta 
juurde. Olla olnud pisut liiga peal-
tükkiv ja jõuline. Samas võib see olla 
üsna subjektiivne tunne, sest kaks 
leti ees seisjat olid valiku rohkusest 

tõesti ilmselt pisut peataolekus ja 
teenindaja püüdis lihtsalt abivalmis 
olla. „Ta ju selgitas ilusasti, mis on 
mis, uuris, kas eelistame teravamaid 
maitseid ja katsus igati abiks olla,“ 
lükkab teine teenindusalase paha-
meele ümber. 

Kokkuvõte – ilus toit, maitsev 
toit, aga võta parem kontorisse kaasa 
ja söö kusagil puhkenurgas. Koha-
peal meeleolu väga ei leia.

Maksimarketi sushi’d ja pitsad ületavad maitseelamustelt teisi omasuguseid
SushiShop Laagri, Laagri Maksimarket, tel 6688660, www.sushishop.ee        P-N 10.30-21, R 10.30-21.30 L 10-21.30
Pizzakiosk Laagri, Laagri Maksimarket tel: 6843920, www.pizzakiosk.ee       E-P10-21

• Pitsas on midagi, mis tekitab 
heaolutunde.
• Kohta, kus kohapeal süüa, põ-
himõtteliselt ei ole. Sisekoridori 
väikesed lauad, mis komando 
poolt iseseisvalt kokku sai 
tõstetud, pikaks mekutamiseks 
motivatsiooni ei paku just. Aga 
ilmselt ei ole see eesmärkki.
• Taas on söömisjärgselt laua 
peale kogunenud hunnik prahti: 
karbid, topsid, plastikust noad-
kahvlid, sushi-pulgad. 
• Sushi tundub tavaliseks kon-
torilõunaks natuke liiga kallis 
hinnaklassis olevat.

TEKKINUD MÕTTEID:

PITSA A B KESKMINE

Teenindus 7 10 8,5

Toit 9 10 9,5

Hind 8 10 8,5

Meeleolu 0 0 0

SUSHI A B KESKMINE

Teenindus 1 9 5

Toit 10 9 9,5

Hind 1 4 2,5

Meeleolu 2 1 1,5
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Kolm põlvkonda peremehi ja maasikaäri

Rehe talu pärisperemees, va-
naisa Ants Ulm, ostis kuna-
gi kuuekümnendatel koha 

ja sättis ümberkaudsetele põldudele 
mesilaspered kasvama. Isa Urmas 
jätkas Antsu slepis, mesindus sai 
temagi päevatööks, aga üheksa-
kümnendatel kaubeldi tagasi talu 
ümbruse maad ja hakati vaikselt kätt 
proovima põllumajanduses. Rehe 
talu musta mulda on maha pandud 
ka kapsast ja kartulit, aga suurima 
koha on tänaseks välja võidelnud 
hoopis maasikas. Ja sel aastal üle 
pika aja rekordilisel kahel hektaril. 
Julge sammuga seniseid tootmis-
mahte hakata suurendama tuli välja 
noorperemees Lauri. 

„Ma vaatasin, et siin on kaks 
valikut, kas lõpetada asi ära või siis 
suuremalt ette võtta. Põllumasinad 
on juba vanad, külmkamber nõu-
dis täielikku ümberehitamist. Et 
investeeringuid saaks ja oleks mõtet 
teha, tuleb rohkem toota. Mõtlesin, 
et tulen siis vanadele natuke appi ja 
vaatame, kuhu me koos välja jõuda 
võiksime,“ selgitab Lauri. Varase-
malt tegutses isa Urmas FIE-na, 
kuid nüüd tehti koos pojaga maasi-
kate tarbeks eraldi ettevõte – Talu-
maasikad OÜ.

Kui maaelu ja põllupidamisega 
elupäevad seotud olnud Ants ja Ur-
mas sehkendavad maasikate kõrvalt 
endiselt ka mesilastega, siis noorpe-
remees on sootuks teist masti. Tema 
on väljaõppinud energeetik, kõrgelt 
haritud pealegi, käib parasjagu dok-
torantuuris ja teab kõike taastuv-
energeetikast. Maasikas ei tohiks 
kohe mingi valemina sellesse tee-
masse sobida, hoopis teine valdkond 
ju, aga Lauri noore mehena jaksab 
toimetada mõlemas vallas. Selleks 
ajaks, kui juuni lõpus-juuli alguses 
kõige kibedam andmine põllul lahti 
läheb, võtab mees lihtsalt päristöölt 
puhkuse. Ja kui maasikad võetud ja 
mahagi müüdud, suundub kontoris-
se tagasi teadust ja tasuvusanalüüse 
tegema. 

Ja mitte ainult tema, ka Lauri ja 
Urmase naised on pereäris tegevad 
– ühtekokku hingavad maasikaäri 
rütmis neli Ulmide klanni liiget. 
Peotäis pisemaid tegelasi veel lisaks. 
Nemad, tõsi, suhestuvad maasika-
äriga esialgu veel marju suhu nop-
pides ja magusast maitsest rõõmu 
tundes. Aga just niisamuti alustas 
ka Lauri aastaid tagasi ja tänaseks 
on toonasest nagamannist, keda 
ikka niitma ja korjama kamandati, 
saanud tõsimeelne maasikaistandu-
se arendaja. See lihtsalt tuli vere ja 
lapsepõlvega kaasa.

Taimed tulevad Hollandist
Maad on Rehe talul tegelikult paari- 

kümne hektari kanti. Maasikakas-
vatus nõuabki rohkelt pinda, sest 
vähemalt iga nelja aasta tagant vajab 
maa puhkust. Maasikas võetakse 
üles, asemele külvab mõni naaberta-
lunik kaera näiteks. „Eelmisel aastal 
oli, näed siin, nende noorte istikute 
asemel viljapõld. Maa peab puh-
kama vähemalt neli aastat, muidu 
mulla toiteväärtus langeb, haigused 
ja lehemädanik jäävad maa sisse ja 
siis ei tule sealt mingit saaki,“ teab 
Urmas. Samamoodi on istikutel 
nelja-aastane tsükkel – esimese aasta 
omad on sellised nirumad, õisi vähe, 
saaki napilt, aga marjad suured. Tei-
se ja kolmanda aasta taimed vohavad 
ja kannavad ning neljandal aastal 
korjatakse viimased pisemad marjad 
ning võetakse istandus üles, rohkem 
sealt saaki välja ei pigista.

Rehe talus on uue, alles sellest 
aastast lisaks kasutusele võetud ühe 
hektari all noortaimed, teine hektar 

uhkustab tugevate taimepuhmaste 
ja korralikku saaki ennustava mar-
jatihedusega. Istikud tuuakse otse 
Hollandist, kunagi tehti talus ise 
ka taimearetust, aga sellest loobuti, 
haigused tikkusid ikka ligi. Ja otse 
Hollandist ostetakse taimi sellepä-
rast, et olla kindel taimede päritolus 
ja kvaliteedis. Varasemalt on halbu 
kogemusi vahendajatega, kus maa-
sikataimed on väga nõrgad olnud 
ja haigusi edasi kandnud. Kusjuures 
maasikataimed tuuakse kohale kül-
mutatult ja säilitatakse ka külmas. 
„Kui oleks normaalses temperatuu-
ris, siis hakkaksid taimed kohe juuri 
alla kasvatama. Külmutatud olekus 
saavad nad aru, et ei ole veel õige 
aeg,“ naerab Lauri.

Sordi osas ollakse Rehe talus 
truud Polka-nimelisele marjale. On 
proovitud pea kõiki variante, aga 
just Polka olla meie kliimas kõige 
haiguskindlam ja paremini talvele 
vastupanev sorti. Magus veel peale-
kauba.

Istutusel kohalikud noored abis
Peamine maasika istutamise aeg on 
mai teisel-kolmandal nädalal. Tava-
liselt on istutatud oma perega, sest 

istutamise kvaliteedist sõltub väga 
palju. Kuna sel aastal vajas istutamist 
rohkem taimi, kutsuti lisatööjõudu 
Sauelt ja tööd käisid proovimas ka 
Vääna-Viti kodu kliendid. Korja-
mise ajaks kutsutakse appi ligikau-
du kümmekond abilist. Kohalikud 
noored enamasti, sellised 17-18-aas-
tased, siitsamast Saue vallast ja lin-
nast. „Eelistamegi seda, et abijõud 
saaks ise kohale, rattaga näiteks. 
Mul on nimekiri huvilistest, siis kui 
aeg käes, helistan läbi, kes saab ja 
tahab tulla,“ ütleb Lauri. Üldreegel 
olla see, et kui noor ise on huvitatud 
ja end tööle kaupleb, on ta ka reeg-
lina motiveeritud tööd tegema. Kui 
ema-isa tahavad lapsele töökasvatust 
õpetada ja põllule suunavad, siis ta-
valiselt ei tule sellest head nahka, 
muidugi on ka erandeid. 

Kokku on sel Rehe talu kahel 
hektaril ligi 40 000 taime. Suuris-
tandustes on kaks tehnikat taimi 

mulda panna – kas maleruudukuju-
liselt, nii et kõrvuti tuleb kaks rida 
ühele vaole, või ühe reana. Urmas 
eelistab viimast, kogemus ütleb, et 
kahe reaga tekib vao keskele justkui 
tihe põõsapuhmas, mis soodustab 
niiskuse kogunemist ja hallituse te-
ket. „Maleruudus pannes mahutaks 
muidugi rohkem, aga ma arvutasin 
siis kulud ja ohud kokku ja jäin ikka 
riskivabama variandi juurde,“ nen-
dib Urmas. 

Tehnika timmib käsitööd  
vähemaks
Kui taimed mullas, tuleb vahel va-
gude vahel niita ja maasikaid rohida, 
aga selle töö saab pererahvas ise õh-
tuti ja nädalavahetuseti tehtud. Pea-
legi on suurfarmis ka oma tehnikad, 
millega tööd vähemaks timmitakse. 
Näiteks on kõik maasikad istutatud 
kilepeenrale, sel juhul tekib umb-
rohtu vähe ja rohimise osakaal jääb 
väiksemaks. Üle paari nädala tuleb 
ikka põld üle käia, aga see ei ole 
midagi hullu. Kastekannuga ei saa 
samuti kahel hektaril enam hakka-
ma, Rehe talugi on investeerinud 
tilkkastmise süsteemi. Üle vagude 
jooksevad voolikud, mis on pumba-

ga ühendatud ja saab automaatikaga 
reguleerida nii veekogust kui inter-
valli. Säästab vett, aega ja töömahu-
kust.

Korjamine käib aga ikka nii, 
nagu aastasadu on olnud. Väike-
sed väledad näpud ja puhas käsitöö. 
Urmas ei tea, kas maailmas on juba 
leiutatud masin, mis avamaalt ilma 
inimtööjõuta marjad kokku korjaks. 
„Ma hästi ei usu, maasikad valmivad 
ju eri ajal, ei ole nii, et ühes puhmas 
kõik korraga punased. No on kasu-
tusel ka selliseid liikuvaid lavatseid, 
millel korjajad üksteise kõrval kõhuli 
reas ning traktor ees tõmbab, aga ül-
diselt maasika korjamine ongi väsi-
tav töö,“ nendib mees paratamatust.

Riskantne äri
Keskmine saagikus peaks olema 4 
tonni marja hektari kohta. Urma-
se arvutuste kohaselt on parimatel 
hooaegadel hektar välja andnud ka 6 

tonni marju. On muidugi ka nigela-
maid aastaid, mil raamatupidamus-
likult oleks tegemist pankrotiga ja ei 
ole muud valikut, kui tööle veel pea-
legi maksta. Enne seda, kui põllule 
kastmissüsteem soetati, kõrvetasid 
paar kuuma suve ka Rehe talu tai-
med ära. Lihtsalt ei jõudnud maad 
niisutada. Kurja võivad muidugi 
teha ka vihmad – niiskus jääb sisse 
ja siis ei ole hallitus kaugel. Õnneks 
on Rehe talu maasikapõllud suhteli-
sel avatud alal, tuul käib ikka peale 
ja kuivatab vihmamärja ära. Kuigi 
ka tuul võib teha kurja, selgi keva-
del pööritas nii palju, et kiled va-
gude peal kippusid lendu minema, 
oli vaja neid kividega toetada. „See 
maasikaäri on väga õrn ja riskantne 
asi küll. Ilmast sõltub palju ja seda 
ette ei ennusta. Aga kui ilm hoiab, 
siis võib ikka hästi teenida,“ võtab 
Urmas mõtte kokku.

Kunde tuleb koduuksele
Peale jaanipäeva võtavad maasikad 
punase näo ette. Siis on neli näda-
lat hommikust õhtuni pere ise koos 
abilistega põllul. Toodang reali-
seeritakse ka põhimõtteliselt põllu 
serval. Kakskümmend aastat maa-

sikakasvatust on kujundanud oma 
kindla kundede võrgustiku, tullakse 
nii Raplast kui Tallinnast. Üks tu-
rukoht on Urmasel ka, Balti Jaama 
Rohelisel turul on tema päralt üks 
boks. Aga peamiselt läheb kaup ikka 
otse koduukselt. Noorperemees on 
marjad ka internetti pannud – ko-
dulehe kaudu saab teha tellimuse 
ette, marjade eest maksta ja ise jä-
rele tulla. „Tänapäeval ju inimestel 
sularaha reeglina taskus polegi,“ 
põhjendab Lauri uue aja võimaluste 
kasutamist. 

Maasika kilohind kujuneb Rehe 
talus vastavalt päevahinnale. Mis 
praktiliselt tähendab seda, et hom-
mikul uuritakse järgi, mis hinnaga 
marja Nõmme turul või Keskturul 
letile pannakse ja selle järgi kuju-
neb ka Rehe talu maasikate hind. 
Ja kuigi kesksuvel on selline aeg, et 
pakkumisel on kõrvuti nii Poola ja 
Hispaania mari kui ka kodumaine 
toodang, mille hind välismaa mar-
jadest poole kallimgi on, jätkub Ur-
mase sõnul kliente ka Eesti omale. 
„On neid, kes teadlikult tahavad 
kodumaist maitset, ja siis on neid 
ka, kes tahavad lihtsalt maasikat,“ 
kinnitab Urmas. Miks need välis-
maa omad vahel plastmassi maitset 
ja konsistensti meenutavad ja näda-
laid laua peal vormis püsivad, Urmas 
täpselt ei tea. Ta pakub, et põhjus on 
ilmselt kemikaalides ja asjaolus, et 
maasikas korjatakse pooltoorelt põl-
lult ja toimub n-ö järelvalmimine.

Noorperemehe uljad ideed 
Sel aastal pandi siis Lauri mahitusel 
maha poole suurem kogus taimi. 
Aga tema ambitsioonid on veelgi 
suuremad: eesmärk on kolme aasta 
pärast jõuda 5 hektarini, vahetada 
välja masinapark, pöörata senisest 
rohkem tähelepanu ka reklaamile 
ja turundusele. Vaadata, kus piir 
ette tuleb ja kas saab kuidagi veelgi 
kaugemale. „Tegime kevadel oma 
Facebooki lehe, väike kampaania 
ja meil on juba rohkem fänne kui 
Saue vallal,“ rõõmustab Lauri. Mees 
teeb maasikavärki põhitöö kõrvalt ja 
usub, et maasikas võiks anda olulise 
panuse tema investeerimisportfel-
li. Esialgu nõuab see muidugi oma 
suvede ohverdamist, sinna ei mahu 
napilt ei puhkust Kanaaridel ega 
Lottemaad. Maasikaäri võib olla 
soodsal aastal tulus, aga ta ei sobi 
nii väikeste mahtude juures ainult 
põhitööks.

Urmas püüab noorema põlvkon-
na tuules püsida ja ideedega kaasa 
minna. „Mina pean selle energia 
leidma ja kaasa kihutama, mesilaste 
juurde enam ei jõuagi, kogu aeg vaja 
tagasi tuisata ja uusi ideid ellu viia,“ 
naerab Urmas.

Vanaperemees Ants on rohkem 
nagu ülevaataja rollis. Mässab vaik-
sel tempol koduaia mesipuudega ja 
nookab noortele maasikavälu veerel 
tunnustavalt kaasa. Talu ju elab.

ETTEVÕTE

Maasikakasvatus on riskantne äri, aga kui hooajal ilm ei nöögi, läheb ikka väga hästi. Ja kui nöögib, on 
lood viletsad. Kiia külas Rehe talu maasikaistanduses on 20 aastat seda ilmastikuriski trotsides ellu jää-
dud ja suund pereettevõtte laienemiselegi võetud.

Rehe talu maasikaistanduse kolm põlvkonda peremehi ja pihuga pisikesi peale

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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TALUMAASIKAD OÜ
www.talumaasikad.ee
www.facebook.com/talumaasikad
E-post: info@talumaasikad.ee 
Telefon: 56 980 836 
Aadress: Rehe Talu, Kiia küla, Saue vald.
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Ääsmäe mõis – Saue valla kauneim

Enne praegust valge ja kollase 
kombinatsiooni oli kasutusel 
ka valge ja roosa. Valge kroh-

viga on kaetud akende raamistused, 
karniisid, liseenid ja akendealused 
kõrgemad pinnad. Maja viimistle-
misel kasutatud krohvi värvitooni-
deks olid esialgu valge ja tumedam 
hall, mis oli saadud puusöe segami-
sel krohvisegusse. 

Hoone põhiplaan on kesktel-
je suhtes sümmeetriline. Peaukse 
kaudu pääseb läbi kahe korruse 
ulatuvasse trepikotta, alumise kor-
ruse pikikoridori, nn alumisse saali 
ja sealt aiapoolse ukse kaudu õue. 
Eriti väärtuslikud on hoone paraad-
trepp ja rikkalikult puitnikerdustega 
kaunistatud peauks koos selle kohal 
asuva valgmiku ja laternakohaga. 
Originaaluks on praeguseks asenda-
tud koopiaga.

Trepikojal on mustvalge male-
ruudustikuga kiviparkettpõrand. 
Kahe joonia samba, rikkalike ni-
kerduste ja pitsiliste balustraadidega 
kahepoolne trepp on ainulaadne ja 
loob sisseastujale eriliselt piduliku 
meeleolu. Kaunist tisleritööd on 
mõisas palju – seda leiab nii ustelt, 
aknaluukidelt kui ka teise korruse 
seinte alaosa madalatelt puitpanee-
lidelt.

Paekivist hoone alumine kor-
rus on võlvitud. Siin asusid majan-
dusruumid ning mõisa teenistujate 
korterid.

Hoonele lisab salapära parema 
tiiva müüritrepp, mille kaudu pea 
märkamatult ülakorrusele saali ja 
salongidesse pääseb. Sama müüri 
sisse on peidetud ka pööningule 
viiv trepp. Paksu seina aitavad mas-
keerida peatrepikoja teisele korru-
sele ehitatud seinakapp ning saali 
põhjapoolse otsa koridoris asuv veel 
teinegi, natuke suurem (läbikäidav) 
panipaik.

Nii esi- kui tagakülje ruumide 
tiibuksed avanevad anfilaadidena. 
Samas on pea igast ruumist ka pri-
vaatne väljapääs koridori ja trepiko-
dadesse, mis tekitab vaheuste sulge-
misel mugavuse ja eraldatuse tunde.

Mõnda aega mõisakool
Enam kui 200 aasta vanuse hoone 
ajaloost neljandik on ühtlasi Ääsmäe 
kooli ajalugu. Kool asus siin aastatel 
1921-1988, viimastel aastatel küll 
ainult 3-klassilisena, kuni uude maj-
ja kolides taas põhikoolide nimekir-
ja arvati. On sümboolne, et mõisa 
peahoone ehitanud parun Ebbe 
Ludwig von Toll asutas 1786. aastal 
Ääsmäele esimese kooli, mille kohta 
arhiivist kirjalikke andmeid leiab.

Mõisakooli aega jääb ka kõige 
kurvem sündmus kauni hoone aja-

loos. 1953. aasta kevadel toimunud 
tulekahjus hävis mõisa laastukatus 
koos kandekonstruktsioonidega 
ning maja mõlemal fassaadil olnud 
puidust verandad ja rõdud. Neid, 
maja üldilmega mitte kõige paremi-
ni sobinud hilisemaid juurdeehitusi 
enam ei taastatud. Uus katus ehitati 
endisest tunduvalt madalam, mis 
mõnevõrra rikub hoone esialgseid 
proportsioone. Taastamata jäid ka 
pööningu valgustamiseks mõeldud 
kaks katuseuuki esiküljel. Põlengu 
ajal kukkus alla hoone keskrisaliidi 
viilu kaunistanud ehisvaas ning tõ-
siselt sai kahjustada hoo-
ne teine korrus, eelkõige 
saal. Selle lage kaunista-
nud stukkornamendid, 
mis vanemate inimeste 
jutu järgi olid üsna sar-
nased Saue mõisa oma-
dega, on nüüdseks vaid 
mälestus. Niisamuti on 
vaid mälestus kunagi-
ne tuulteroosiga laud-
parkettpõrand. Tõsi, 
esimene suurem kahju 
mõisa interjöörile teki-
tati 1905. aastal, kui siia 
juhuslikult lagastama ja lõhkuma 
tulnud mässajatejõuk peksis puruks 
saali akende vahelistel seintel olnud 
kaks suurt peeglit.

Aukartustäratav investeering 
omanikult
Praegune omanik on hoone esifas-
saadi täiendanud sammastele toe-
tuva rõduga, millel on metallpiire. 
Saali sisekujunduse suurim muutus 
on, et pole piirdutud üksnes ak-
naseina peeglite paigaldamisega, 
vaid need on lisatud ka vastassei-
na marmori imitatsiooni asemele. 
Mõisalikku meeleolu rõhutavad 
uued kahhelahjud ja kaminad ning 
saalipõranda geomeetrilise mustriga 
parkett.

Mõisakompleksi kuulunud 
hoonetest paljud on hävinud, lam-

mutatud või tundmatuseni ümber 
ehitatud. Kenasti on korda tehtud 
jääkelder ja endine teomaja ning 
väike abihoone. Lõpusirgel on en-
dise tall-tõllakuuri renoveerimine. 
Kokku on kukkumas kunagine 
võlvitud sepikoja- ja kuivatihoo-
ne, kuid kuuldavasti on plaanis ka 
see korda teha. Rohuaias asunud 
õuna- ja juurviljakeldrit enam pole, 
niisamuti ka viinavabrikuhoonet. 
Valitsejamaja, mis nõukogude ajal 
teise korruse pealeehitamisega loo-
tusetult ära rikuti, on lammutatud 
ja markeeritud elupuuhekiga. Suur 
töö on tehtud pargi korrastamisel.

Kunagi ümbritses mõisa rohu-
aeda paekivimüür, mis lammutati 
kolhoosiajal. See ei piiranud hoonet 
tervenisti, vaid algas maja otstest, 
jättes võimaluse õuest vabalt läbi 

sõita. Aeda pääses läbi maja või siis 
väravate kaudu. Aed oli regulaarpla-
neeringuga, seal olid ka tiigid ning 
lehtlad. Mõnedel vanadel plaanidel 
on näha, et peahoone ees asus ring-
tee – nii sai mugavalt tõllaga treppi 
sõita. Praegu viib hoone ette sirge 
sissesõidutee, mille ääres on roosi-
peenrad.

Kuna tegemist on eravalduse ja 
koduga, millesse omanik on aukar-
tustäratavalt palju investeerinud, siis 
mööduja peab leppima sellega, mida 
väljast vaadata saab.

Pilk ajalukku
Omaette mõisana on Berendsi aad-
lisuguvõsale kuulunud Ääsmäed ni-
metatud alles 1623. aastal, mil see 
seoses pärandi jagamisega eraldati 
Voore mõisast.

Põhjasõja ajal Peeter I poolt üle 
võetud mõis tagastati küll pärast 
sõja lõppu omanikele, kuid müüdi 
maha ja käis mitu korda käest kätte, 
enne kui 1732. aastal sai selle oma-
nikuks Tartumaa kreisikomissar 
Heinrich Johann Tunzelmann.

Tunzelmann hakkas mõisat üles 
töötama. Ise ta tõenäoliselt pidevalt 
kohapeal ei elanud, kuid asustas tol-
laselt Lõuna-Tartumaalt katku ajal 
tühjaks jäänud Ääsmäe taludesse 
ja mõisa terve hulga (hinnanguli-
selt tublisti üle saja) inimesi. Lisaks 

talupojaperekondadele oli nende 
hulgas ka oskustöölisi nagu sepp 
ja õllepruul. Tartumaalt Helsingi 
ülemkomissariks ja hiljem Saaremaa 
maapealikuks edutatud mees müüs 
mõisa maha assessor Per Reinhold 
Nierothile. See omandisuhe kestis 
umbes 8 aastat.

1848. aastal ostis Ääsmäe mõisa 
noor ja hakkaja Pärnu kreisipealik 
ning sillakohtunik Ebbe Ludwig 
von Toll. Toll läks mitte ainult Ääs-
mäe, vaid ka Eesti ajalukku sellega, 
et ühena esimestest mõisnikest an-
dis ta välja oma eraõiguse, mis oli 
Vigala ja Kandle eraõiguse kõrval 
üks liberaalsemaid, andes talupoe-
gadele suuremaid õigusi, kui sel ajal 
üldiselt kehtivad seadused lubasid.

Tollil meessoost järglasi polnud, 
nii kinkis vanahärra mõisa 1791. 
aastal oma tütrepojale Ludwig Jo-
hann von Knorringile seoses tema 
abiellumisega. Paraku ei osanud 
kingisaaja sülle langenud varandust 
väärikalt hinnata ja laristas maha nii 
Ääsmäe kui vanaisale kuulunud Pa-
jaka mõisa.

Kallis ja kaunis mõis käis tihti 
käest kätte. Pikemat aega olid oma-
nikeks Patkullide, Lilienfeldtide ja 
Glasenappide suguvõsa esindajad. 

Gustav Daniel von Glasenapp 
tegeles Ääsmäe arendamisega pä-
ris tõsiselt, sest ta ostis 1850. aastal 
Koppelmaaa mõisaproualt juurde 
tüki maad – kunagi Ääsmäe mõisale 
kuulunud Lipi karjamõisa.

Lipi tekkis talukohana 17.-18. 
sajandi vahetusel ja kuulus esialgu 
Koppelmaa alla. 1686. aastal seo-
ses mõisa reduktsiooniga koostatud 
Koppelmaa vakuraamatus Lipi talu 
nime ei leia. Ka Ääsmäe 1686. aasta 
hajatalude nimed on teada ning Li-
pit nende seas ei ole. 1695. aastast 
pärit kihelkonnakaardil on näha 
mõisate piirid ja nimed, kuid puu-
duvad talude nimed. Ääsmäe mõisa 
edelapiir jookseb sel kaardil sama 
sirgelt kui 155 aastat hiljem. 1844. 
aasta kaardil on aga näha, et päris 
suur maalahmakas Ääsmäe edela-
servas kuulus sel ajal Koppelmaale. 

Glasenapp loovutas Ääsmäe 
mõisa juba oma eluajal 1859. aastal 
esimesest abielust tütrele Karoline 
Mariale, kelle abikaasa parun Ros-
sillon oli tsaari salanõunik. Rossillo-
nid ei elanud Eestis ja mõisal hoidsid 
silma peal valitsejad või rentnikud.

1874. aastal õnnestus Rossillo-
nidel mõis maha müüa jõukale Pär-
nu kaupmehele Hugo Borgeestile, 
kelle suguvõsa kätte jäi mõis kuni 
võõrandamiseni. Borgeesti ainus 
poeg suri pärijateta ja mõisa päris 
tütar Alexandra Raudith.

Eesti Vabariigi alguses jagati 
mõisasüdamest mitu magusat maa-
tükki Raudithi poegadele. Vaba-
dussõjast osa võtnud Eesti Vabariigi 
ohvitser Max Raudith sai Lipi karja-
mõisa südame.

KODULUGU

Tallinn-Pärnu maantee Harutee ristmikust umbes 1,5 km kaugusel, Hageri maanteelt algava allee lõpus 
püüab juba kaugelt pilku imekaunis, muinsuskaite all olev Ääsmäe mõisa peahoone. Kahekorruseline 
varaklassitsistlik barokisugemetega hoone on valminud 18. sajandi 70.-80. aastail. 

EDA 
LIIVÄÄR
koduloo-uurija

Tänapäeval on Ääsmäe mõis  eravaldus ja kodu. millesse omanik on aukartustäratavalt palju investeerinud, mööduja 
peab leppima sellega, mida väljast vaadata saab

Ääsmäe mõis 1952. aastal, kui mõisas tegutses kool. 1953. aasta kevadel 
toimunud tulekahjus hävis mõisa laastukatus koos kandekonstruktsioonidega 
ning maja puidust verandad ja rõdud
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Kahe aasta tagune Rakveres 
toimunud tantsupidu pakkus 
meie lastele ja õpetajatele nii 

palju positiivseid emotsioone, et ot-
sustasime sellel vahval rahvakultuuri 
traditsioone kandval sündmusel ka 
sellel aastal osalised olla. Tänavune 
tantsupidu kandis nime Kodutee. 
Loomingulised juhid Märt Agu 
ning Kaia Pihlak lavastasid tantsu-
peo, kirjeldades lasteaialapse kodu-

teed, kus sageli toimub igasugu ime-
lisi juhtumisi…

Sõit peopaigale algas varavalges, 
sest peaproov toimus juba kell 9 
hommikul. Iga lasteaed pidi esitama 
omaloodud tantsu korraldusmees-
konna valitud muusika järgi. Seegi 
oli põnev, et ühe muusikapala järgi 
tantsis korraga 3-4 lasteaeda, iga-
ühel tantsides jutustada oma lugu. 
Meie tantsisime Jaagup Kreemi laulu 
„Mõtelda on mõnus“ saatel ja pidime 
tantsuga edasi andma ootust rongi-
jaamas. 

Pärast tantsuproove said lapsed 
mängida linnuse serval iidsete aja-

looliste müüridega ümbritsetud 
mänguväljakul, süüa tantsupeo ko-
haselt suure lastekambaga koos sooja 
lõunat ja jäätist ning tutvuda Haap-
salu linnaga. Kell 15 algas tantsupeo 
rongkäik, mis oli põnev nii osaleja-
tele kui pealtvaatajatele. Mudilaste 

rongkäik ei erinenud millegi poo-
lest suure tantsupeo omast, kõik oli 
olemas: lipud, loosungid, plakatid ja 
Eesti rahvariietes tantsijad. Pooletei-
se kilomeetri pikkune rongkäik algas 
staadionilt ja suundus mööda Posti 
ning Karja tänavaid piiskopilinnu-
sesse. Lapsed tundsid ennast sirgetes 
rivides kõndides väga väärikatena ja 
laulsid sammu ergutamiseks terve 
pika teekonna Veskitammi Lasteaia 
laulu. Tänavaäärne rohkearvuline 
publik ei väsinud lehvitamast ja ter-
vitusi hõikamast. Meeleolu tõstis 
veelgi soe, päikseline ilm ja teeäärtes 
mürtsuv muusika. 

Linnusehoovile jõudes asetati las-
teaedade lipud müüri ette lipualuste-
le ritta ja pidu sai alata. Kõik osalejad 
tantsisid järgemööda oma tantse. 
Peolistele üllatuseks esinesid ka õpe-
tajad Märt Agu loodud kiire ja lõbu-
sa tantsuga.

Pidu lõppes ühistantsuga „Ko-
dutee“, mille viisi autoriks on Venno 
Loosaar, kes ühtlasi ka pidu juhtis ja 
naljakaid vahepalasid ette luges. 

Täname kõiki tantsulapsi ja nende 
peresid, kes palavale ja väsitavale päe-
vale vaatamata vapralt vastu pidasid 
ja ülevate emotsioonidega koduteele 
asusid. 
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Päriselt ka – miks sa jooksed?
SPORT

Terviserajad ja metsateed on rahvasportlasi täis: velodel, rullidel, omaenese kahel kepsul kilomeetreid mõõt-
mas. Esimeste puhul on vähemalt rattad abiks, aga jooksmine võib tunduda inimese jaoks, kellel paarisaja 
meetri kiiremal läbimisel pulsikell juba punases kiljub ja pisted maksas on, täiesti arusaamatu kontseptsioon. 

KODUVALD
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sauevald.eeKV
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Üks mees, keda näeb Saue 
vallaski maanteeääri ja põl-
luteid mööda jooksmas, on 

Kiia külast Indrek Lindsalu. Mees 
andis oma Facebooki kontol teada, 
et 15 aastaga on ta jooksnud ringi 
ümber maakera, 10. juunil täitus 
tal 40081 jooksukilomeetrit kusagil 
Kumna küla kandis. „Kadestan, tub-
li töö, õnnitlus!“ reageerisid teatele 
näoraamatu sõbrad. Ise ta seda mis-
kiks eriliseks saavutuseks ei pea, on 
lihtsalt huvitav vahekokkuvõtte. „15 
aastaga jõuab selle distantsi iga jooks-
ja inimene läbi teha. Lihtsalt keegi 
mingil hetkel küsis, palju ma kokku 
jooksnud olen ja siis vaatasin, et sel-
line huvitav number tuleb varsti,“ 
rehmab Indrek ise vaoshoitult käega.

Kilomeetreid jooksutab mees 
kokku Exceli tabelis. Seal on tal kirjas 
treeningplaan ja iga kord, kõik need 
15 aastat, on mees trassilt tulles tei-
nud sissekande kilomeetrite ja läbitud 
distantsi kohta. Ta peab vajalikuks, et 
sellist treeningpäevikut peaks iga re-
gulaarselt trenni tegev inimene. See 
fikseerib, distsiplineerib, ja samas olla 
ka huvitav vahel oma jooksuajalugu 
vaadata. „Ma kunagi varem, vee-
randsada aastat tagasi, olen ka veidi 
kõvemini sporti teinud ja tõsiselt aja 
peale jooksnud, siis pidasin treening-
päevikut muidugi palju põhjaliku-
malt. Aga uuesti alustades oli selge, 
et nii on lihtsam ja motiveerivam. 
Olgu või isetehtud kava, aga kui on 
ikka kirjas, et täna on 10 kilomeetrit 
ja ülehomme 15, siis see kuidagi dist-
siplineerib, “ nendib Indrek.

Miks sa siis ikkagi jooksed?
Kui Indrek 15 aastat tagasi jooksmi-
se juurde naasis, oli see esiti tulevase 
abikaasa eeskujul. Naine käis metsas 
sörkimas ja see nakkas üsna kiiresti. 
Kohe hooga võttis Indrek esimesel 
kevadel ka Norma krossijooksu ette, 
aga kui oli end kuus korda Nõmme 
mäest üles-alla joostes poolsurnuks 
väntsutanud, otsustas, et tuleks end 
ikka korralikumasse füüsilisse vormi 
viia. Tegi omale plaani, viskab nüüd 
tossu jalga suvi-
sel ajal viiel päeval 
nädalas, talvel tiba 
vähem, aga regu-
laarselt. Ja mõnuga.

„Miks ma jook-
sen? See ei ole minu 
jaoks sport, täna ei 
sea ma endale min-
geid eesmärke, liht-
salt mõnusa tunde 
saan liigutamisest, 
koormusest. See ei 
ole hobi ka, on liht-
salt üks osa minu 
päevast. Vajadus pigem. Kui ma paar 
päeva mingitel põhjusel jooksma ei 
saa, ei ole hea olla. Jooksmise ajal 
ei tunne ma end üheski mõttes hal-
vasti. Kui midagi enne valutas, siis 
jooksmise ajal on kõik korras, pärast 
võibolla valutab edasi, aga sageli ka 
mitte. See on ka kindel aeg päevas, 
mis on ainult iseenda päralt. Kuulan 
klappidest mõnd raadiosaadet või 
muusikat või siis liigun vaikuses ega 
mõtle millestki,“ püüab Indrek asja 
olemust täielikule jooksuvõhikule 
selgitada. 

Sellesse, et jooksmise ajal saab 
korrastada oma peas näiteks töö-
probleeme, Indrek väga ei usu. Tema 
hinnangul on jooksu ajal adrenaliin 
kõrgel ja lahendused võivad tulla 

pigem liiga radikaalsed. Jooksu ta-
suks pigem võtta kui meditatsioo-
niharjutust, kus mõte on üldse väl-
ja lülitatud. Aga nagu ta ise ütleb, 
pole ta üleliia süvaanalüüsi mees ja 
mingeid definitsioone ja võrdlusi 
kõikide teiste maailma tegevuste-
ga ei loo. Lihtsalt jookseb. Hea on. 

Kuueteistkümnes maratonisügis
Kusjuures seda oskab ta omagi ko-
gemusest öelda, et 15 aasta taguse 

ajaga on rahvaspordiharrastus ikka 
mõõtmatult kasvanud. Kui Indrek 
aastal 2000 taas kord maratoniraja-
le astus, oli trassil 20 inimest. Tä-
naseks aga jookseb maratoni Eestis 
tuhandeid inimesi. Kusjuures selles 
seltskonnas on mehi ja naisi, noori 
ja vanu. „Vanasti oli maraton selline 
higistes maikades meeste pärusmaa, 
villaste sokkide lõhn juures, peeti 
pisut hulludekski neid. Nüüd on see 
normaalsus, kui hakkad jooksma, 
võtad juba selliseid 10-15-kilomeet-
riseid otsi, siis on loomulik areng, et 
hakatakse ka maratoni peale mõtle-
ma,“ teab Indrek.

Täna Indrek enam mingeid 
sportlikke eesmärke ei sea. Mida tal 
enda sõnul ikka ületada on, 53-aasta-

selt poole noorema iseenda tulemusi 
nagunii üle ei löö. Aga üks maraton 
aastas on tal küll kalendris kirjas. Sü-
gisene Tallinna oma nimelt, seal on 
mees osalenud 15 järjestikust aastat, 
selliseid inimesi on käputäis ja seega 
on kohaleminek pigem auküsimus. 
Viimasel korral oli Indreku aeg 4 
tundi 13 minutit. „Selline korralik 
vanuri tulemus,“ naerab mees ise. 
Lõppeks on maratoni läbimine juba 
saavutus omaette, finišiajast oluli-

semaks peab ta 
mitte distantsile 
alla jääda. „See 
on ju ikka jama, 
kui ma 10 vii-
mast kilomeetrit 
suren seal,“ sel-
gitab Indrek.

Väike valu käib 
asja juurde
Jooksjate seas 
leidub nii pehme 
maastiku pool-
dajaid, olevat 

jalale ohutum, kui ka asfaldil joosta 
eelistavaid. Indrek sobitub viimase 
sisse: „Kui jooksed õige sammuga, 
ei põruta asfalt midagi, minul hak-
kavad jalad protesteerima pigem 
metsarajal, kus pöid on kogu aeg 
erinevas asendis. Õige samm on või-
malikult ökonoomne, sobiva pikku-
sega, jalg kergelt maha, tõstad ette ja 
taha ainult nii palju kui vaja... Jalad 
valivad ise õige rütmi, aga see tuleb 
kogemuse ja läbitud kilomeetritega.“ 
Pealegi käivat tema arvates väiksed 
valud asja juurde, eriti muidugi ju-
hul, kui seatakse sportlikke eesmär-
ke. Tema ise on leidnud vanadest 
trennipäevikutest hommikusi märk-
meid, et jalg on nii valus, et käia ei 
saa, õhtune sissekanne konstateerib 

30 kilomeetri läbimist. Valu ja kat-
sumused teevadki elu huvitavamaks. 

Distsipliin ja tossud
Kuidas peaksid alustama need, kel 
keskkooliaegsest Cooperi testist 
siiamaani veremaik suus on? Ind-
reku sõnul on see lihtne – tasapisi. 
Viis minutit jaksab iga terve inime-
ne kasvõi kõige aeglasemas tempos 
sörkida. Ja siis järgmine päev minuti 
jagu kauem. Kriitiliseks märksõnaks 
on õige tempo, küsimus ei ole alusta-
des isegi distantsi pikkuses. Distsip-
liin on abiks. Kui treeningplaanis on 
ikka kirjas kolm korda nädalas 5 (või 
10 või 15) km, siis tuleb minna. Alla 
kolme korra nädalas, muide, polevat 
üldse mõtet füüsilist teha, vähemaga 
ei toimu mingit arengut, lihtsalt är-
ritad keha. „Ja kui ise ei oska trenni-
kava teha, siis mõni inimene sõprade 
seas ikka on, kes sporti teeb. Küsi 
nõu,“ soovitab Indrek, kes on ise 
mitmel tuttaval aidanud kava ja ees-
märke seada. 

Igasugu vidinad – pulsikelladest 
alustades ja erinevate internetipõ-
histe trennijälgijateni välja – võivad 
olla ka motiveerivad ja vähendada 
rutiini, aga tegelikult on jooksmine 
Indreku sõnul väga lihtne, odav ja 
vähenõudlik spordiala. Klubisse ega 
spordibaasi pole vaja minna, harras-
tada saab absoluutselt igas maailma 
punktis, ainuke asi, mida vaja, on 
korralik tossupaar. Aga needki pea-
vad vastu vähemalt 1500-kilomeet-
rise jooksudistantsi. „Muidugi, kui 
tahta äge olla, siis võib Sportlandist 
kõige trendikamad riided ka soeta-
da, aga sel pole suuremat tähtsust. 
Mina näiteks jooksen talviti siiamaa-
ni 2000. aastal Kadaka turult oste-
tud Adidase kiledressis,“ tunnistab 
mees.

Väsitav, aga üliemotsionaalne kogemus – pisikesed 
sauevallakad Haapsalus tantsupeol

TANTS

13. juunil toimus Haapsalus III Eesti eelkooliealiste laste tantsupidu, kus osales ligi 1500 mudilast. Veskitammi 
lasteaeda esindas 16 tantsulast Mõmmi ja Poku rühmast, õpetaja Piret Sanglepp, õpetaja abi Kristi Kõpper, 
liikumisõpetaja Marju Niinepuu ning tantsima oli kaasatud ka lapsevanem Elo Piirmaa.

MARJU 
NIINEPUU
Veskitammi 
Lasteaia 
liikumisõpetaja

FOTO: VALDUR VACHT
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KULTUURIKALENDER JUULI - AUGUST
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID
8.07 Smilersi unplugged suvetuur kell 20 Vanamõisa vabaõhukesksues Tartu Kontsert www.kontsert.ee

9.07 Etendus „Helene, Marion ja Felix“. Mängivad Maria 
Avdjuško, Piret Kalda ja Guido Kangur.

kell 10 Koppelmaal Endla talus. Mati Undi taaslavastus Tuglase suvitusromaani 
„Felix Ormusson“ ja novellide ainetel. Piletid hinnaga 15 € müügil Piletilevis ja 
kohapeal.

MTÜ Koppelmaa Küla 
Selts

10.07 Marju Länik parimate lauludega - “Naerdes ja Naera-
tades” kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses Tartu Kontsert www.kontsert.ee

11.07 Saue valla avatud külaväravad – Tuula ja Pällu kell 9-21 Tuula ja Pällu külades ootavad kõiki kodukohvikud, kirbukas, hullud 
ideed ja ägedad inimesed. MTÜ Tuula Tutulus tel 56252 411

11.07 Suveõhtu kontsert klassikatähtedega kell 19 Tuula küla Pisisaare järvel. Pilet 5 € www.tuula.ee või 
eve.riga@tuula.ee

17.07 Maria Listra ja Sandra Nurmsalu „Päikese poole“ kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses Tartu Kontsert www.kontsert.ee

19.07
Suvetuur „Soovikontsert“. Esinevad ansambel SOOV 
(Toivo Asmer, Merle Lilje, Peeter Kaljuste), Toomas ja 
Tauri Anni, Mait ja Mikko Maltis.

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses
Piletid eelmüügis Piletilevis. OÜ Records 2000 vabaõhukeskus.ee

25.07 Saue valla avatud külaväravad – Ääsmäe ja Tagametsa kell 10-18 Ääamäel ja Tagametsas MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.weebly.com
25.07 Kõrsikud kell 19 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.weebly.com

30.07 Kaunimate Aastate Vennaskonna esituses laule elust ja 
kinolinalt „Siin me oleme“ kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses Tartu Kontsert www.kontsert.ee

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

16.08 Saue valla avatud külaväravad – Vanamõisa, Alliku ja 
Koidu külad

18.08 Mati kalapidu. Esinevad Seelikukütid ja Pihlamari kell 10-15, Hüürus, Mati kalapoe ees. Sissepääs tasuta Grilliliit www.grilliliit.ee

19.08 Suveõhtu teatriga. „Lootes vaid heale“ Kiisa näitetrupi 
esituses. kell 19 Jõgisoo seltsimajas, 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
kell 10-23 Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Peaesinejad Folkmill ja 
Traffic. Käsitöölaat, Eesti Toidu Telk, Tänavatoidu Tänav, BBQ Festival. 
Kultuuriprogramm ja põnevad tegevused kogu perele.

MTÜ Vanamõisa Küla www.käsitöölaat.ee
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  1. INFO, KESKUS
  2. ÜLEVÕLLIKIIK
  3. KÜLAPOOD
  4. JOOGA
  5. KASSIKÄPA LASTEHOID
  6. KRUUSIMÄE KOHVIK
  7. RAJA TALU
  8. ELJA TARKUSTEAED
  9. ÖÖKULLI LOUNGE
10. JÄRVEMUUSIKA
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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

NIIDAN MURU, PIKA ROHU 
VÕI HEINA NIITMINE  

TRIMMERIGA, HEKILÕIKUS, 
SAETÖÖD,  VAJADUSEL 

VÕSALÕIKUS. 
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

0!Päikesejaamaga 
küttekulud
Meie inseneri arvutused 
näitavad, et küttekulud saate 
nulli kuni 200 m² elamu puhul,
paigaldades päikesepaneelid 
koos soojuspumbaga.

E-post: Info@elenorsolutions.ee
Telefon: 50 32 841
www.paikesejaam.ee

Võtke 
julgelt 
ühendust!

Konsultatsioon ja arvutus on 
TASUTA.

 

 

Suvised kontserdid Vanamõisa 
vabaõhukeskuses

8. juuli kell 20 
Hendrik Sal-Saller & Smilers

10. juuli kell 20 
Marju Länik 

parimate lauludega
 “Naerdes ja Naeratades”

17. juuli kell 20 
Maria Listra ja 

Sandra Nurmsalu
 “Päikese poole”

30. juuli kell 20 
Kaunimate Aastate 

Vennaskond 
“Siin me oleme”

 www.vabaõhukeskus.ee

HARJUMAA 
EAKATE 

KOOSOLEMISE 
PÄEV ÄÄSMÄEL

1.augustil 
kell 12.00

 •Külalisteks on tantsijad 
Kristiine päevakeskusest 
ja Nõmme akordionistide 

ansambel

•Vaba lava Harjumaa  
eakate seltsidele

•Töötab soodsate  
hindadega ÕDUS kohvik

•Rõõmsa tuju toob  
ansambel Compact

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!


