
Kui läbi suve vältava Saue 
valla avatud külaväravate 
sündmustejadasse ka Laagri 

osalemine maha sai märgitud, sel-
gus, et selle päeva korraldamine ligi 
6000 elanikuga alevikus, kus ühe 
tänava rahvast napilt teise tänava 
rahvale teretuseks pead noogutab, 
on paras väljakutse. Aga aitas ja 
töötas vana hea elutarkus – räägi 
inimestega. Üks kontakt viis teiseni, 
kolmas idee neljandani, keegi rääkis 
ühe tuttavaga, teise sõber viiendaga 
– nii neid kaasalööjaid ja -mõtlejaid 
tekkis. Tulemust saavad kõik jaa-
nipäevajärgsel laupäeval uudistama 
tulla.

Laagri on oma olemuselt vana 
sovhoosikeskus. On inimesi, kes 
seda kohta oma koduks pidanud 
juba pool sajandit, on neid, kes nau-
divad elanikustaatust mõned loetud 
aastad. Ühist hingamist keskuses 
napib, tihti lõpeb suhestumine ko-
dualevikuga oma maja aia piiriga. Ja 
see on loomulikki, et suurema asu-
mi tegutsemisrütm väiksema omast 
erinevates skaalades võngub. Mis 
muidugi ei tähenda, et ei võiks/
peaks inimestega tuttavamaks saa-
ma ja tänavaile ehedat kommuuni-
hõngu tooma. 

27. juuni seda nišši tõotabki 
täitma tulla. Kui alustades sai tege-
vuskaardile maha märkida vaid kaks 
toimumiskohta, siis lõplik tulemus 
lubab laupäevast meelelahutust vä-
hemalt 22 asustatud punktis. Saab 
nii mõnusalt tänavakohvikutes lesi-
da, kui kirbuturul vintage aardeid 
jahtida, nutikaid taaskasutusnippe 
õppida, rulapargi juures adrenaliini 
lakke paugutada, näppida uusi au-
tomudeleid ja jõe ääres joogaveni-
tusi teha ja isegi vee peale vesijalg-
rattaga väikseid tiire tegema minna. 
Uksed avavad ka mõned päris ko-
dukohvikud ja kogu päev tipneb va-
baõhukontserdiga Jõekääru pargis, 

kus Trio Naturale akustilised tuurid 
üles võtab. 

Napp nädal on vahet ja teate-
pulga võtab üle Maidla küla, kus  
4. juulil samuti aktiivne päev tõo-
tab tulla. Kes sinna kanti varem ehk 
sattunudki ei ole, siis tasub minna 
tutvuma selle 2009. aastal Harju-
maa ilusaima küla tiitliomanikuks 
saanud paigakesega. Kohalikud tee-
vad ekskursioone, näidatakse ko-
halikku loodusnähtust Esko karsti 
lehtrit ja hilisõhtul seltsimaja ees 
kino. Maidlas asub muide ka Saue 
valla ainus rand – Maidla paisjärve 
serval. Aga ka hooldatud põllusii-
lud, ülesvuntsitud seltsimaja koos 
laululava ja külakiigega annavad 
tulijale sooja sahmaka romantilist 
külaidülli. Kohvikud on nagunii, 
näitused kommipaberitest vanade 
tööriistadeni, meistrid pakuvad ise-
tehtud keraamikat ja käsitööd ning 
puhast aiakraami.
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2000ndate alguses raja-
tud Veskimöldre elura-
jooni arendajad on ette 
võtnud 100-hektarilise 
maa-ala teisel pool Ins-
tituudi teed ja lubavad 
sinna garanteeritult sama 
kõrge kvaliteediga ja ter-
vikliku kodukeskkonna 
kujundamist.

Veskimöldre saab 
teisele poole teed 
kaksiku
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Eelkool – leevendab 
üleminekut lasteaiast 
kooli või ajab lapsed 
stressi?
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On eelkool lapsele abiva-
hend kooli ja distsipliiniga 
kohanemisel või peaks 
eesmärgiks olema konk-
reetne areng lugemises 
ja matemaatikas? Või viib 
topeltkoormusega tead-
miste omandamine need 
6-7-aastased hoopis pin-
gesse ja haigustele vastu-
võtlikumaks? Arvata võib 
nii ja teistmoodi.

Lisaeelarve 
lubab laste-
aiaõpetajate 
palgatõusu 900 
euroni
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Lõunatund Laagris

LK 5

Süüa on vaja. Igasugu vidi-
naid on loodud ja avasta-
tud, millega elu lihtsmaks 
teha, aga sööma peab 
ikka vanamoodi. Seda 
vajadust tabletiga või vir-
tuaalselt väga ei kompen-
seeri. Vallamaja komp-
lekteeris neljast isendist 
koosneva köögikomando 
kohalikke puhveteid selle 
pilguga üle vaatama, et 
kus ja mida lõunasöögiks 
antakse, kas on hea ja kas 
on emotsiooni. 

Laargisse 
rajatakse 
romantikapark, 
kogukonna aed 
ja kunsti-
promenaad

LK 14

Laagri pole just päris küla, kogukondki on hajusam ja vähemtuttavam kui külatänavate 
vahel, seega oli algus avatud külaväravate korraldamisel pisut vaevaline, aga tulemus tõotab 
tulla kogemist väärt. Ka Maidla peibutab tiheda päevaprogrammi ja südasuvise lõõgastusega.
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Karavani-
park kui 
elustiililine 
sihtpunkt

Esimese Saue valla avatud külaväravate ürituse korraldamise võttis enda kanda Valingu küla. Alla 300 elaniku-
ga pisikülal vooris tänavatel rahvast rohkem kui muidu aasta jooksul kokku. Kohalikud ei pidanud paljuks naabrite 
hoovile hommikupudrule minna või kirbuturule kraamiga end kauplema sättida, õhtu olla lõppenud tublisti peale 
keskkööd, sest vanas sigalas toimunud tantsupidu kruvis meeleolu kõrgele. Tulemus – korraldajate lugematud korral-
damistunnid said premeeritud näiteks sellise pisikese, kuid olulis-elulise teadmisega, et vähemalt küla noorema ge-
neratsiooni sõpruskond laienes tubli mitu tänavat senisest kaugemale ja n-ö vana Valingu ja uue piirkonna inimesed 
nüüd teineteist ikka nägupidi juba teavad ☺

Kesksuvel avatakse väravad ning 
tänavakohvikud Laagris ja Maidlas
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Külaväravad avame kell 18.00 Maidla ja Pärinurme 
küla tutvustava ekskursiooniga 

 18.00 kogunemine Esko karsti lehtri juures  
 18.45 Külastame restauraator Tõnu  
 19.30 Maidla mõisa ja ümbruse tutvustus  
 20.00 lõpp peatus Maidla seltsimaja 

 21.30 VÄLI KINO SELTSIMAJA ÕUEL 

Kogu õhtu jooksul on seltsimajas avatud kohvikud 
ja erinevad näitused:  

 vanad tööriistad,  
 nõukogude aegne tehnika  
 Vintage riiete näitus ja müük  

Kohapeal on võimalik osta keraamikat, käsitööd 
ja erinevaid koduaia saadusi.  

Lastele batuut.  

Arveldame ainult sularahas 

Lisa info ürituse Facebooki lehel või 
Key Smirnova 5119957 

Maidla ja Pärinurme külade 

avatud külaväravad 4. juulil 

Ennem kino vaatame  video 

„Eesti reklaami klassikud“ 



Alates 1. juulist 2015 muutuvad Saue Vallavalitsuse vastu-
võtuajad. Elava järjekorra alusel toimub edaspidi klientide 
teenindamine järgmistel vastuvõtuaegadel:

• ÜLDINE VASTUVÕTUAEG - 
esmaspäeval 9-12, kolmapäeval 14-18
• SOTSIAALOSAKONNA VASTUVÕTUAEG - 
esmaspäeval 9-12 ja 14-16, kolmapäeval 9-12 ja 14-18
• ISIKUREGISTRIPIDAJA VASTUVÕTUAEG - 
esmaspäeval 8-12 ja 14-16, kolmapäeval 8-12 ja 14-18
• SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA, 
KULTUURINÕUNIKU, HARIDUSNÕUNIKU 
VASTUVÕTUAEG - kolmapäeval 14-18

Väljaspool vastuvõtuaega saab vastuvõtule tulla eelneval 
kokkuleppel ametnikuga. Kui aega kokku ei lepi, siis tuleb 
arvestada, et ametnik võib olla hõivatud tööülesannete 
täitmisega muul moel ega saa ootamatult saabuvat klienti 
vastu võtta.

Vallvanema ja abivallavanemate vastuvõtule on aga jät-
kuvalt vaja eelnevalt registreerida.

Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades tasuks arvestada, 
et suvel on tihedam puhkuseperiood ka vallamajas. Seega 
on mõistlik alati eelnevalt kokkusaamise osas ametniku-
le ette helistada või küsida sekretärilt (tel 654 1130) infot. 
Ametnike puhkuste, eelseisva nädala sündmuste ja vastu-
võtuaegades toimunud muutuste kohta avaldatakse jooks-
valt infot ka valla kodulehel http://sauevald.kovtp.ee/et/
vallavalitsus.

Avaldusi võetakse loomulikult vastu kogu aeg, aga juulis-
augustis tasub arvestada, et kui on plaanis kindla ametniku 
jutule tulla nõu küsima või dokumenti saama, siis puhkuste 
tõttu võib vastuvõtuaegades olla toimunud muudatusi ja 
mõttekas oleks alati ette helistada.

Kes soovivad jaanipäeva paiku või juulikuus korraldada 
avalikku üritust, tasub meeles pidada, et jaanipäeva nädalal 
vallavalitsuse istungit ei toimu (viimane istung enne jaani-
päeva on 16.06) ning juulis toimuvad istungid 7. ja 28. juulil. 
Seega avaliku ürituste loa taotlused tasub juba varakult ära 
esitada. 

 Juulikuus puhkab ka volikogu ning siis korralist volikogu 
istungit ei toimu.
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• Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. aasta määruse nr 16 
„Saue vallavara valitsemise kord“ muutmine, I lugemine

• Saue valla finantsjuhtimise kord, I lugemine

• Saue valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

• Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue lin-
na ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–
2020 vastuvõtmine

• Saue vallas Alliku külas asuvate Uuetalu põik 1, Uuetalu 
põik 11, Uuetalu tee 3a, Uuetalu põik 35 ja Uuetalu põik L2 
kinnistute Saue vallale omandamine

• Saue Vallavolikogu 25. augusti 2011. aasta otsuse nr 56 
,,Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine“ osaline 
kehtetuks tunnistamine

Saue Vallavolikogus 28. mail

Uutest 
vastuvõtuaegadest 
ja suvisest 
töökorraldusest

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.

Laagri lasteaia direktori Tiiu Inge-
raineni sõnul on eelkool vajalik 
eelkõige kodustele lastele, kes ei 

ole lasteaias käinud või siis neile, kellel 
on suhtlemisel raskusi, kes on väga taga-
sihoidlikud. Tema hinnangul on ka las-
teaedade õppekavad selliselt kokku pan-
dud, et tavalaps, kes on läbinud lasteaia 
õppekava, peaks saama koolis hakkama. 
„Üldjoontes annavad lasteaiad hea ette-
valmistuse, kuid siiski väikese mööndu-
sega – lasteaed ja kodu peavad tegema 
koostööd. Kui vanem kaasa ei löö, siis 
ei aita ka lasteaed ega kooli ettevalmis-
tusrühm. Minu seisukoht on, et kui me 
tahame koolieelikutele tutvustada kooli, 
ruume ja õppetööd, siis võiks alustada 
näiteks kohtumisi jaanuaris,“ leiab Inge-
rainen.

Tiiu Ingerainen ise on aastate jooksul 
tähele pannud, et lapsed käivad eelkoo-
lis 1-2 korda nädalas ja maikuus on nad 
nii üle väsinud ja stressis, kuna neile saab 
osaks topeltkoormus – lasteaed teeb ju 
oma tööd igapäevaselt ja hinnaalandust 
ei tehta kellelegi. Aeg-ajalt kostuvat ka 
laste suust, kui õpetaja alustab nendega 
rühmas tööd, et nii igav, me tegime seda 
tööd eile koolis või siis vastupidi, me  

Eelkool on ainus huvikool, mis valmis-
tab otseselt eelseisvaks kooliks ette. 

Lisaks on eelkooli mõte tekitada kooli 
vastu huvi, hoida uudishimu ja positiivset 
emotsiooni koolimineku suhtes. Kuidas 
aga saada last eelkooli rõõmsal meelel, 
kui ta sinna minna kuidagi ei soovi?

Mõte panna laps eelkooli ei tohiks 
tekkida üleöö. Igal vanemal on põhjus, 
miks võiks tema laps enne kooli käia ka 
eelkoolis. Seetõttu soovitan mina alati 
minna lapsega koos kevadel mõnd eel-
kooli tundi külastama. Vanem võiks va-
lida välja vähemalt kaks eelkooli ja lasta 
lapsel  kaasa rääkida, millise eelkooli ta 
valib. Kui lapsel aga puudub hoopiski 
huvi õppimise vastu ja mõte pingi taga 
istumisest on väga vastukarva, võiks lap-
sega ette võtta eelkooli õpetajaga oma-
vahel kohtumise, kus laps saab esitada 
ise küsimusi eelkooli ja selle õppetöö 
kohta. Laps saaks nii tutvuda õpetaja, 
ruumi ja kohapealsete õppemängude-

ga, mis loodetavasti lapses huvi tekita-
vad ja teha seda juba enne kooliaasta 
algust. Nii teab laps, kus ta käima hakkab 
ja mis teda seal ees ootab.

Alati ei peagi päris esimene kohtumi-
ne eelkooliõpetajaga toimuma lapsega 
koos kohale minnes. Piisab, kui vanem 
räägib eelkooli õpetajale, kuidas suhtub 
laps eelkooli ja leitakse enne lapse n-ö 
asjasse segamist ühiselt mõtteid, mis last 
motiveeriksid ja mis talle meeldiksid/so-
biksid.

On ka lapsi, kes kardavad uut muutu-
vat keskkonda, seltskonda ja ei sulandu 
kuigi kergelt. Siis soovitaksin otsustada 
väiksemarühmalise eelkooli kasuks. Va-
nem võiks ka alati uurida lapse lasteaia-
rühmast, kas on veel teisi tuttavaid, kes 
hakkavad plaanitavas eelkoolis käima. 
Koos on alati julgem ja vahvam midagi 
uut ette võtta. Tihtilugu ei taha 6-7-aas-
tased enam lasteaias lõunat magada. 
Kui nii, siis võib lapsele väga meeldida 

mõte eelkoolist, mis kestab just lõuna-
pausi ajal. Kuid sellisel juhul peaks laps 
saama võimluse peale eelkooli lasteaiast 
vabaks päevaks.

Lastele tegelikult ju meeldib olla vei-
di vanem ja suurem, pikem ja targem. 
Oluline on last kuulata ja arvestada tema 
mõtetega. Tähtis on lapsele anda vas-
tuseid ja vajadusel selgitada, miks on 
temal eelkoolis käimine kasulik. Eelkooli 
pinali kokkupanek ja vihikute kiletamine 
võiks olla lapsevanema ja lapse ühine 
ettevõtmine. Reeglina meeldib lastele 
eelkoolis väga. Igast vastumeelsusest 
ja hirmust aitab positiivselt meelestatud 
lapsevanem ja sõbralik professionaalne 
õpetaja alati üle saada. Tähtis on koos-
töö tulevase õpilase, lapsevanema ja 
õpetaja vahel juba enne õppetöö algust 
sügisel.

Leelo Uibo
Tähetarga eelkooli õpetaja

Aga mina ei taha eelkooli minna!

Eelkool – leevendab üleminekut 
lasteaiast kooli või ajab pigem 
lapsed stressi?

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Eelkool annab võimaluse valmistuda kooliks, arendada olemasolevaid teadmisi, tekitada 
lapses huvi õppimise vastu. Kõik see on väga ettevalmistav ja tore, aga mis saab siis, kui 
vanem arvab, et eelkool on tema lapse jaoks vajalik, kuid laps ise arvab hoopis vastupidi?

Suur hulk vanemaid peab oluliseks esimese kooliaasta eel panna 
oma võsuke lasteaia kõrvalt veel eelkooli. On see lapsele abivahend 
kooli ja distsipliiniga kohanemisel või peaks eesmärgiks olema konk-
reetne areng lugemises ja matemaatikas? Või viib topeltkoormusega 
teadmiste omandamine need 6-7-aastased hoopis pingesse ja hai-
gustele vastuvõtlikumaks? Nagu ikka – võib arvata nii ja teistmoodi.



Tulumaksu tulu suurenes 
345 000 eurot, saavutades 
taseme 9 300 000 eurot 

(varem 8 955 000). Täiendavat tu-
lumaksu tulu võimaldas eelarvesse 
planeerida prognoositust paremaks 
osutunud maksumaksjate palga 
kasv ja aastavahetusega lisandunud 
maksumaksjate arv. Olulise täien-
dava tuluna on eelarvesse lisatud 
ka riigilt saadavad hüvitised valla 
poolt erakoolidele tehtud kulutuste 
katmiseks. Lisaks tehti eelarvesse ka 
muid korrigeerivaid muudatusi. 

Põhitegevuse kuludes andis 
tooni lasteaiaõpetajate 
töötasu viimine 900 euroni
Olulisematest lisanduvatest kulu-
dest saab välja tuua täiendavad per-
sonali- ja majandamiskulud laste- 
aedadele. Kinnitatud lisaeelarve 
loob võimalused lasteaiaõpetajate 
töötasude tõstmiseks 900 euroni 
kuus. Võrreldavalt tõuseb ka abi-
õpetajate töötasufond. Otsus on 

kooskõlas üldisema strateegilise põ-
himõttega, et valla töötasud peavad 
olema konkurentsivõimelised naa-
beromavalitsustega ning ületama 
pealinna vastavaid tasusid vähemalt 
5%. 

Teise suure sammuna loodi li-
saeelarvega võimalus vallaelanike-
le tasuta rongisõiduks valla piires, 
ühtlasi väheneks pileti hind vallast 
välja sõitmisel ühe tsooni tasu võr-
ra ja nii poleks enam vallaelanikul 
vahet, kas siseneda rongi näiteks 
Laagri või Urda jaamast. Tõsi, selles 
osas käivad Elroniga arutelud ja vas-
tavat lepingut pole veel sõlmitud. 
Eesmärk on saavutada kokkulepe, 
mis käimasoleval eelarveaastal ma-
huks 27 000 euro piiresse. Piloot-
projekt on kavas käivitada kuueks 
kuuks ning siis otsustada, kas tehtav 

kulu teenib eesmärki suunata ini-
mesi senisest enam rongitransporti 
kasutama.

Ka on lisaeelarves demograa-
filiselt märgilise tähtsusega Saue 
gümnaasiumi moodultüüpi klas-
siruumi ja vastavate tööjõukulude 
sihtfinantseerimine, aitamaks selli-
selt lahendada Saue gümnaasiumis 
süvenevat ruumikitsikust järgneval 
kolmel aastal. 

Ühe suurima muudatuskirjena 
nähti lisaeelarves ette ka vahendid 
juulist jõustuvate uute sotsiaaltoe-
tuste liikide ja määrade täiendava 
kulu katmiseks. Muus osas olid 
muudatused pigem väiksemat laadi. 
Põhitegevuse kulude summaarne 
muutus on 205 000 eurot.

Täiendavad investeeringud 
suunatakse peamiselt taristusse 
EelarveiInvesteermistegevuse osas 
on peamisteks väljaminekuteks in-
vesteeringud Kuuse ja Jaama tänava 
ning Urda jaama parkla ehituseks. 
Ka planeeritakse ehitada Ääsmäele 
kolm kergtee lõiku. Samuti on va-
hendid ette nähtud võimaliku suu-
reneva omaosaluse katmiseks Saue 
raudteejaamast raudteega külgneva, 

Välja teelt kuni Paldiski maanteeni 
ulatuva kergtee ehituseks. 

Laagri keskuse õdususe eesmär-
gil on suurendatud investeeringuid 
projekteerimistöödel finantseeri-
miseks Jõekääru pargi silla ehitu-
seks ja olemasoleva jalakäijate silla 
rekonstrueerimiseks. Ääsmäe laste-
aiale eraldati lisaeelarvega vahendid 
maaküttesüsteemi ehitamiseks, mis 
peaks muutma oluliselt soodsamaks 
hoone ülalpidamiskulud. Investee-
rimistegevuse muudatuse kogu-
summa on 336 000 eurot.

Hinnates põhitegevuse tulude, 
kulude ja investeerimistegevuse 
mahtude muutumist ühes finants-
raamistikus, saab järeldada, et para-
neb igapäevase majandamise efek-
tiivsuse näitaja, mis on katteallikaks 
täiendavatele investeeringutele.

Lisaeelarve lubab 
lasteaiaõpetajate 
palgatõusu 900 euroni

FINANTS

MARGUS 
RANDMA
rahandus-
osakonna juhataja

Maikuu volikogu istungil kinnitati 2015. 
aasta lisaeelarve, millega tulumaksu tulu 
kasvas 3,9%, kulude muutuste poole pealt 
on olulisimad täiendavad personalikulud 
lasteaedadele, tasuta rongisõidu ning juuli-
kuust jõustuvate uute sotsiaaltoetuste kulu-
de lisandumine.
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Korraldaja:  
PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUM
Toimumisaeg:   
alustab oktoobris 2015
Korralduslik info: tunnid 
toimuvad 1 kord nädalas 
neljapäeviti 
Hind: 13 eurot kuus
Täpsem info: 
www.paaskyla.tln.edu.ee 
(septembri teisest nädalast)

Korraldaja:  
LAAGRI KOOL, 
LAAGRI HUVIALAKOOL
Toimumisaeg:  
esimene tund septembri  
1. nädalal
Korralduslik info:  
tunnid 1-2 korda nädalas
Registreerumine: 
taigur@laagrihuvialakool.ee, 
6 517 635
Hind: 50 – 55 eurot kuus
Täpsem info:  
www.laagrihuvialakool.ee/
mudilaste-ringid/eelkool-kooli-
ke-ettevalmistus/

Korraldaja:  
Ääsmäe kool
Toimumisaeg: tunnid algavad 
jaanuaris 2016
Korralduslik info:  eelkooli viib 
läbi tulevane 1. klassi õpetaja  
Täpsem info:  
www.aasmaepk.edu.ee/tugi-
teenused/eelkoolkooliks-ette-
valmistus/

Korraldaja: TÄHETARGA 
ETTEVALMISTAV EELKOOL 
Toimumisaeg: tunnid algavad 
septembri esimesel nädalal ja 
lõppevad mai viimasel nädalal
Korralduslik info:  toimub 
kultuurikeskuses Laagris, kõik 
Nõlvaku lasteaia Tuleviku  
filiaali lapsed toob eelkooli ja 
viib tagasi lasteaeda eelkooli 
klassiõpetaja
Registreerumine:
Hind: Hind 50 eurot kuus + 
ühekordne tasu 14 eurot mate-
maatika töövihiku eest
Täpsem info:  
www.tahetark.com, 
585 22 440

Korraldaja:  
VESKIMÖLDRE LASTEAED
Hind: 1 kord nädalas 65/75 eu-
rot, 2 korda nädalas 130 eurot 
Täpsem info:  
www.ramkool.edu.ee/eelkool/
vastuvott

EELKOOLID PIIRKONNAS
pidime koolis üle õppima lasteaias 
tehtud ülesanded. „Samas ma res-
pekteerin täiesti vanemate otsust, 
kui nad oma lapsed eelkooli pane-
vad, sest lapsed on vanema omad ja 
iga vanem tahab oma lapsele pari-
mat,“ resümeerib Ingerainen.

Ääsmäe kooli juures tegutseb 
eelkool just nimelt eesmärgiga teha 
lapsele üleminek lasteaiast kooli 
lihtsamaks. Hilisemat kooliedukust 
eelkooli õpetaja Merle Laretei sõ-
nul eelkoolis mitteosalemine ilmselt 
ei mõjuta, küll aga on lapsel lihtsam 
ja pingevabam oma kooliteed alus-
tada, kui talle on koolimaja, õpetaja 
ja klassikaaslased tuttavad ning kui 
ta teab, mis teda sügisel koolis ees 
ootama hakkab. „Me käime koos 
kord nädalas õhtusel ajal ja seetõttu 
ei tegele väga uute oskuste oman-
damisega, vaid lahendame rohkem 
koostööoskust ja loovust nõudvaid 
ülesandeid ning teeme erinevaid 
käelisi tegevusi. Lasteaia ettevalmis-
tus kooliks on hea ja seetõttu me ei 
pea vajalikuks seal õpetatut dublee-
rida,“ selgitab Laretei.

Samuti on eelkool vajalik ka 
õpetaja jaoks – ta saab ettekujutuse 
kooli tulevatest lastest ning nende 
arengust. „Olulise tähtsusega võib 
see olla mõne sellise lapse jaoks, 
kes ei ole veel kooliküps. Varane 
märkamine annab võimaluse leida 
lapsele parim võimalik lahendus 
koolitee alustamiseks ning vajadu-
sel kasutada ka koolipikendust või 
väikeklassi suunamise võimalust,“ 
leiab Laretei.

Madisel on vaimustus 
Anne 7-aastane poeg Madis läbis 
just möödunud õppeaastal eelkoo-
li Laagri Huvialakoolis ja see valiti 
just koduläheduse järgi. Õppetöö 
toimus kord nädalas, nelja tunni 
sisse mahtus koos söögi- ja män-
gupausidega kolm tegevustundi: 
eesti keel, matemaatika ja käeline 
tegevus. 

Madise esimene mulje esimesest 
eelkoolipäevast oli ülevoolav vai-
mustus: „Ma tahaks seal iga päev 
käia!” Ka edaspidi ei seadnud Ma-
dis kordagi küsimärgi alla eelkooli 
vajalikkust. Ta võttis seda kui täht-
sat tööd. Teda innustas eelkoolis 
kogetav suure ja tähtsa koolijütsi 
tunne. „Igal reedel kooli minnes 
tekkis tema pilku ja olekusse mida-
gi täiskasvanulikku. Iga kord tegi ta 
nii asjalikult endale ise oma võilei-
vad kaasa. Ja oli õhtul nii õnnelik, 
kui päev korda läks ja õpetajalt tun-
nustustada sai.“

Kuna eelkool on tasuline, vaagiti 
selle vajalikkust eelnevalt põhjali-
kult. „Meil tuli otsus sellevõrra liht-
samalt, et lapse eelkooli tasus kingi-
tusena minu armas ämm. Eelkooli 
kasuks otsustasin mitmel põhjusel. 
Et Madis on keeruka natuuriga, siis 
tahtsin saada ja saingi aimu sellest, 
kuidas tal edaspidi koolis minema 
hakkab ja teada, milleks valmis olla. 
Usun, et last eelkooli pannes saavad 
selguse ka need lapsevanemad, kes 
kõhklevad, kas laps vajaks koolipi-
kendust või mitte,“ toob Anne olu-
lise lisaargumendi eelkooli kasuks.

Anne hindab poisi arengut heaks 
kõigis valdkondades, ka suhtlemi-

ses, kuid ei oska siiski täpselt erista-
da, mis osa on selles olnud lasteaial, 
kus ta kolmel päeval nädalas käis, 
mis osa kord nädalas toimunud 
eelkoolil, mis vanemail ja mis lapse 
loomulikul arengul. 

Madis aga sai Anne sõnul aimu 
sellest, mida kool ja koolitund 
endast kujutavad, seda enam, et 
päriskoolis hakkab Madis õppima 
samas majas. Kuna Madisele anti 
regulaarselt lasteaiast puhkepäevi, 
siis eelkoolis oli tal võimalik las-
teaias läbi võetud asju n-ö „järele 
õppida”. „Leian, et eelkool sobib-
ki hästi neile koolieelikutele, kes 
mingil põhjusel ei käi lasteaias kogu 
aeg, näiteks kes on tihti haiged,“ 
toetab ka Anne pigem lasteaia di-
rektori arvamust, et eelkool on va-
jalik neile, kes lasteaias ei käi, samas 
„täiskoormusega“ käies on Laagri 
lasteaias antav koolieelne haridus 
täiesti piisav.

Kaijal on kõhklused
Kaija, kelle poeg Villem peaks alus-
tama esimeses klassis 2016. aastal, 
on praegu kahevahel. Eelkooli 
poolt räägib soov, et laps oleks koo-
li minnes selleks valmis nii sotsiaal-
sete oskuste kui teadmiste poolest. 
„Samas ei ole meie pere täna veel 
otsustanud, kas suvel kuueseks saav 
poiss peaks sügisest lisaks lasteaiale 
minema ka eelkooli. Lasteaed ei ole 
ju niisama mängukoht, vaid hari-
dusasutus ning sealgi tegeletakse 
kooliks ettevalmistusega. Kas me ei 
koorma oma last eelkooliga üle?“ 
muretseb Kaija.

Ta arutleb, et ehk on olulisem 
jätta lapsele lapsepõlv ja aega ning 
ruumi olemaks lihtsalt laps ja te-
geleda talle olulisima tööga, män-
gimisega. Kuna Kaija poeg loeb 
iseseisvalt raamatuid ja arvutab 
praegu 5-aastasena üpris korralikult 
20 piires, siis hetkel on pere pigem 
seda meelt, et las laps olla laps ehk 
siis eelkooli ilmselt teda ei panda. 
„Kuid see hetke arvamus ei tugine 
mingil kindlal teadmisel või tausta-
uuringutel, pigem lihtsalt kõhutun-
del,“ selgitab naine. Lisaks usaldab 
ta lasteaias tööl olevaid spetsialiste 
ning nende teadmisi, mida ja kui-
das õpetada, millele tähelepanu 
pöörata ning et nad toetavad sel 
kooliks valmistumise teel hea nõu-
ga ka lapsevanemaid. 

Erinevate eelkoolide program-
midega pole ta tutvuda jõudnud. 
„Kui eelkooli lähevad pigem lapsed, 
kes alles hakkavad lugema õppima, 
siis ei ole minu poisil seal midagi 
teha. Samas, kui seal saavad kokku 
enam-vähem ühe tasemega lapsed, 
kes lähevad õppimisega mänguliselt 
edasi sealt, kus nad parasjagu oma 
arengus on, oleks sellest suur abi,“ 
leiab Kaija.

Üldsõnaline info selle kohta, 
mida eelkoolis tehakse, on kõigil 
kodulehtedel olemas, kuid Kaija 
hinnangul otsib tema lapsevanema-
na sealt muud infot – kas lapsed ja-
gatakse kuidagi juba olemasolevate 
teadmiste alusel gruppideks, mille 
poolest erineb eelkoolis õpitav sel-
lest, millega tegeletakse lasteaias, 
mis on ju samuti haridusasutus  
jne.

Laagris 
(Saue valla kultuurikeskuses

REGISTREERUMINE ON ALANUD
• EELKOOL (5-6 aastased)
• EELKOOL (6-7 aastased)

• Parandusõpe, individuaal- 
ja järelaitamistunnid 

(1.-6.kl õpilastele)

INFO JA EELREGISTREERIMINE:
tel 585 22 440, 

tahetark.huvikool@gmail.com, 
www.tahetark.com
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsus võttis 19.05.2015 
korraldusega nr 420 vastu ja suunas 
avalikustamisele Hüüru küla Uuetoa 
1 (katastritunnus 72701:001:0002, 
suurusega 28,77 ha, sihtotstarve 
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu, eesmär-
giga kinnistu kruntimine, maasiht-
otstarbe osaline muutmine elamu-
maaks ning määratakse ehitusõigus 
kahe üksikelamu ja abihoonete ra-
jamiseks.Planeeringuga moodusta-
takse kaks elamumaa sihtotstarbe-
ga krunti (suurustega ca 3000 m²) 
kuni kahe 2-korruseliste, kõrguste-
ga maapinnast katuseharjani 8,5 m 
üksikelamute ja kuni 1-korruseliste 
abihoonete, kõrgusega maapinnast 
katuseharjani kuni 5,0 m rajamiseks.  
Suurem osa kinnistust (ca 28 ha) jääb 
jätkuvalt maatulundusmaa maaka-
sutuse sihtotstarbega, millele ehi-
tusõigust ei määrata. Lahendatud 

on kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud hal-
jastuse ja heakorrastuse nõuded.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotle-
tav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud pere- ja 
ridaelamumaa.

Saue Vallavalitsus võttis 02.06.2015 
korraldusega nr 460 vastu ja suu-
nas avalikustamisele Laagri alevi-
kus Pajude pst 5 (katastritunnus 
72701:005:2670, suurusega 3 223 
m², sihtotstarve elamumaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on määrata ehitusõigus ja 
hoonestustingimused kinnistul paik-
nevale 2 korruselise korterelamu 
laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja 
rekonstrueerimiseks ning ühe abi-

hoone rajamiseks. Pajude pst 5 kin-
nistul asub 17 korteriga, 1971. aastal 
rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega korterelamu, ehitisaluse 
pinnaga kokku 460 m², kõrgusega 
maapinnast 8,1 m.  Detailplaneerin-
guga kavandatakse olemasolevale 
korterelamule kuni ühe täiskorruse 
pealeehitamist ning korterelamu 
rekonstrueerimist, kõrgusega maa-
pinnast katuseharjani kuni 12,0 m, 
katusekaldega 0-15 .̊ Korterelamu 
laiendamist (pealeehitamist) pla-
neeritakse kuni 5 uue korteri tar-
beks. Maksimaalne täiskorruste arv 
on ette nähtud kuni 3 korrust. Lisaks 
on detailplaneeringu eesmärgiks 
üldiste maakasutustingimuste mää-
ramine ja heakorrastuse, parkimise, 
juurdepääsude ning tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeringuga mää-
ratakse lisaks ehitusõigus ühe kuni 

1-korruselise abihoone rajamiseks. 
Kinnistule planeeritakse kokku 30 
parkimiskohta. Detailplaneeringuga 
on jäetud võimalus rajada Pajude pst 
5 kinnistule lisajuurdepääs kinnistu 
ida-kirdesuunal Pajude puiesteelt. 
Piirdeaedu kinnistule ei planeerita. 
Planeerimismenetluse käigus on läbi 
viidud insolatsioonianalüüs, et sel-
gitada rajatava pealeehituse mõju 
lähimatele elamutele. Esitatud inso-
latsiooni arvutus näitab, et on täide-
tud vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. 
jaanuari 1999. aasta määrusega nr 
38 “Eluruumidele esitatavate nõue-
te kinnitamine“ ja Eesti Standardiga 
EVS 894:2008 (kinnitatud Eesti Stan-
dardikeskuse 10. detsembri 2008. 
aasta käskkirjaga nr 247) “Loomulik 
valgus elu- ja bürooruumides“ keh-
testatud nõuded.  Planeeritav maa-
ala asub Laagri keskuses ning põhja 
-ja idapoolt piirneb kinnistu Tallinna 

linna halduspiiriga (Nõmme linna-
osa). Planeeringuala kontaktvöön-
disse jäävad 2-3 korruselised korte-
relamud. Planeeritava kinnistu piire 
ega sihtotstarvet ei muudeta. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-
ala tiheasustusalas ning planeerita-
va maa-ala maakasutuse juhtotstar-
beks on määratud korterelamumaa. 

Detailplaneeringute avalikustamine 
toimub 12.06.2015 kuni 26.06.2015 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) 
Saue vallamajas, Veskitammi 4, 
Laagri alevik, kus on võimalik tut-
vuda kinnistute detailplaneeringu-
te materjaliga. Avaliku väljapaneku 
kestel on võimalik tutvuda detailpla-
neeringute jooniste ja seletuskirjaga 
elektrooniliselt valla veebilehel.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
12.05.2015 korraldusega nr 395 
Laagri alevikus Kirsimäe (katastri-
tunnus 72703:001:0218, suurusega 
13 191 m², sihtotstarve maatulun-
dusmaa 100%) kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu. Detailplaneeringu-
ga on kavandatud jagada kinnistu 
8-ks elamu-, transpordi- ja maatu-
lundusmaa sihtotstarbega krundiks, 
millest viiele krundile (suurustega 
ca 1 500 m²) kavandatakse ük-
sikelamute ja abihoonete rajamist, 
kaks transpordimaa sihtotstarbega 
krunti moodustatakse juurdepää-
sude tagamiseks planeeritavatele 
elamumaa kruntidele ning üks krunt 
jääb jätkuvalt maatulundusmaa 
sihtotstarbega, kuhu käesoleva de-
tailplaneeringuga ehitusõigust ei 
määrata. Lahendatud on kruntide 
tehnovarustus, esitatud servituuti-
de vajadus, määratud haljastuse ja 
heakorrastuse nõuded. Juurdepääs 
planeeringualale on tagatud Selja-
ku tänavalt. Saue valla üldplanee-
ringu kohaselt asub planeeringuala 
tiheasustusega alal ning maakasu-
tuse juhtotstarbeks on kavandatud 
pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt 
piirneb kinnistu Seljaku tänava ja 
Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja 
lääne poolt piirneb Saku valla hal-
duspiiriga.

Saue Vallavalitsus kehtestas 
26.05.2015 korraldusega nr 444 
Vanamõisa küla Kärneripõllu 

(72701:002:1945, suurus 5 561 m², 
maatulundusmaa 100%), Tamme-
põllu (72701:002:1943, suurus 5 384 
m², elamumaa 100%) ja Mäepealne 
(72701:002:0317, suurus 1,66 ha, 
maatulundusmaa 100%) kinnistute 
ja lähiala detailplaneeringu. Planee-
ringuga kavandatakse Vanamõisa 
vabaõhukeskusega külgnevale ca 
2,8 ha maa-alale puhkekeskuse 
rajamist. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärgiks on kinnistute 
liitmine, sihtotstarbe muutmine 
ärimaaks 30% ja transpordimaaks 
70% ning määratakse ehitusõigus 
majutushoonete ja juurde kuulu-
vate kõrvalhoonete (abihoonete) 
rajamiseks. Planeering näeb ette 
kämpingumajade (12 kämpinguma-
ja), saunahoone, majandushoone, 
administratriivhoone, abihoonete 
(kokku planeeritakse 19 hoonet) 
rajamist. Lisaks planeeritakse ka-
ravaniparkla, kuhu on planeeritud 
66 kohta  ja 28 kohaline autoparkla 
(vajadusel võetakse karavaniparka 
kasutusse autoparklana). Ühtlasi on 
määratud detailplaneeringus üldi-
sed maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtete lahendus. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala hajaasustusalal Vanamõisa 
vabaõhukeskuse, Tutermaa-Vana-
mõisa tee ja hoonestamata maa-
tulundusmaade vahelisel maa-alal, 

mis piirneb Vanamõisa külakeskuse 
tiheasutusalaga. Maa-ala külgneb 
Vanamõisa vabaõhukeskusega, ol-
les selle kompaktseks laienduseks 
ning antud piirkonnas on olemas ka 
sobiv infrastruktuur. Planeeringu-
alale tagatakse juurdepääs Tuter-
maa-Vanamõisa teelt. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
26.05.2015 korraldusega nr 445 
Laagri alevikus Veskitammi tn 
15 (katastritunnus 72703:001:0071, 
suurusega 1 206 m², sihtotstarve 
elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk on määrata 
ehitusõigus ja hoonestustingimu-
sed kinnistul paiknevale 2 korru-
selise korterelamu laiendamiseks 
(pealeehitamiseks) ja rekonstruee-
rimiseks. Veskitammi tn 15 kinnis-
tul asub 12 korteriga, 1970ndatel 
rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega korterelamu, kõrgusega 
maapinnast 8,7 m. Detailplaneerin-
guga kavandatakse olemasolevale 
korterelamule kuni ühe täiskorruse 
ja ühe katusekorruse pealeehita-
mist, kõrgusega maapinnast ka-
tuseharjani 13,7 m. Korterelamu 
laiendamist (pealeehitamist) pla-
neeritakse kuni 8 uue korteri tar-
beks. Uued korterid planeeritakse 
läbi kahe korruse. Maksimaalne 
täiskorruste arv on ette nähtud kuni 
3 korrust + 1 katusekorrus. Lisaks on 
detailplaneeringu eesmärgiks üldis-

te maakasutustingimuste määrami-
ne ja heakorrastuse ning tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
02.06.2015 korraldusega nr 461 
Laagri alevikus Sepa-Jaani ja 
Veskitammi tn 26 kinnistute ja lä-
hiala detailplaneeringu. Detailpla-
neeringuga kavandatakse planee-
ringualale kooli, spordikompleksi 
(võimalik tennisekeskus), tervise- ja 
sotsiaalkeskuse ning korterelamu-
te rajamist. Ühtlasi on määratud 
detailplaneeringus üldised maaka-
sutustingimused ning heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsude ja 
tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtete lahendus. Planeeritav maa-
ala asub Veskitammi tn, Kuuse tn, 
Laagri Kooli ja Veskitammi Lasteaia 
vahelisel maa-alal ning planeeritava 
maa-ala suurus on ca 5,0 ha. Kin-
nistud asuvad Saue Vallavolikogu 
28. märtsi 2002. aasta otsusega nr 
135 kehtestatud Laagri alevik Ves-
kitammi tn, Kuuse tn, Kuuse põik ja 
Redise tn vahelise ala detailplanee-
ringu koosseisus, millega määrati 
kruntidele ehitusõigus kool-laste-
aed-spordihoone, ühiskondliku 
hoone (kultuuri- sakraal-, sotsiaal-
hooldeasutus vms), ärihoone, ük-
sikelamute (23 elamut) ja korterela-
mute (4 kolmekorruselist elamut) 
ehitamiseks. Detailplaneeringuga 
on lahendatud nii perspektiivne 

tänavavõrk kui ka tehnilise infrast-
ruktuuri ühendused. Detailplanee-
ringust on ellu viidud kool-lasteaed-
spordihoone ehitus (Laagri Kool) 
ning lasteaia juurde viiv tänavaosa, 
ülejäänud osa planeeringust on ellu 
viimata. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on kehtivas detailpla-
neeringus määratud ehitusõiguse 
täpsustamine ja täiendamine Sepa-
Jaani ja Veskitammi tn 26 kinnistu-
te osas. Käesolev detailplaneering 
näeb ette kinnistu jagamise viieks 
krundiks ja üheks ajutiseks krundiks, 
kolmeks ühiskondlike ehitiste maa 
krundiks, üheks ärimaa krundiks ja 
üheks korterelamute maa krundiks 
ning kruntida ühe ärimaa sihtotstar-
bega ajutise krundi, mis liidetakse 
spordi- ja vabaajakeskuse krundiga. 
Detailplaneering annab paindlikud 
võimalused lahendada koolihoonet, 
tervisekeskust ja spordi- ja vabaaja-
keskust mitme erineva lahendusva-
riandina.

Saue valla territooriumil mais 
2015 detailplaneeringuid ei alga-
tatud

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvu-
da valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud. 
Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistilt Maili Met-
saotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS JA JUUNIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD: 

Esimene september on imeline päev, mis on 
kõigil meeles – olgu selleks siis enda või las-

te või lastelaste esimene koolipäev. Selle aasta 
1. september tuleb eriline ka Saue Gümnaasiu-
mis esimesse klassi astujatele, sest neid võta-
vad vastu moodsad moodulklassid. Saue linn 
ja vald on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud 
ning nüüd on kätte jõudnud aeg, kui kooli lä-
hevad 2000ndate beebibuumi osalised. Paraku 
on nii, et maailmas toimuvad paljud sündmu-
sed hüppelise tõusu ja langusena – nii ka laste 
sünd. Võrreldes 2007.-2008. aastaga on sünnid 
tänaseks oluliselt vähenenud, seda eriti Saue 
linnas. Seetõttu pole mõistlik ehitada koolile 
kallist juurdeehitust, mis mõne aasta möödudes 
kurvalt tühjaks jääks. Nii otsustasid Saue linna-

isad rentida hoopis moodulklassid. Saue linna 
lasteaias Midrimaa on moodulid kasutusel juba 
mitu aastat. Kui alguses tekitasid need kerget 
umbusku ja võõristust, siis peagi märkasid nen-
des viibijad, et tegemist on vägagi mõnusate ja 
hubaste ruumidega, mis pole millegi poolest 
halvemad betooni ja kivihunnikuna maa külge 
kinnitatud osast. Nüüd on otsustatud astuda 
julge samm edasi ning moodulite võlu saavad 
nautida ka Saue linna ja valla koolijütsid.

Päris uudse ja seninägematu lahendusega 
pole Eestis siiski tegemist – ka Tartumaal on mit-
metes linnalähedastes valdades kasutusel kooli-
moodulid. Põhjamaades on moodulkoolimajad 
vägagi levinud.

Indrek Eensaar, abivallavanem

Saue laste koolitee algab sügisel moodulmajas

Eelmise aasta 26. juunil võttis Saue Vallavo-
likogu vastu määruse, millega sätestatakse 

eralasteaedade ja –hoidude toetamise kord 
nende laste eest, kes on koos vanema(te)ga 
eelmise aasta 31. detsembri seisuga Saue valla 
elanikud.Vastav kord määrab kindlaks, et toe-
tust makstakse eralasteasutusele 1,5–3-aasta-
se lapse eest seni, kuni lapsele ei ole pakutud 
kohta Saue valla munitsipaallasteaias. Seega ei 
lõpe toetuse maksmine lapse kolmanda sün-
nipäevaga, vaid selle kuuga, millest alates on 
lapsele kohta munitsipaallasteaias pakutud. 
Tänase seisuga on Saue vallal pea 30 lepin-
gut erinevate eralastehoiuasutustega, kes on 
lubanud hoida lapsevanema poolt makstava 

kohatasu seadusega vastaval tasemel ehk mit-
te suurema kui 20% Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud töötasu alampiirmäärast (78 eurot 
kuus). Sel juhul kompenseerib vald eralasteaia-
le või –hoiule kuni 280 eurot kuus, kuid mitte 
rohkem kui 80% kohatasu kogumaksumusest. 
Kui lasteasutus on kehtestanud siiski kõrgema 
kohatasu kui 358 eurot kuus, maksab vald toe-
tust kuni 211 eurot kuus. Ülejäänu jääb lapse-
vanema kanda.

Nimekiri kõigist eralastehoidudest ja –las-
teaedadest ning nende poolt rakendatavate 
kohatasude suurustest on leitav Saue valla ko-
dulehelt hariduse rubriigi alt.

Birgit Tammjõe-Tulp, haridusnõunik

Eralasteaedade ja –hoidude toetus ei lõpe lapse 
kolmanda sünnipäevaga
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Veskimöldre saab omale teisele 
poole teed kaksiku

Planeering ise on menetluses 
olnud juba aastaid, kuid eel-
misel aastal ostis kinnistu ära 

investeerimisettevõte Brave Capital, 
mille arendustegevust kutsuti juhti-
ma Kaido Saveljev, kes oli ka oma-
aegse Veskimöldre kvartali loomise 
juures. „Nägin selles potentsiaali 
Veskimöldre laienduse jaoks, mis 
võimaldaks käsitleda kahte piirkon-
da tervikuna. Mina ei ole kunagi 
vaadanud ühtegi arendust vaid kui 
puhast äriprojekti. See peaks ikka 
inimestele ka midagi andma,“ põh-
jendab Saveljev.

Ja uutele elanikele peaks uus 
rajatav elupiirkond andma õnneli-
ku kodu. Nii seisab müügiks ette-
valmistatud reklaamibrošüürides. 
Arendaja on lubanud välja ehitada 
kogu taristu – 7 kilomeetrit sõidu- 
ja kergteid, tänavavalgustuse, kõik 
vee- ja kanalisatsioonitrassid, pa-
listada kesksed alleed haljastusega. 
Esialgselt arvestatakse ligi seitsme 
miljoni eurose investeeringuga. 
„No näiteks rulluisutajad saavad en-
dale suurepärase asfaltkattega sõit-
mise tee,“ lubab Saveljev.

Plaani pealt on näha, et lähedus-
se on kavandatud ka veel tankla ja 
kauplus, pargi- ja rohealad. Plaanil 
on ära märgitud ka perspektiivne 
lasteaed-algkooli koht, mille ehi-
tamist arendaja enda peale ei võta, 
kuid on lubanud kinnistu tasuta 
valla omandisse anda ja lisaks anda 
iga majapidmaise pealt 4000 eu-
rot n-ö sotsiaalse infrastruktuuri 
rajamise toetuseks. „Ma pean end 
sotsiaalselt vastutustundlikuks ini-
meseks, terviklik elukeskkond minu 
nägemust mööda tähendabki seda, 
et lisaks majakrundile saab inime-
ne piirkonnas ka kõik vajaminevad 

lähiteenused ning arendajana pean 
oluliseks selle loomises osalemist 
või toetamist,“ selgitab Saveljev. 
Lähiajal viiakse Veskimöldres läbi 
ka küsitlus, eesmärgiga koguda ko-
halikelt elanikelt tagasisidet ja ette-
panekuid nii olemasoleva elurajooni 
arenduse kui ka laienduse kohta. 

Uus kodu ligi 1000 inimesele
Kokku arendatakse Veskimöldre 
teise etapi raames välja 250 uut kin-
nistut, millest 91 on ridaelamuboksi 
ja 159 eramaja krunti. Võib uskuda, 
et uue kodu leiavad seal peamiselt 
pereinimesed, ehk et prognoositav 
elanikkonna kasv Laagris võib olla 
ligi 1000 inimest.

Ridaelamuboksid ehitab arenda-
ja ise ka välja, maja võib uus elanik 
ise püsti panna, kuid pakutakse ka 
n-ö võtmed kätte teenust, et arenda-
ja ehitab valmis ka hoone. Piirkond 
hõlmab endas nii kõrghaljastusega 
metsatukka peituvaid krunte kui ka 
avaramaid põllupealsemaid kinnis-
tuid. Hinnad algavad 82 500 eurost 
ja lõppevad 213 tuhande juures, 

 olenevalt siis kinnistu suurusest  
(1500 kuni 3000 ruutmeetrini) ja 
asukohast. Kõrghaljastusega krun-
did on pisut kallimad, aasapealsed 
soodsamad. Kõik liitumised on 
krundi hinna sees: tsentraalne vesi, 
kanalisatsioonisüsteem, elekter, si-
devõrgu ja gaasitrassiga liitumine. 
Kui maja ka arendajalt peale tellida, 
siis soodsaim koduost võiks jääda 
Veskimöldre teise etapi piirkonnas 
umbes 200 000 euro kanti.

„Kui vaadata praegu turgu, kui 
vähe on Nõmme-lähedases piirkon-
nas pakkuda kinnistuid, kus oleks 
olemas kogu vajaminev infrastuk-
tuur ja mis hinnaga neid müüakse, 
siis ma julgen öelda, et selle raha 
eest saab ikka väga korraliku asja 
vastu,“ ei ole Saveljev tagasihoidlik.

Tema sõnul on esimene leping 
juba sõlmitud ja huvi uue arendus-
piirkonna vastu väga suur. „Hak-
kasime juba praegu müüma, isegi 
enne teede ja tänavate rajamist, sest 
huvi oli. Meie oma tuttavad uurisid 
maad, kui vallalehes oli planeeringu 
muudatuse menetlemisteade, sai 
ka vallamja planeeringute inime-
ne juba kõnesid,“ selgitab Saveljev, 
miks juba praegu, kui projekt alles 
paberil on, müük juba käib.

Saveljev usub, et kui praegu 
krunt ära osta ja detailplaneeringut 
tasapisi tegema hakata, siis opti-
mistliku prognoosi kohaselt võiksid 
uued omanikud juba 2016. aasta 
jõulud uues kodus veeta. Arendaja 
omapoolsed kohustused infra välja 
ehitamiseks peaks olema ka selleks 
ajaks lõppenud. Kui planeeringu 
menetlemine läheb kavakohaselt, 
siis alustatakse teedevõrgu ja kom-
munikatsioonide rajamisega 2015. 
aasta hilissügisel ja lõpetatakse hil-
jemalt 2016. aasta sügisel. „Samas 
ei ole see siiski selline asi, et sups ja 
valmis. Oleme enda jaoks võtnud 
seda kui 5-aastast arendusprojekti,“ 
ütleb Saveljev.

PLANEERING

2000ndate alguses rajatud Veskimöldre elurajooni arendajad on ette võtnud 100-hektarilise 
maa-ala teisel pool Instituudi teed ja lubavad sinna garanteeritult sama kõrge kvaliteediga ja 
tervikliku kodukeskkonna kujundamist.

Kokku arendatakse 
Veskimöldre teise 
etapi raames välja 
250 uut kinnistut, 
millest 91 on 
ridaelamuboksi ja 
159 eramaja krunti

 www.veskimöldre.ee
 info@bravecapital.ee +372 651 7002

Otsime Veskimöldre hoonestamisest huvitatud 
arhitekte ja ehituseevõeid ning õhk-vesi 

ja maaküe lahenduste pakkujaid eramutele.

Võimalikel koostööpartneritel palume saata eevõe 
tutvustus koos näidistöödega hiljemalt 1. juuliks 2015.

Ees suurima ja hinnatuima Veskimöldre 
elamurajooni arenduse teise etapi raames

rajame kodu 250-le perele.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

AUTOR: CREATUM WWW.VESKIMÖLDRE.EE.



Aasta tagasi tõstatus aren-
gukava muutmise raames 
üles teema, et Laagri ale-

vik võiks olla läbimõeldumalt ka-
vandatud ja vajaks avaliku ruumi 
süsteemset kujundamist. Avaliku 
konkursi tulemusena said selles 
osas võimaluse Keha 3 OÜ disai-
ner Margus Triibmann ja arhitekt 
Kard Männil. Nende loodud ja 25. 
märtsil kultuurikeskuses avalikku-
sele tutvustamisel olnud kujundus-
kava alusel peaks sel suvel algama 
tööd kahe pargiala ja neid ühenda-
va promenaadi osas.

Pargialade projekteerimistöid 
teostab OÜ Keskkonnaprojekt, 
mille meeskonnas aitab parke ku-
jundada maastikuarhitekt Toomas 
Põld. Ega tal kerge ülesanne ei ole, 
kui kujunduskavas on visuaalid 
ette antud, projekteerimistingi-
mustes on loetletud olulised soo-
vitavad atraktsioonid ja objektid 
ning kõik see peab sobituma kok-
ku tervikuks, kus on arvestatud ka 
olemasolevate väärtuslike puude 
ja tehniliste tingimustega. Lisaks 
lähtetingimustele on töö käigus 
mõeldud täiendavatele tegevustele 
ja lahendustele, mis tooks inimesi 
rohkem õue aktiivselt üksteisega 
suhtlema, et tunda selle läbi roh-
kem kogukonnatunnet ja suuremat 
turvatunnet. 

Kontseptsiooni kohaselt on tu-
lemas Kultuurikeskuse pargist 

avalik pargiala, mis on olemuselt 
romantikapark, kus paiknevad ka 
aktiivse puhkuse ja müügialad. 
Projekti kohaselt on pargis pavil-
jonid turulettideks, mis on lihtsalt 
teisaldatavad ka niisama istumis-
kohtadeks. Pargis saab katsetada 
erinevaid muusikainstumente, 
mängida lauatennist või malet ja 
uudistada, mis kummaline asi see 
pargi keskele on paigutatud. Oma 
alalise koha saavad võrkkiiged ja 
lisaks püstitatakse ka väike lehtla, 
kus võimalik romanilisemaid hetki 
nautida ehk rahvakeeli suudlemis-
paviljon. Pargiala kujunduses on 
läbiva elemendina kasutatud ku-
junduskavas keskse motiivina kasu-
tatud viilfassaadi kuju ja selle eda-
siarendust kuusnurgaks, sest kui 
kaks viilfassaadi peegelpildis kokku 
panna, saab kuusnurga. 

Redise parki tuleb kogukon-
naaed, kus õues viibimist saab 
huvitavaks muuta lilleõisikust ins-
pireeritud sektoritest konstruk-
tiivse peenramustriga aiandus- ja 
pargialal kas taimedega ühiselt 
toimetades, istumispaikades selts-
kondlikke jutuajamisi pidades, 
väikelaste mängualadel põnevaid 
tegevusi ette võttes või siis puude-
vilu nautides. Redise pargis võib 
nime vääriliselt tulevikus leida ka 
istumiskohti, mis redise moodi ka 
välja näevad. Pargi põhjapoolsesse 
ossa jäävad olemasolevate kavanda-
tud viljapuude, marjapõõsaste, lil-
le- ja juurviljapeenardega sektorid, 
lõunapoolsetesse jäävad kasvama 
olemasolevad väärtuslikud pargi-
puud, kavandatud ilupõõsad ja lil-

lepeenrad. Sektorite ehk lilleõisiku 
keskele jääb istumisala. 

Neid kahte parki ühendab tu-
levikus põnev promenaad, kus on 
sümboliseeritud valla 17 küla ja tu-
leb kunstiliselt nauditav väljapanek 
ehk nn kunstisein. 

Pargialade puudele tehakse ka 
dendroloogilise hinnang. Selle 

esialgse inventuuri kohaselt öel-
dakse, et arvestades uuritud ala 
perspektiivset kasutusfunktsiooni 
(turuplats, mänguväljak ja aian-
dusala) ja seal kasvavate väärtusli-
ke puittaimede hulka, on soovitav 
vähemväärtuslikumad puittaimed 
likvideerida ning uusistutusena 
ette näha pigem lillepeenraid, põõ-
said ja ronitaimi, et ka rohurinne 
näeks elavam ja mitmekülgsem väl-
ja.

Valgustitena on plaanis kasu-
tada oksamotiivi meenutavat val-
gustit, mis põledes näiteks õitsvat 
puud meenutab. 

Parkide valmimise osas täpse-
mad plaanid selguvad siis, kui pro-
jektide mahutableid on valmis ja 
hanked läbiviidud. Kui kõik hästi 
laabub, siis Kultuurikeskuse pargi 
uuendamine on plaanis valmis saa-
da veel selle aasta sügiseks. Redise 
pargi osas on plaanis sügisel kind-
lasti ettevalmistusi alustada ja selle 
aasta sees teha valmis nii palju, kui 
eelarvevahendid võimaldavad. Pä-
ris valmis saab Redise park siis, kui 
järgmisel kevadel sobilikud seemed 
ja taimed mulda saavad. 

Lisaks on Laagris toimunud 
juba paar aastat Jõekääru pargia-
la arendamine ja see park peaks 
selle aasta kesksuveks valmis saa-
ma. Juuni lõpuks rajatakse sinna 
lõkkease, paigaldatakse pikniku-
lauad ja grillimisalused ning lisa-
takse mänguväljakule atraktsioo-
ne. Eesmärk on see pargiala valmis 
saada Saue valla avatud külavärvate 
raames 27. juunil toimuvaks Laagri 
kohvikutepäevaks. 
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Laagrist, mis seni olnud pigem endine sovhoosikeskus, on saamas kaasaegne linnaruum. Esimesed 
suuremad alad, mis kujunduskava alusel töösse lähevad, on Kultuurikeskuse park ja Redise park ning neid 
Comarketi tagant ühendav promenaad. 

Laagrisse rajatakse romantikapark, kogukonna aed ja kunstipromenaad
AVALIK RUUM

AALI 
LILLEORG
arendusnõunik

Valminud pargialade 
projekti tutvustame kõigile 
huvilistele lähemalt Saue 
Vallavolikogu ruumides 
17. juunil algusega kell 17.

Pargis saab mängida malet.

Valgustitena on plaanis kasutada 
oksamotiivi meenutavat valgustit, 
mis põledes näiteks õitsvat puud 
meenutab. 

Redise pargis võib nime vääriliselt 
tulevikus leida ka istumiskohti, mis 
redise moodi ka välja näevad.
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Saue vallava-
litsusse asusin 
tööle erasekto-
rist. Haldusjuhi-
na olen viimase 
üheksa aasta 
jooksul töötanud 
s u u r f i r m a d e s 

Elcoteq Tallinn AS ja Ericsson Eesti AS. 
Minu viimaseks tööandjaks oli Coor 
Service Management OÜ, mis on üks 
juhtivaid tugiteenusepakkujaid Põhja-
maades. Ettevõtte ärikontseptsiooniks 
oli juhtida ning arendada erinevaid 
teenuseid büroodes, tootmisüksus-
tes, kinnisvara- ning avalikus sektoris. 
Tahaksin veel ära märkida, et olen  

ca 14 aastat tegelenud ka julgestust 
ning turvalisust puudutavate küsimus-
tega (turvateenused, tuleohutus, krii-
sireguleerimine, praktilised õppused 
jne). Nende aastate jooksul omanda-
tut rakendan ka edaspidi oma igapäe-
vatöös. Kui peatuda lühidalt minu hari-
dusteel, siis see on olnud kirju. Erineva 
hariduse olen omandanud nii Eestis, 
Saksamaal kui ka Inglismaal. Hetkel 
olen lõpetamas ülikooli.

Kuna olen asunud tööle haldus-
osakonna juhataja ametikohale, siis 
minu peamisteks ülesanneteks on 
koordineerida ning korraldada Saue 
vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja 
vallale kuuluvate äriühingute ning siht-

asutuste omanduses olevate kinnis-
varaobjektide haldust, hooldust ning 
investeeringuid ja tugiteenuseid. Minu 
tööülesannete hulka kuulub veel hal-
dusosakonda puudutavate hangete 
korraldamine ning läbiviimine. 

Loodan, et meil kõigil on hobid, 
milledega võimalusel tegeleda ja nii 
ka minul. Vabal ajal, kui seda muidu-
gi tekib, tegelen kalastusega ning 
looduses liikumisega. Looduses liiku-
mine ning matkamine on olnud süda-
melähedane juba pikki aastaid. Meie 
kiire elutempo juures soovitan ka teil 
korraks aeg maha võtta ning teha üks 
jalutuskäik looduseses.
Silver.libe@sauevald.ee, 654 1150

UUS TÖÖTAJA - haldusosakonna juhataja Silver Libe

Uued trassikoridorid planeeritava 
330/110 kV elektriliini rajamiseks

Harku alajaama ning 
Keila alajaama vahel oli 
avalikul väljapanekul al-

ternatiiv S 1-4. Avaliku arutelu järg-
selt lisandusid alternatiivid S 1-5 ja  
S 1-6. Alternatiivi S 1-4 asukoht 
on määratud kehtestatud Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt: alterna-
tiiv väljub Harku alajaamast põhja 
suunas ja kulgeb valdavalt kahe ole-
masoleva 110 kV elektriliini (L111 
Harku-Keila ja L112 Harku-Keila) 
koridoris Saue-Harku valla piirini. 

Uued alternatiivid S 1-5 ja S 1-6 
väljuvad Harku alajaamast lõuna 
suunas ja kulgevad lõuna-kagusse 
suunduvate olemasolevate elektri-
liinide (L505 Harku-Kiisa ja L504 
Harku-Aluküla) kõrval ning pöör-
duvad Aiandi tee läheduses edela-
suunaliselt üle põldude ja Vääna oja 
olemasoleva 110 kV elektriliinide 
(L111 ja L112) trassile. Alternatiiv 
S 1-5 suundub olemasolevate 110 
kV elektriliinide trassile Püha külas 
ja alternatiiv S 1-6 veidi lõunapool 
Kiia külas. 

Kolme alternatiivi võrdlemise 
tulemusena on selgunud, et eelis-
tatumad on alternatiivid S 1-5 ja  
S 1-6. Alternatiiv S 1-4 kulgeb Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt kahe 
olemasoleva 110 kV elektriliini ko-
ridoris, kuid trassikoridor on kõige 
pikem ning selle lähedusse jääb 76 
elamut (maa-ameti andmetel lii-
ni teljest kuni 250 m kaugusel) ja 
trassikoridori jääb 18 elamumaad. 
Olemasoleva elektriliini laiendami-
ne on üldjuhul väikesema mõjuga 
nii kohalikele elanikele ja maaoma-
nikele kui looduskeskkonnale kui 
uue trassikoridori rajamine. Alter-

natiivid S 1-5 ja S 1-6 on sarnased, 
kuna nende läheduses on tunduvalt 
vähem elamuid, kui S 1-4 läheduses. 
Alternatiivi S 1-5 lähedusse jääb 24 
elamut (maa-ameti andmetel liini 
teljest kuni 250 m kaugusel) ning 
trassikoridor ei läbi ühtegi elamu-
maad ja raadata tuleb kõige vähem 
metsa, aga läbib III kaitsekategooria 
liigi elupaika. Alternatiivi S 1-6 lä-
hedusse jääb 18 elamut (maa-ameti 
andmetel liini teljest kuni 250 m 
kaugusel) ning ei läbi III kaitseka-
tegooria liigi elupaika, aga läbib 5 
elamumaad ja metsa tuleb raadata 
kõige enam. 

Saue Vallavolikogule saadame 
kooskõlastamiseks nii S 1-5 kui ka  
S 1-6 trassialternatiivi, et anda ko-
halikule omavalitsusele võimalus 
kujundada omapoolne eelistus, 
kuna alternatiivid on näitajate poo-
lest suhteliselt võrdsed.

Keila alajaama ja Saue-Kernu 
valla piiri vahel oli avalikul välja-
panekul trassikoridor, mis kulges 
suures osas 35 kV elektriliini tras-
sikoridoris ja võimalikult kaugel 
olemasolevatest elamutest. Kohalike 
elanike vastuseisu tõttu loobuti ava-

liku arutelu järgselt kooskõlastatud 
ja vastuvõetud planeeritavast tras-
sikoridorist. Selgus, et vastuvõetud 
planeeritav trassikoridor läbib Tuula 
küla arendusalasid, mille kohta do-
kumenteeritud informatsioon puu-
dub, ning puuvilja- ja marjaaiandit. 
Lisaks selgus, et algse informatsioo-
ni põhjal tulevikus likvideerimisele 
minevat 35 kV elektriliini ei likvi-
deerita.

Avaliku arutelu järgselt määrati 
trassikoridor Keila alajaamast lõuna 
pool osaliselt Saue valla üldplanee-
ringu kohaselt olemasoleva 110 kV 
elektriliini (L017 Keila-Rummu) 
asukohta, millest oli algselt elektri-
liini kaitsevööndi naabrusesse jääva-
te elamute tõttu loobutud. Et välti-
da Valingu ja Pällu külades elamute 
jäämist elektriliini kaitsevööndisse, 

nihutati trassikoridor Valingu ja 
Aila külades olemasolevast 110 kV 
elektriliinist lääne poole ning Tuula 
ja Pällu külades loode poole. 

Kooskõlastatud ja vastuvõetud 
trassikoridori võrdlemisel avaliku 
arutelu järgse trassikoridoriga on 
selgunud, et vastuvõetud trassiko-
ridor oli lühem, kuid tekitas samas 

Tuula ja Pällu külades suurt vastu-
seisu. Avaliku arutelu järgne trassi-
koridor kulgeb enamjaolt Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt olemasole-
va 110 kV elektriliini koridoris ja lä-
bib ka riigimetsamaid. Trassikoridor 
on küll pikem, aga samas esialgsetel 
andmetel piirkonna elanikele vastu-
võetavam.

TARISTU

Kevadtalvel avalikul väljapanekul olnud teemaplaneeringu 
lahendusega võrreldes on muudetud planeeritava 330/110 kV 
elektriliini trassikoridori asukohta Saue vallas kahel trassikori-
dori lõigul: Harku alajaama ning Keila alajaama vahel ning 
Keila alajaama ja Saue-Kernu valla piiri vahel. 

JOEL JESSE
Harju Maavalitsuse 
arengu- ja planeerin-
guosakonna aren-
gutalituse juhataja

JUUNI – Saue Vallavolikogu annab oma hinnangu ja kooskõlastuse.

JUUNI - JUULI – Kui kõik kooskõlastused on olemas, võtab maavanem 
planeerimislahenduse uuesti vastu ja suunab selle avalikule väljapa-
nekule. Kaks nädalat enne väljapaneku algust informeerib maavanem 
personaalselt kõiki kinnistuomanikke, kelle krunt jääb kasvõi osaliselt 
vastuvõetud trassikoridori.

JUULI - AUGUST – Nelja nädala jooksul toimub avalik väljapanek, kus 
planeerimislahendus on kättesaadav nii vallamajas kui maavalitsuses 
ja ka maavalitsuse internetileheküljel. Avaliku väljapaneku raames on 
inimestel võimalik esitada planeeringule nii oma põhjendatud ettepa-
nekuid kui ka vastuväiteid. Maavanem peab kuue nädala jooksul peale 
avaliku väljapaneku lõppu andma kirjaliku vastuse kõikidele ettepane-
kutele ja vastuväidetele kommentaariga, kas saab vaiet arvestada ja kui 
mitte, siis peab maavanem seda ka põhjendama.

AUGUST - SEPTEMBER – Peab maavanem kuue nädala jooksul peale 
avaliku väljapaneku lõppu korraldama teemaplaneeringu avaliku arutelu.

MIS SAAB EDASI?

KRITEERIUMI 
VALDKOND

ALTERNATIIVID

S 1-4 S 1-5 S 1-6

Majanduslik 56% 100% 82%

Sotsiaalne 61% 100% 100%

Loodus-
keskkondlik

77% 85% 100%

S 1-5

S 1-4

S 1-6
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SAUE VALD 
Laagris oli juhtum. Poisikesed läksid hoogu ja tegid ühe 
võrkkiige katki. Noh, ilmselt mitte kuritahtlikult, aga ütle-
me ei kasutanud päris sihipäraselt. Kultuurikeskuse inimene 
nägi juhtumisi pealt ja rivistas seltskonna majja üles, küsi-
musega, et kuidas me siis selle olukorra lahendame. Poisid 
panid pead kokku ja otsustasid, et ilmselt tuleb siis välja 
maksta. Summa ca 20 eurot. Kümmekond neid oli, igaüks 
lubas siis oma taskurahast osa anda. Küsiti veel, et siis tuleks 
ju vanematega tulla, nemad ju annavad selle raha. Ei olevat 
nii, kõigil olla oma taskuraha oma vajaduste jaoks kasutami-
seks. Jäi nii. Sõnapidajad poisid olid järgmisel päeval tagasi, 
raha näpus. Tundus, et asi kontrolli all.
Mõned päevad hiljem on aga kultuurikeskusesse laekunud 
info, et lapsevanemad plaanivad kultuurikeskuse juhataja-
le pretensiooni esitada, et kas lapselt võib nii raha küsida 
või ei. Nüüd on päris nõutu olukord. Et mis siis sellistes si-
tuatsioonides peaks tegema? Politsei kutsuma? Alaealiste 
komisjoni suunama? Mitte midagi tegema, et las lõhuvad? 
Vanemad vaibale kutsuma? Algselt tundus, et oli nagu okei, 
noored said aru, tekitasid seose tegevuse ja tagajärje vahel, 
kiik ostetakse uus asemele. Aga nüüd tundub, et midagi 
läks siiski nihu. 
Mis sauevallakas soovitab, kuidas edaspidi peaks toimima?
 

HELLE LÕPP
Kuna kirjutisest sain aru,et poisid olid nõus 
oma isikliku taskurahaga vastutama, siis leian, 
et selline juhtum oli lahendatud korrektselt.
Mina küll ei usu,et vanemad oma laste käest 

igakuise taskuraha iga sendi kohta aru pärivad. Olen kasva-
tanud meesteks 5 poega ja taskuraha kohta aru ei pärinud, 
see oli nende otsustada. On väga tore, kui lapsed õpivad 
maast madalast ise vastutama. Vanemate kaasamisel tekib 
tavaliselt selline olukord, et oh, mina ei teinud midagi, tema 
tegi või hoopis ise läks katki jne.

RAIDO INGERAINEN 
Vanemaid tuleks ikka teavitada, nemad ju lõ-
puks maksavad selle eest ja võimalik kodutöö/
kasvatustöö jääb tegemata, kui pole infot sel-
liste rikkumiste kohta. Olukorras pole muud 

valesti kui ainult see, et alaealiselt nii raha küsida või võtta ei 
tohiks. Ega lapsed tea, kes neilt seda raha üldse küsis ja kas 
see inimene üldse kultuurikeskuses töötab.

KRISTIINA REINO
Kuna meie nn uudse ajastu laste „õiguste“ sea-
dused on loonud totramaist totramad olukor-
rad, siis ilmselt tuleb järgmisel korral oodata 
seni koos lastega vanemate kohalesaabumist 

ja koostada bürokraatlik akt ja raha kohta samuti sissetuleku 
orderid ja üleüldse teha ka üks register nende lõhkumiste 
kohta ja näidata ette lõhutud ese kui tõend juhtunu koh-
ta ja hea kindlasti kaasata veel turvaekipaaž jne. Ilmselt oli 
kodudes rääkimata jäetud kiige lõhkumisosa, vaid räägitud 
seda, et kultuurimajja tuleb viia raha uue ostmiseks. Olles 
samuti lapsevanem, oleksin käitunud samamoodi, nagu 
seda tegi kultuurimaja töötaja, aga lugedes juhtunu tagajär-
gi, siis peab vist enda lapsegi juhtumiste korral akte hakka-
ma koostama, et mine tea, milles hiljem süüdistatud saada.

 AILI MITTAL-JÕGISTE 
Arvan, et kooliealiste laste puhul võiks olla va-
bas vormis seletuskiri, millel asjaosaliste oma-
käeline allkiri all. Ja kuigi lapsed ise vanema-
te teavitamist ei pea oluliseks, on selline info 

jagamine siiski loomulik asjade käik seni, kuni lapsed pole 
veel täisealiseks saanud ja kogu vastutust võtnud.
 

TARVO TESLON
Tundub, et kasvatustöö oli juba edukalt ära 
tehtud ja poisid jõudsid lahenduseni. Kas iga 
väike probleem peabki koju jõudma? Kas peab 
veel eraldi sellest kodus rääkima? Usun, et va-

hejuhtum jäi poistele meelde ja inimlik suhtumine ning mit-
te „pealekaebamine“ tõstis lahenduse väärtust.
Võib üsna kindel olla, et poisid hakkavad hindama valla vara 
hoopis kõrgemalt ja oskavad oma tegude eest ise vastuta-
da. Oleks midagi hullemat olnud, oleks teine asi.
 

PILLE KAHRO 
Ma arvan, et avalikku ruumi tuleks välja panna 
vastupidavam ja vandaalikindlam atribuutika, 
sellised odavad kiiged paraku lähevadki ker-
gemini katki. Tore, kui keegi ütlema läks, et 

lapsed võtke ettevaatlikumalt, et lapsed mõistavad oma 
tegu, aga kinnimaksmine ei tundu ka päris õige.

 MARI-LIIS MANNU KNUT 
Kasvatus algab kodust ja olukorrad, mis te-
kivad väljaspool kodu, peavad jõudma ka 
kodusteni. Hetkel niimoodi raha kogumine 
alaealistelt väga pedagoogilist case’i küll ei 
meenuta. 

Sauevallakas 
Facebookis

Kuuene seltskond, kellega toimetaja 
ühel kevadpäeval Kadrioru Kuns-
timuuseumi kohvikus kohtus, on 

vägagi härrasmehelik, uudishimulik ja vi-
taalne. Just oli lõppenud meeste kord kuus 
toimuv ühine kokkusaamine, sedakorda 
avardati oma silmaringi näitusel „Ehe 
kunst või petukaup?” mille järgselt tõs-
teti puhvetilaudadele kas ekleerikook või 
espressotassike ja oldi valmis pisut klubi-
lise tegevuse taustu avama. 

See, et pensionieas emandad ühiselt 
käsitööringides osalevad, koos kokkavad ja 
kohvilaua taga mekutavad, on üsna tava-
pärane. Mehed seevastu reeglina sellisest 
organiseeritud vormis klubilisest kooskäi-
misest nii palju ei pea. Ometi said poolteist 
aastat tagasi ühel detsembrikuisel valla  
eakate peol 16 vanahärrat kokku, hülgasid 
suure peo ja imbusid hoopis kultuurikes-
kuse teisele korrusele, täis otsustavust, et 
tuleks oma elu kuidagi huvitavamaks teha. 

No mitte, et tegemisi muidu ei oleks, 
ahjupuid annab ikka saagida, nii mõnigi 
meestest käib veel tööl, mõnel nõuavad ko-
dused prouad oma osa, aga puudu oli just-
kui vaimsest stimulatsioonist. Et tahaks 
nagu kodust välja, veel uusi asju kogeda, 
õppida, silmaringi laiendada. „Ikka kohe 
paar tundi arutasime, et mis vormis seda 
teha, panime paika klubi reeglid ja tegime 
enese tutvustamise ringi. Vanemas eas te-
kib ju inimesel taltsutamatu lobisemishi-
mu ja tantsuplatsile me seekord oma jutus-
tamise kõrvalt ei jõudnudki,“ meenutab 
üks klubiline Mati aegade algust.

Põhireeglid saidki paika – poliitikast 
ei räägita. Vähemalt mitte väga kirglikult. 
Alkoholi klubiüritusel ei kaasata. Korda-
mööda pakub iga klubiliige välja mõne 
tegevuse. „Me oleme juba nii vanad, et 
naistest enam väga ei räägi, kuigi võiks 

siiski võtta mõne järgmise kokkusaamise 
teemaks ka naisküsimused,“ leiab Mati.  Ja 
terviseteemad, väidetavalt armastavad ka 
vanemad härrad oma tervisemuredest pi-
kalt-laialt pajatada.

Tahaks midagi asist teha
Senised klubiüritused on olnud seinas sei-
na: käidud on paadimatkadel, näitustel, 
korraldatud harivaid loenguid nii mesilas-
te elust kui Rooma klubist. Tehti läbi ar-
vutikursused ja õpiti looma e-posti konto-
sid ja dokumendikaustu. Hirmsasti tahaks 
taadid ka kuidagi ühiskonnale veel kasu-
likud olla. Möödunud aastal näiteks möl-
liti end Laagri Lionsitega lasteaia planku 
värvima ja nüüd käiakse vallavanema jutul, 
et leida Laagrist mõni pind, kuhu taadid 
saaks väikse puutöökoja püsti panna. 

Nikerdaksid ise, aga pakuksid ka ko-
gukonnale teenust, kui mõni nugade-
komplekt vajab teritamist või kaks lauda 
riiuliks kokku panemist. Meestel oli ka 
kohaettepanek olemas, vana katlamaja ja 
neljane garaažibokside komplekt Pajude 
puiesteel ümber ehitada ja vajalikuga si-
sustada. Paraku on see kompleks siiski nii 
amortiseerunud, et rekonstrueerimismõt-
tekus puudub. „Nüüd ootaks vallamaja 
poolt initsiatiivi uuteks ettepanekuteks,“ 
sedastab teine klubiliige James võrdlemisi 
konkreetselt mõtte, et Laagri taate tuleb 
tõsiselt võtta. 

Et nad ise asja tõsiselt võtavad, kinni-
tab seegi, et aasta aega lihtsalt kooskäimist 
päädis sel kevadel ametliku ühingu moo-
dustamisega. James võttis paberimajan-
duse ette ja tegi juriidilise keha ära. See 
annab võimalusi nii vallaeelarvest kui ka 
eurorahadest natuke võitu võtta ja suuri 
asju teha. „Eks me elame projektide ajas-
tul, see on peamine väärtus. Peame meiegi 
seda oskama. Puidutöökoja sisustus võiks 
olla küll eurorahade mõttes abikõlbulik 
ja jätkusuutlik,“ usub Mati, uskudes, et 
järgmisel eelarveaastal paneb juba ka vald 
klubile rahalises mõttes õla alla. „Meil veel 

pikk elu ees, ega see aasta jagu viivitamise 
pärast ole mõtet meelt heita,“ leiab mees.

Kirju ja kõrge potentsiaaliga seltskond
Nutikust oma ideid ellu viia võiks sel 
seltskonnal tausta mõttes olla küll, sest 
selgub, et tegemist on küllalt haritud ja 
tegusa kambaga. Elektriinsener ja endine 
vallavanem, ehitusinsener, maakorraldaja, 
jurist-finantsist, kes omal ajal viis väike-
panka kinni pani, õppejõust emeriitpro-
fessor, kes veel tänagi loenguid andmas 
käib. Tegelikult ütlevad mehed ise naljata-
des, et tegemist on rahvusvahelise klubiga, 
sest kambas on ka üks n-ö võõrleegionär. 
Veini- (ikka punase, ütleb ta ise) nimeli-
ne Soomest pärit mees kosis aastaid ta-
gasi siinse naise, õppis keele ära (ma olen 
ju kodanik, mitte turist) ja naudib oma 
eestlastest kaastaatide seltskonda. Taustalt 
on Veini kaaslastest pisut pehmema vald-
konna esindaja. Tema on nimelt elu aeg 
pagariäris olnud. Kunagi alustas kondiitri 
õpipoisina ja lõpetas suure tehase juhina. 
„Oskan praegugi küpsetada, aga seda on 
nii palju elus tehtud, et nüüd sööks teis-
te tehtut,“ nendib Veini. Nii et seltskond 
on kirju, kõik läbi elu tegusad ja aktiivsed 
olnud ega mõtle ka nüüd tagasi tõmmata.

Muide, klubi põhikirjas on luba ühi-
neda härradel, kel vanust vähemalt 55 
aastat. Momendil noormehi isegi pundis 
pole, noorim käib 67. aastat, vanimal on 
88. sünnipäev juba seljataga. Liikmeid 
on hetkel 13, mõni on aasta jooksul välja 
pudenenud, mõni juurde tulnud, aga lisa 
oleks igati oodatud. Häid mehi, kes ta-
haks kultuuri nautida, maailma parandada 
ja elu huvitavaks teha. „Mulle meeldivad 
muidu põhimõtteliselt naised, aga vaat 
nende meestega mulle küll meeldib koos 
olla,“ resümeerib Mati.

Taatide klubi liige: „Mulle meeldivad muidu 
põhimõtteliselt naised, aga vaat nende 
meestega mulle küll meeldib koos olla.“ 

EAKAD

Kamp kuldses eas Laagri mehi on koondanud end klubisse Laagri 
Taadid, aga see nimi võib olla mõnevõrra eksitav, sest vaimses plaanis 
on asi taatidest ikka väga kaugel. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagri Taatide klubiga liitumis-
soovist palutakse anda teada 
e-postil jamespaal@hot.ee või 
telefonil 5072978. 

Taatide klubi üritused on olnud seinast seina: käidud on paadimatkadel, näitustel, korraldatud harivaid loenguid nii mesilaste elust kui 
Rooma klubist. Viimati avardati oma silmaringi näitusel „Ehe kunst või petukaup?” mille järgselt tõsteti puhvetilaudadele kas ekleerikook 
või espressotassike ja võeti vallalehe jaoks lühidalt kokku klubi idee ja ideaalid.
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Saku kodulugu koguneb
Saku vallaraamatukogu on kogunud oma 
veebilehe ühele alamlehele „Saku valla ko-
dulugu“ kokku hulga linkidega viiteid Saku 
vallast kirjutatud kohta. Näiteks artiklite and-
mebaas ISE pakub märksõna Saku peale väl-
ja 2725 vastust. Sisestades märksõna Saku 
aga fotode ja dokumentide andmebaasi 
e-kultuuripärand, võid end tundideks unus-
tada vanu mõisahoonete kirjeldusi, erilisi 
õllepudeleid või pühendusega postkaarte 
uurima. Lisaks on raamatukogu ise võtnud 
aga ette suure töö ja hakanud nende kasu-
tuses olevaid käsikirju digiteerima. Esimesed 
materjalid on saanud arvutisse tänu Saku õl-
letehase toetusele. Kui kellelgi on Saku valda 
puudutavaid fotosid, trükiseid, kirju, doku-
mente, mida ta ei soovi enam säilitada, siis 
ärge visake neid lihtsalt ära, vaid tooge Saku 
raamatukogule.

Saku Sõnumid 8. mai 2015

Harju maakaitsepäeva 
juubelit tähistatakse 
Harku vallas
Harju maakaitsepäev toimub võidupühal 
ehk 23. juunil algusega kell 10.00 ning on 
kõigile osalejatele tasuta. Sündmuse tähis-
tamine algab Rannamõisa kiriku mälestus-
märgi juures, kus toimub pärgade asetamise 
tseremoonia Eesti vabaduse eest langenute 
mälestuseks. Kõne ja palvuse peab kogu-
duse õpetaja Aare Kimmel. Seejärel jätkub 
kella üheteistkümnest üritus Tabasalu kardi-
rajal, kus toimub major Rene Saarti juhtimi-
sel operatiivja kaitsejõudude pidulik rivistus, 
Harju maavanema Ülle Rajasalu võidupüha-
le pühendatud kõne ning kaitseväeüksuste 
ja eriteenistuste paraad, mida juhib Harju 
malevapealik kolonelleitnant Gunnar Havi.

Kella kaheteistkümnest kuni kella neljani 
pärastlõunal jätkub Tabasalu kardirajal ja 
selle ümbruses Harju maakaitsepäeva tege-
vusterohke programm. On oodata marulisi 
demolahinguid, milles osalevad Scoutspa-
taljon, Kaitseliidu Tallinna ja Harju malevad, 
Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja 
ajalooklubi Front Line Eest. Lisaks lahingu-
tegevusele on võimalik kohapeal uudistada 
kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnikat, 
varustust ja relvastust. Päeva tipphetkedeks 
tõotavad kujuneda marulised demolahin-
gud, kus vaatajateni tuuakse eepilise sõja-
filmi „1944“ lahingutegevus, ohtlike ja rel-
vastatud kurjategijate kinnipidamine koos 
kiirreageerijate ning teenistuskoertega, 
põleva hoone kustutamine ja mitmed teised 
põnevad lahingud Kaitseliidu, Scoutspatal-
joni, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti 
ja ajalooklubi Front Line osalusel.

Harju maakaitsepäeva tähistatakse igal 
aastal erinevas Harjumaa omavalitsuses. 

Harku Valla teataja 13. mai 2015

Keila Taastusravikeskus 
kolib Tallinna
Äsja kahekümnendat aastapäeva tähista-
nud Keila Taastusravikeskus muutis nime 
Põhja-Eesti Taastusravikeskuseks ning kolib 
Tallinna. „Keilast ärakolimine on mõjuv põh-
jus ka nimemuutuseks. Taastusravikeskuse 
arenguplaanis on pikemat aega olnud linna 
kolimine, sest valdav osa meie patsientidest 
on Tallinnast ja Harjumaalt ning Keila asuko-
hana on paljudele ebamugav. Nii taastusra-
vikeskuse statsionaarsel kui ka ambulatoor-
sel ravil käivad patsiendid ning ka nende 
külastajad pääsevad Tallinnas asuvale kesku-
sele paremini ligi ja kulutavad transpordile 
vähem aega. Pelgulinna haiglas kavatseme 
tegutseda järgmised kaks aastat, kuni val-
mib uus ning kaasaaegne taastusravikeskus 
Järvevana teel, mida hetkel projekteerime,” 
ütles Keila Taastusravikeskuse juhataja Dag 
Nurm. Põhja-Eesti Taastusravikeskus tegut-
seb Keilas veel 19. juunini, 6. juulist alusta-
takse tööd juba Tallinnas Sõle 16. 

Keila Leht 15. mai 2015

Noppeid naabritelt

Üha enam on tekkinud 
lapsevanemates huvi kaa-
luda alternatiivse haridu-

sena oma lastele erinevaid erakoo-
le. Üheks sellisteks on Waldorfi 
koolid. Grupp lapsevanematest 
sauevallakaid peab plaani asutada 
oma Waldorfi kool kas päris uue 
koolina või mõne juba toimiva 
kooli filiaalina. Harku hooldekodu 
asub suuremast keskusest ja seega 
ka mürast eemal ning õppetöö 
saab mugavalt toimuda ka õuealal, 
see annab asukohale suure eelise. 
Miinuseks on halb ligipääs ühis-
transpordiga ning kergliiklustee 
puudumine. Õppetöö saaks toi-
muda tõenäoliselt üsna väikestes 
klassides, ruumide suurus seab 
omad piirid. 

Keskne on keha, hinge ja vaimu 
tasakaalustatus
Waldorfi koolid moodustavad 
suurima ülemaailmse sõltumatute 
koolide liikumise. Sõltumatuse all 
peetakse eelkõige silmas iseseisvust 
õppekava koostamise osas, kus po-
liitilised ja majanduslikud huvid ei 
tohi ette kirjutada hariduse sisu. 
Koolid on loodud lastevanemate 
initsiatiivil ja tegutsevad kodani-
kualgatuse korras.

Waldorfi koolide töö aluseks 
on antroposoofilise inimeseõpe-
tuse põhimõtted, mille arendas 
välja Rudolf Steiner. Kesksel ko-
hal on idee inimese keha, hinge 
ja vaimu tasakaalustatud arengust 
ning inimest väärtustav lähene-
mine kasvamisele ja kasvatusele. 
Esimene Waldorfi kool rajati juba 

1919. aastal – Stuttgarti Vaba Wal-
dorfi Kool. Eestis alustati Waldorfi 
koolide rajamist kodanikualgatu-
se korras 1989. aastal. Esimesed 
koolid alustasid tööd 1990/1991 
õppeaastal. Aastal 2015 on Eestis 
kaheksa Waldorfi kooli (Arukülas, 
Keilas, Põlvas, Rakveres, Tallin-
nas, Tartus, Viljandis ja Pärnus) ja 
kaks ravipedagoogilist kooli eriva-
jadustega lastele.

Waldorfi pedagoogika on 
ealisi iseärasusi arvestav 
kasvatusteadus
Inimese areng kulgeb 7-aastaste 
tsüklitena. Neist kõige olulisemad 
on kaks esimest ja noorukiiga. 
Verstapostideks on siin hammaste-
vahetus ja puberteet. Lapse arengu 
esimesel etapil, umbes 7. eluaasta-
ni, on kõige tähtsam füüsiline kas-
vamine. Õppimine toimub matki-
mise abil, esialgu vahetult, seejärel 
üha teadlikumalt. Niisugune mat-
kiv õppimine varases lapseeas mõ-
jutab tugevalt keha organite aren-
gut ja on kogu edasise arengu alus.

Seitsmendal eluaastal toimuvad 
lapses sügavad muutused nii ke-
halisel kui hingelisel tasandil. Vä-
liselt on kõige selgem märk sellest 
hammastevahetus. Need sisemised 
jõud, mis vormisid varases lapse-
põlves füüsilist keha, vabanevad 
nüüd hinge arendamiseks. Vaba-
nevaid jõude tuleb parimal viisil 
kasutada lapse kujutlusvõime ja 
loovuse arendamisel. See võimal-
dab lapsel õpitut sisemiselt läbi 
tunnetada ja pildiliselt talletada. 
Õpetaja jutustus on nii ilmekas ja 
köitev, et laps loob elava kujutluse, 
mis on pildilise õpetuse üks pool. 

Teine pool on kunstiline te-
gevus lapse väljendusvahendina. 
Kujutluspiltide abil mõistab laps 
seoseid, sisemisi seaduspärasusi, 

tähendusi ja olemust. Seeläbi tu-
gevneb ka teadvuse ja taju oma-
vaheline seos. Abstraktne, ainult 
definitsioonide ja mõistete kaudu 
õpetamine ei võimalda lapsel kaa-
sa elada, kaasa tunda. Pilt mõjub 
hingele elustavalt, avardavalt ja sü-
vendavalt. Pildiline õpetus on pe-
dagoogikas valdav 7. ja 14. eluaasta 
vahel, hinge arengu kõige tundli-
kumal perioodil.

Isiklik otsustusvõime sünnib 
enamasti 12.–14. eluaasta paiku. 
Enne seda tahab laps elu seoseid 
ning seaduspärasusi meelsasti 
tundma õppida armastatud auto-
riteedi vahendusel. Õpetaja saab 
lapsele autoriteediks, kui ta on 
võimeline õpetama näitlikult, er-
gutades lapse kujutlusvõimet ja 
tundeid. Muinasjutud, legendid 
ja mütoloogia avaldavad hinge, 
kaasasündinud iseloomuomadus-
te ja südametunnistuse arengule 
märkimisväärset mõju. Pildiline 
õpetus ei avalda survet, nagu seda 
teevad intellektuaalne õpetamine 
või autoritaarselt vahendatud väär-
tused. Pildid rikastavad lapse hin-
ge ja tugevdavad moraalset tahet.

Õpetajad osalevad kooli 
juhtimises
Waldorfi kooli juhib kolleegium. 
Kord nädalas tuleb kokku õpeta-
jate koosolek, kus käsitletakse üht 
või teist pedagooglist probleemi, 
jagades oma kogemusi ja tead-
misi teiste õpetajatega. Õpetajad 
on riikliku kutsetunnistusega 
pedagoogid, kuid läbinud vajali-
ku Steineri pedagoogika kursuse. 
Vanemad omakorda on kutsutud 
ühinema vanemate ühinguga, et 
aeg-ajalt kokku saada ning arutada 
laste haridusega seonduvaid küsi-
musi. Õpetajad külastavad ka laste 
kodusid, et eraviisiliselt pererin-

gis vestelda. Koolitunnid algavad 
nagu ikka kella 8-9 vahel hommi-
kul. Õpetaja tervitab iga last eraldi 
ning tundi alustatakse lühiajalise 
ühistegevusega, näiteks luuletu-
se deklameerimine, laulmine või 
plokkflöödi mängimine. Seejärel 
algab põhitund, mis kestab 1,5 
tundi, et ainesse piisavalt süvene-
da. Põhitund jaguneb omakorda 
erinevate tegevuste vahel: õpetaja 
selgitused ja lugude jutustamine, 
kirjutamine ja lugemine, illustree-
rivate piltide joonistamine või isegi 
näitlemine. Peatunnis käsitletavat 
ainet õpetatakse epohhide kaupa. 
Teisisõnu umbes 4 nädalat tege-
letakse ühe ja sama ainega, andes 
materjalile selline kuju, et õpitust 
jääb terviklik mulje. Siis jäetakse 
õpitu/kogetu „laagerduma“ ja kä-
sitletakse järgmised 4 nädalat teist 
põhiainet. 

Pärast põhitunnile järgnevat 
vahetundi tuleb nooremates klas-
sides kaks umbes 45-minutilist 
õppetundi. Kunst ja praktilised 
tegevused nõuavad topelttundi. 
Vaimset pingutust nõudev töö 
tehakse hommikul värske peaga 
ning kunsti ja liikumise tunnid 
jäetakse päeva teise poolde.

Saue vallas on tekkinud initsiatiivgrupp 
Waldorfi kooli asutamiseks 

HARIDUS

Ühe võimaliku asukohana nähakse Harku hooldekodu ruume ja oodatakse ole-
masolevale algatustiimile lisa lapsevanemate näol, kes tahaksid kooli loomise-
le kaasa aidata ja oma lapsele just Waldorfi kooli tee valida.

HELI 
LEPMETS
lapsevanem Oleme väga tänulikud, kui 

enda huvist oma laps Wa-
dorfi kooli õppima suunata 
ja ka kooli loomisele kaasa 
lüüa annavad märku kõik 
huvitatud e-kirja aadressil 
laagriwaldorf@gmail.com. 

Täiendavaid  
lugemissoovitusi leiate:
www.waldorf.ee
www.hahn.ee
www.late.ee

LÖÖ KAASA

Grupp lapsevanematest sauevallakaid peab plaani asutada oma Waldorfi kool. Ühe võimaliku asukohana nähakse Harku hooldekodu ruume, mis asub 
suuremast keskusest ja seega ka mürast eemal ning õppetöö saab mugavalt toimuda ka õuealal, see annab asukohale suure eelise. Miinuseks on halb 
ligipääs ühistranspordiga ning kergliiklustee puudumine. 



Lõunatund Laagris

Alljärgnevat tuleb loomulikult 
võtta väikese koefitsiendiga. Te-

gemist on iga söögikoha puhul ainult 
ühe päeva näitega ja pealegi ei ole 
tegemist köögikunsti kõiki nüansse 
valdavate inimestega. Testijatest kaks 
peavad end üldse kokkamiskaugeks 
inimeseks, nende meelest kvalifitsee-
ruks ka kohupiimatops ja juustuvõi-

leib täiesti aktsepteeritavaks õhtusöö-
giks ilma liigse mässamise ja mustade 
nõudeta. Kaks teist testijat on tiba 
teadlikumad – näiteks oskavad liha 
juures vürtsköömnest puudust tun-
da või suudavad erinevaid toidumait-
seid liigitada kas kokkusobivateks või 

mitte. Üks on peps liha suhtes, teise 
jaoks on söömaaja oluliseks osaks 
hoopis ümbritsev ilus keskkond, kol-
mas on pidevalt oma figuuri pärast 
mures ja neljas on tänu oma elukaas-
lase kõrgele köögikompetentsile ehk 
natuke nõudlikuma maitsega. Nii et 

komando arvamisi tuleb võtta kui 
erinevate kiiksude kogusummat, aga 
mingi pildi saab ehk Laagri aleviku 
raadiuses olevatest puhvetitest siiski. 
Neli esimest puhvetit said hinnatud 
10 palli süsteemis ja konkreetselt ühe 
testlõuna raames.
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TEST

Süüa on vaja. Igasugu vidinaid on loodud ja avastatud, millega elu lihtsmaks teha, aga sööma peab 
ikka vanamoodi. Seda vajadust tabletiga või virtuaalselt väga ei kompenseeri. Vallamaja komplekteeris 
neljast isendist koosneva köögikomando kohalikke puhveteid selle pilguga üle vaatama, et kus ja mida 
antakse, kas on hea ja kas on emotsiooni. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Chopsticksi spetsialiteet ko-
dulehe andmetel on Hiina 
ja Aasia köök laiemalt. Ni-

metavad ennast kiirtoidukohaks. Ei 
saagi aru miks, ei olnud see kuidagi 
kiirem või aeglasem, kui mõni teine 
testitust. Lõunapakkumised saab sa-
mamoodi minutiga kätte.

Lõunapakkumiste nimekiri on 
suhteliselt lühike ja konkreetne. Riis 
kanaga, riis lihaga, nuudlid kanaga, 
nuudlid lihaga, üks versioon oli ka 
selline, kus sai ühele taldrikule nii 
kana- kui lihaportsu. Üks päevasupp 
oli ka, aga sellesse millegipärast usku 
ei olnud ja langes kohe valikust välja. 

„Ta isegi naeratas,“ sai teenindaja 
kommentaari. Nojah, viimasel ajal 
on selles testgrupis tihedasti teemaks 
olnud eestlaste naeratamisvõimekus 
ja silmakontakt. Et seda on meile 
loomuomaselt vist vähe antud ja kui 
see ilmneb, siis pannakse ekstra tä-
hele. Aga ilmselt ei olnud teenindaja 
ka puhastverd eestlane. Ja kokk tun-
dus ka vähemalt kuskilt Aasia poolt 
olema. 

Meeleolu ses kaubahalli nurka 
pistetud söögikohas just liialt ei ole. 

Ütleme, et õhtut veetma ei tuleks, 
kuigi puhvet on avatud kuni ühek-
sani. Kõrged klaasseinad, mis hiina-
pärase kleepimistööga üle käidud, 
jätavad kuidagi kliinilise klaaskasti 
tunde. Õdusust ei õnnestu tajuda, 
hubasust hoomata. „Mingit sume-
dust tahaks,“ nendib end pehmesse 
diivanisse vajutanud kunde. Siseku-
junduses on valdavalt punane värv 
nii istumisalustel kui hieroglüüfidel 
seinal, meenub mingi esoteeriline 
tarkus, et punane soodustab isu. 

Samas – parkimisplatsil on maa ja 
ilm ruumi. See tundub olevat test-
grupi jaoks oluline lisaväärtus, et 
saaks ikka autoga suht letti sõita.

Testimispäeval on köögikoman-
do naised ainukesed külastajad. Ei 
ole kahvliklõbinatki kõrvallauast, 
aga ei ole ka näiteks taustamuusikat. 
Ainult keskuse poolt tulev asjalik 
poesahin. Mõne hetke pärast siis-
ki laekub meesterahvas, kes maha 
istuma ei hakkagi, tellib mõned 
plasttopsikud toitu kaasa hoopis. See 
tundub olevat levinud, et koha peale 
sööma väga ei jäädagi, võetakse koju 
või kontorisse kaasa. Seda enam, et 

kaasamüük on Chopsticksi üks tee-
nuseid, soovi korral saab helistada 
ja paluda toidukraam kulleriga koju 
tuua. Maksab see mugavus Tallinnas 
4,5 eurot ja lähiümbruses on tasu 
kokkuleppel.

Testlõunasöök 19. mail
Testgrupp valis pakutust ühe rii-
siportsu koos kana ja lihaga (4,5), 
kaks riisi koos kanaga (3) ja ühe 
nuudliportsu lihakastmega (3). Hin-
na mõttes konkurentsitult soodsaim 
pakkumine siinkandis. Kolme euro 
eest ikka naljalt enam sooja taldriku-
täit ei saagi. 

„Ma ei ole mingi Aasia toidu 
spetsialist, aga see on hea. Porgand 
soustis on mõnusalt krõmps,“ kir-
jeldab selle päeva suurema söömaga 
kunde, kes võttis taldrkule nii liha 
kui kana. „Riis on õhuline ja sõmer, 
ei kleepu kinni ja see tainas, milles 
kana on, on maitsev ja pehme,“ se-
kundeerib teine. Samas praakis see 
sööja välja porganikuubikud põhjen-
dusega, et need olla liiga suured ☺

Nuudliportsu omanik kiidab 
oma lihakõrvast, teatades, et need 

tumedad nuudlid libisevad väga häs-
ti kurgust alla. „Mul nagu puudusid 
igasugused ootused selle toidukoha 
osas, aga nii hea on, et tahaks kohe 
veel. Eriti kaste, mis liha ümber on 
– selline austrikastme moodi tume, 
bambused sees. Tõesti, hea on,“ 
tunnustab kolmas. 

„Ilus näeb välja, ses mõttes, et 
oranživärviline ja rõõmus,“ nen-
dib neljas, nurisedes siiski samas, et 
maitse on nagu Uncle Ben śi sweat 

and sour kastmel, mille leiab igast 
poeriiulist. „Magusavõitu, natuke 
iseloomutu ja aasiapärast teravust ses 
küll ei ole,“ hindab kriitilisem meel.

Kokkuvõttes – mingi aasiapä-
rane tunnetus isegi tekkis, kuigi 
sealkandis päriselt ringireisinu 
võiks jääda autentsuse osas skepti-
lisemaks. Aga oli soodne ja mait-
sev. 

Chopsticks – natuke Hiinat äärelinnas / Laagri Chopsticks, Pärnu mnt 556a Rimi kaubakeskuses, Avatud: E-P: 10-21.00, 
Telefon: 656 6800, chopsticks.ee/soogikohad/

• Söömispulki millegipärast ei 
toodud lauda.
• Palun mängige valgusega või 
midagi, et kuidagi hubasust 
juurde saaks.
• Asub kohe välisukse kõrval, 
kohati oli pisut jahe.
• Taas kaubakeskuse võlud – 
saab bingopileti kaasa osta ja 
koduseks õhtusöögiks vajalikku 
poekraami.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 10 9 9 8 9

Toit 10 10 10 9 9,75

Hind 10 10 9 8 9

Meeleolu 7 6 5 5 5,75

Maksimarketi keskel peidab 
end hämaras nurgakeses 
kohvik. Ei ole midagi 

ülearu peent ega väljakutsuvat, ava-
li möödakäijate, teiste kaupluste ja 
välisukse suunda. Pisuke privaatsuse 
puudus muidugi tekib – tahaks min-
git vaheseina, kasvõi kerget, et eral-
duda kaubakeskuse meeleolustikust. 

Istumiskohti jagub, on kahe-
seid laudu ja suisa kaheksale sobiva 
suurusega istumist, on pehmema 
diivaniga ja pisut tugevama alusega 
kohti. Hämarus toob sisse natuke 
hubasemat nooti. Seinariiulist leiab 
värskemat lehe- ja ajakirjakraami, 
kui näiteks üksi olles-tulles tahaks 
aega veeta. Kaubakeskuse parkla 
lubab enamasti ka autole koha leida 
ja hoolimata sellest, et lõunane aeg 
toob kohale kõvasti kliente, liigub 
järjekord kiiresti ja sujuvalt. 

Seinatäie võtab enda alla menüü-
tahvel, mis esmalt lööb silme eest tiba 
kirjuks. Päevasuppe on neljas valikus 
ja kahes suuruses. Praadide nimistu 
ulatub kümneni, lubab kõhutäit nii 
veganile kui lihamaitse kummarda-
jatele. Eraldi on salatilaud, kus vä-

hemalt neli erinevat köögiviljamiksi, 
kusjuures prae juurde saab igaüks ise 
valida ja täpselt nii palju, kui tahab. 
Aga saab ka eraldi ainult salatit. Li-
saks karask ja võided (mis on lihtsalt 
imelised), tasuta juurde pakutakse 
ka klaas sidrunivett, saiakrutoone-
seemneid supile ja kastmeid salatile. 
Hommikusööki saab ka: puder-
müslid, kohvid-capuccino’d. Pisikes-
tele inimestele pakutakse ka lastepä-
rast menüüd. Ja saiakeste-kookide 
valik on samuti üsna arvestatav. Kus 
neid tehakse, ei tea.

Teenindus on suurepärane. Ra-
hulik, sõbralik, veenev. Esimest 
korda minnes ju ei tea, kuidas asjad 
käivad, et salatit tulebki ise võtta, et 
ka supp on suurtes anumates enda 
tõsta, et kus on noad-kahvlid. Aga 
kena näitsik leti taga ei pea paljuks 
igaühele kasvõi eraldi seletada. Kui-
dagi sümpaatne ja oodatud tunne 
tuli peale suhtlemishetke temaga. 
Tegelikult on neid seal lõunasel 
tipptunnil leti taga asjatamas kaks 
tükki kohe, sellepärast vist ootama 
pikemalt ei peagi, olgu või kümnene 
järjekord ees.

Testlõunasöök 11. mail
Testgrupp valis pakutust ühe kõr-
vitsapüreesupi (1,7 väiksem ports), 
ühe koorese seene-singipasta (4,2), 
guljaši kartulipudruga (4,6) ja kana-
nuudlivoki (4,2).

„Soe, hästi maitsestatud, imeli-
selt kreemjas ja siidine. Ei saagi aru, 
et sööks juurikasuppi. Karaskiga 
sobib suurepäraselt. Oleks pidanud 
ikka suure portsu võtma,“ kirjeldab 
supi sööja.

Guljašiports on aukartustärata-
valt suur. Kollane kohev kartulipü-
ree ja selle ümber tihkelt kaste, li-
hatükk tükis kinni. „Liha on tõesti 
nii palju ja korralikud taised tükid, 
mingit pekiribagi ei ole,“ tuleb tei-
negi positiivne iseloomustus. Veel 
positiivsemaks muudab selle asjaolu, 
et sööja tunneb reaalset kiusatust 
keelega taldrik pühtaks lakkuda.

Seene-singipastagi hiilgab seene-
rohkusega, on kohe konsistentsis ja 
värviski näha, et pole koonerdatud. 
„Pasta ise oli ehk nats ülekeenud, 
aga see ei häirinud. Ja mõnusalt 
kreemine ja tummine ports. Ja see 
porgandisalat, mingi kastmega, see 

on väga hea,“ sekundeerib kiitva sõ-
naga kolmas.

Kana-nuudlivokk saab grammi 
tagasihoidlikuma hinnangu: „Natu-
ke nagu liiga rasvane, läigib kuidagi 
vastu. Kana on hea, isegi kuidagi  
aasiapärase maitsestusega, aga tui-
mavõitu. Ja natuke kuivaks jäi kogu 
see komplekt. Ülirahul just ei ole, 
aga kõhu sai täis.“

Kokkuvõttes – Karulauk on 

nagu hästi varjatud saladus. Kes 
siis ikka ootaks kaubanduskes-
kuse söögikohast maitseelamust. 
Aga seda sealt siiski täitsa saab.

Kohvik Karulauk – hästi varjatud üllataja /  Kohvik Karulauk, Maksimarket, avatud: E-P 9-19.00

• Midagi puhub peale, külm on 
natuke.
• Põhimõtteliselt on kõik ole-
mas, mida kaubanduskeskuse 
kohvikust ootaksid.
• Ilus sein on.
• Kaasavõetavate karpide ja 
topside eest raha ei küsita. 
Respekt!
• Saab üksiti lõunalkäiguga 
bingo pileti osta või saapad 
parandusse viia.
• Tänu uuele ristmikule on 
lihtsam Laagri alevikku tagasi ka 
saada.
• Isegi ootamatult vaikne on, 
hoolimata sellest, et sööjaid on 
palju ja asukoht keset poekes-
kust.
• Külalisteraamat jäi silma.
• Veidral moel tekitas tunde, et 
tahaks peale söömise lõpe-
tamist veel natuke viibida ja 
jutustada.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 9 9 10 9 9,25

Toit 10 10 10 6 9

Hind 10 8 10 8 9

Meeleolu 6 7 8 7 7
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Ühes Pärnu maantee äär-
ses ärimajas tegutseb ilma 
suurema reklaamita juba 

aastaid söökla. Kui ei teaks koha-
likke olusid, siis ei oskaks aimatagi, 
et majas avalik söögikoht võiks olla. 
Tegemist on pretensioonitu ja lihtsa 
lõunakohaga. Just nimelt lõunasöö-
gi kohaga, sest õhtuti ja nädalavahe-
tustel on uksed kinni.

Aga rahvast käib keskpäeval ses 
sööklas usinasti. Järjekord on ikka 
tubli 15 meetrit, aga sujub üllatus-
likult kiiresti, ei jõua tekkida veel 
kannatamatust ja käega löömise 
tunnet, kui lett on juba lähemale 
tulnud. Kliendikäive on seal tubli 
- oletatatavalt tunnis isegi ligi sada-
kond sööjat. Sellest hoolimata jagub 
ka vabu laudu, ilmselt sellepärast, 
et interjöör just mekutama ja liialt 
aega veetma ei kutsu – kõht täis ja 
minekut.

Samas parkimine on paras nöök. 
Plats on suur nagu koppel, masi-
naid täis, vaba autoplatsi leidmine 
nõuab tiiru peale tegemist. Samas 
asub sobivasti kohe hoone ees Pär-
nu maantee jalakäijate tunnel, nii et 
tegelikult saab aleviku keskelt ka jala 
täitsa ohutult ja mugavalt ligi.

Klientuur on valdavalt masku-
liinne. Naisinimesel on seal kohe 
lust einestamas käia – silmarõõmu 

saab tunkedes töömeestest lipsusta-
tud automüüjateni, aga see on mõis-
tagi visuaalne valik☺. Menüüvalik 
on samuti asjakohane – nimekirjas 
on seitse-kaheksa varianti praadi, 
mõistagi paar supilist, eraldi salati-
laud. Tõsi, kui tahta salativalikut, 
tuleb selle eest ka eraldi raha välja 
anda, aga selle eest on võimalik va-
lida mitut erinevat, isegi puuvilja-
list magusamat. Letil ilutsevad ka 
tummised vana kooli võikud spro-
tiga, kiluga, munavõiga, pokaalides 
magustoidud, värsked kaneelisaiad. 
Kohviaparaat tundub usaldusväärne 
ning kiitust väärib lisandite paljusus 
– kartulipuder, tatar, kartul, prae-
kartul. Kusjuures väiksema sööma-
ga isend saab valida väikse prae ja 
suurema isuga suure. 

Reedeti antakse pannkooke. 
Moosiga ja 1,3 euro eest. Vahepeal 
käis osa vallamaja rahvast reedeti 
just neid pannkooke nillimas seal. 
Olevat maitsvad. 

Suure saali ja söökla kohta on hea 
ventilatsioon. Muidu suht iseloo-
mutut sisekujundust ilmestab paar 
potikaske, aga kogemisväärsus eral-
di on söökla ukse tagune loodus-
nurk – ohtralt rohelist taimekraami, 
mahe ojavulin, kivikesed. Ukseta-
guses fuajees on sisekujundajal lus-
tida lastud.

Teenindus on korralik. Ses mõt-
tes, et kaks inimest leti taga suuda-
vad suhteliselt suure massi inimesi 
sujuvalt ja valutult ära hallata, see-
juures veel iga kliendi soove üle täp-
sustades – milline lisand, kas salatit 
soovite, külm või soe kaste. Mitte, 
et oleks kuidagi ekstra peen teenin-
dus, aga sellise söögikoha nõuetele 
absoluutselt sobiv ja tunnustust vää-
riv.

Testlõuna 26. mail
Testijate lauale jõudis lestafilee kar-
tulipüreega (3,5), strooganov kar-
tulipudruga (3,5) ja kaks kanakint-
suliha, lisandiks ühel kartulipuder, 
teisel tatar (kumbki 3,3).

„Lestafilee on hea üllatus. Tava-

liselt pakutakse valge kala pähe kül-
mutatud mintaid või pangaasiust, 
lest on suhteliselt harv valik. Maitses 
ka hea, kuigi kartulipüree seal kõr-
val tundus jahedavõitu, aga see võis 
olla ka sellest, et võtsin külma kast-
me. Hapukapsasalat, mida ma eelar-
vamuslikult ainult väikse lusikatäie 
taldrikule lubasin, maitses isegi ül-
latavalt hästi,“ leiab esimene testija.

Strooganov oli liharikas ja tum-
mine. „Kuigi kõik toidud siin kipu-
vad olema justkui ühe maitsega. Ja 
isegi ühe väljanägemisega. Sellised 
natuke plassi olemisega,“ leiab teine.

„Kana oli küll mahlane, ilmselt 
oli võid sisse pandud, see voolas 
küll taldrikule, aga sealt see mahla-
sus ilmselt. Tatar oli õiges tempera-

tuuris, aga puder selline pisut jahe. 
Hapukapsasalatit oli ohtra õli ja 
suhkruga vist tuunitud, hapusus oli 
maas ja maitses hästi,“ resümeerivad 
kanasööjad.

Kokkuvõttes – laia toiduvali-
kuga, kõhu saab enam-vähem täi-
detud, mingeid erilisi emotsioone 
kaasa siiski mitte.

DSV – kiire kliendikäibega aus söökla / DSV söökla, Pärnu mnt 535, Avatud: E-N 8-17, R 8-16, L-P suletud

• Kui üksi tuleks sööma, oleks 
kuidagi nukker koht, seltskonna-
ga on parem.
• Meeleolustik ei ole kuigi 
kutsuv, et veel kohvi ja kukliga 
nautima jääda.
• Söökla kohta on okei, seda ei 
saagi päris kohvikutega võrdle-
ma hakata.
• Televiisorist tulev „Prillitoosi“ 
saade ei tundu söömas käiva 
keskmise kunde maitsele just 
kõige paremini sobivat.
• Rahvarohkusest hoolimata on 
isegi vaikne, toolide nihutamist 
ja taldrikute hääli ikka kuuleb, 
aga kõrvallaua jutt ei jõua 
segama.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 10 10 9 9 9,5

Toit 8 8 9 8 8,25

Hind 8 8 9 8 8,25

Meeleolu 4 3 2 3 3

Meie Kohvik on võtnud 
asukoha mõttes kõige 
kesksema positsiooni 

Laagris. Otse aleviku südames on 
see tegelikult ka ainus puhvet üldse. 
Tegutsenud juba aastaid, vahetanud 
ilmselt ka mitmeid kordi omanikke 
ja menüüfookust, aga ikka kenasti 
elus.

Mõnes mõttes on Meie Kohvik 
mõnusalt pretensioonitu. Lihtne si-
sekujundus, lihtsad tuttavad söögid, 
ei peenutseta menüüdetailidega ega 
kirjutada nimesid võõras keeles. On 
konkreetselt kanakotlett ja köögivil-
jasupp. Umbes tead, mida oodata.

Puhvet ongi end positsioneeri-
nud ilmselt lõunastele sööjatele, sest 
õhtust olemist ja nädalavahetuse õh-
tusööki sealt ei saa, uksed ongi lahti 
ainult tööpäeviti. Ja lõunaajad on ka 
rahvarohked, keskpäeval oli söögi-
saal praktiliselt täis, alates koolilas-
test, kes taldrikutäie friikartuli taga 
mekutavad, tunkedes töömeeste ja 
kontoriinimesteni välja. 

Päevamenüüst leiab ligi kümme 
menüüühikut: on suppe ja viit-kuut 
sorti praadi, tugevamat salativaraian-
ti lõunapakkumistes paraku mitte. 
No sellist kana või kalaga tummise-
mat versiooni. Prae juurde saab vali-
da kas külma või sooja kastet. Küll 

aga on eraldi salatilaud, kust prae 
kõrvale igaüks soovile vastavalt tõsta 
võib. Sealsamas on ka tasuta jäävesi 
ja karaskisarnased küpsetised, mis 
tunduvad olevat sealsamas köögis 
tehtud ja on lihtsalt väga head. Lett 
hõlmab endas ka vitriinidega koogi-
letikest, aga seal paraku testimispäe-
val midagi ei pakuta. 

Leti taga teenindav tütarlaps tun-
dub imenoor. Mitte ülemäära entu-
siastlik, aga piisavalt püüdlik. Na-
tuke segaduses vist siiski, sest ühele 
testtiimist hakkas ta toiduportsu 
karbi sisse pakkima, kuigi too sel-
leks mingit soovi polnud avaldanud. 
Ilmselt sellest, et paljud inimesed 
käivad kohvikus ka karbis kaasavõe-
tavat lõunasööki ostmas. Ju läks liht-
salt sassi.

Ilm veel ei luba, aga soojemal ajal 
sätitakse kohvikuterrassile ka kaks 
välilauda, mis on suur pluss. Neid 
võiks seal rohkemgi olla, sest need 
8 tooli on suvisel perioodil enamast 
kõik hõivatud. 

Testlõuna 4. mail 
Valitud sai grillliha sibula ja ahju-
kartuliga (4,2), kaks hakkliha-sibu-
lakotletti üks kartulipüreega, teine 
ahjukartuliga (4) ja kanahakkliha-
kotlett tatraga (4,2).

„Grillliha see nüüd küll ei ole. On 
lihtsalt praetud lihatükk, mille mait-
sestus on kuidagi olematu. Maitseb 
nagu... nagu lihtsalt liha. Ahjukartul 
on natuke pehme, ma eelistaks krõ-
bedamaks küpsetatud versiooni,“ 
leiab testija.

Kanahakklihakotletti pidi päris 
kaua ootama. Tekkis kohati see võl-
lanaljane olukord, et ilmselt mindi 
seda kana alles kuskilt aedikust ot-
sima. Ülejäänud seltskond pidi vii-
sakalt ootama ja nende söök kippus 
juba kergelt jahtumismärke ilmuta-
ma. „Ja kui see kotlett siis viimaks 
tuli, tundus see nii rasvane, ilmselt 

oli otse fritüürist ja ohtras õlis val-
mistatud. Aga mis veel veidram, nägi 
välja nii tume, et liha mittesööjana 
tekkis arvestatav hirm, kas ikka on 
tegemist kanaga. Kahvli otsast näk-
kis naaber tüki ja pakkus, et ilmselt 
seal kana ikka on, aga võibolla et on 
muud ka. Aga üldiselt oli selline nor-
maalne söök, ei oskagi muud öelda 
– ei tekitanud emotsiooni, ei posi-
tiivset ega negatiivset,“ hindab teine 
testija.

Hakkliha-sibulakotleti sööjad on 
üksmeelselt rahul: „Sibulat on, pü-
ree on päriskartulist, mitte pulbrist, 
kõht on ka jube tühi. Porgandisalat 

selleriga segu on ka täitsa okei.“
Kokkuvõttes – lihtne lõuna, 

lihtne koht. Sellist meeleolus-
tikku, et tahaks veel võtta koh-
vi ja magustoidu ning pisut veel 
lõunapausi pikemaks venitada, 
ei teki, aga kõhu saab ausalt täis 
ilma liigsete emotsioonideta.

Meie Kohvik – lihtne lõuna, lihtne koht / Meie Kohvik,  Veskitammi 3, Laagri, avatud: E-R: 9-17 Tel 679 6999; 5583139, 
www.facebook.com/meiekohvik

• Rongide sõidugraafikud seinal 
mõistlik ja tähelepanelik idee.
• Parkida polegi vaja, hea lihtne 
tulla ilma autota.
• WC on pisut väsinud.
• Telekas seinal ei anna eriti 
midagi juurde.
• Vanast ajast mingi eelarva-
mus sellest kohast, aga mulje 
paranes.
• Veidi jäi riietele nagu praadi-
mislõhn külge.
• Karaskid olid tõesti head. Eriti 
see heledam. Aga tumedam 
tegelikult ikka ka.
• Hea, et on olemas ka burgeri 
ja friikartulite tellimise võimalus.

TEKKINUD MÕTTEID:

A B C D KESKMINE

Teenindus 5 5 7 5 5,5

Toit 9 5 9 5 7

Hind 7 5 7 5 6

Meeleolu 5 4 5 4 4,5

Meie Kohvik
Tere Tulemast!  Soe toit, soe tuju
Meil on WIFI (parool: meiekohvik)

Telli kassa – telefonil 5583139
Firmalõunad

Aadress: Veskitammi 3, Laagri 
Tel. 679 6999; 5583139 www.facebook.com/meiekohvik

Saue vallas asuv Rehe talu pakub tööd:

MAASIKATE ROHIJATELE JA 
KORJAJATELE 

Tööle ootame kõiki, kes on vähemalt 16-aastased. 
Täpsema informatsiooni leiab kodulehelt 

www.talumaasikad.ee või helistades 56 980 836 (peale 
kella 18:00). Asume kõigest 5 km Saue keskusest ja 6-7 

km kaugusel Keilast. Talumaasikad OÜ.

Ajavahemikul 15. kuni 16. jaanuarini 
varastati Harju maakonnas Saue vallas asuva 

Padula-Saue kergliiklustee äärest 
750 MEETRIT VÕRKAEDA. 

Lääne-Harju politseijaoskond ootab võimalikelt 
pealtnägijatelt vihjeid varguse kohta 

telefonile 612 5710.
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Saue valla servamõisad

Tuula ja Valingu – nagu õde 
ja vend
Omal ajal sundkorras Saue-

ga liidetud ja vahepeal ära olnud 
Tuula ja Valingu mõisa(valla)d jää-
vad mõlemad kuni tänaseni mingil 
moel Keila mõjupiirkonda. Paistab 
ju Keila kiriku torn üle lageda põllu 
Valingu külasse ära ja ka Tuula mõi-
sast on Keila keskusesse umbes tun-
niajane jalgsimatk. Umbes 60 aastat 
oligi kihelkonnakeskus Keila neile 
ka vallakeskuseks.

Kuigi mõisamajanduse eksistee-
rimise viimase kolmveerandsajandi 
jooksul kuulusid mõlemad ühele 
mõisnikusuguvõsale, oli nende saa-
tus esialgu üsnagi erinev. 

Valingu küla kohta on teada, 
et see andis nime keskajal Eestimaal 
tegutsenud Wallinghese vasallisu-
guvõsale, kelle saatusest aga mida-
gi lähemalt teada ei ole. Ordule ja 
seejärel Rootsi kroonile kuulunud 
Valingu küla pantis 17. sajandi algul 
kuningas Karl XI jõukale Tallinna 
raehärrale Johann Stampehlile. Kui 
maad pärast raehärra surma kroo-
nule tagasi läksid, müüs järgmine 
kuningas, Gustav II Adolf, Valingu 
ja Tapi küla ühele oma parimale väe-
juhile, feldmarssal Gustav Horni-
le. Valingu mõisa asutajaks peetud 
Hornile kuulus juba varem ostetud 
Aila küla ning tõenäoliselt just tema 
ühendas Valinguga ka Reomäe küla. 
Viimasest on alles vaid praegu Ääs-
mäe alla kuuluv Reomäe talu.

Horni väimehe, veidi aega Tal-
linna kindralkuberneriks olnud Nils 
Bielke pärijatelt läks mõis pärast 
Põhjasõda siinkandis maid omanud 
Knorringite suguvõsale. Magnus 
Gabriel von Knorringil meespärijaid 
ei olnud. Väimees, kellele kuulus ka 
Jõgisoo mõis, müüs 1794. aastal 
Valingu Tollidele, kes juba olid naa-
bermõisa Tuula omanikud. Tollidelt 
ostis 1815. aastal Valingu mõisa 
Lõuna-Eestist pärit Wilhelm Sam-
son von Himmelstierna. 

Valingu peahoone on hävinud. 
Säilinud on vaid paar pilti keskosas 
kahekorruselise hoone fassaadist, 
neist üks juba siis, kui hoone oli 
varemetes. Tõenäoliselt mitmes jär-

gus ehitatud hoone sai oma lõpliku 
väljanägemise ilmselt Tollide ajal. 
Himmelstiernad panustasid pigem 
põllumajandushoonete ehitamisse, 
millest mõned on, küll nõukogude 
ajal tugevalt ümberehitatuna, säili-
nud tänaseni. 

Tuula küla koos paljude teis-
tega läänistas Taani kuningas tõe-
näoliselt eesti soost Saaremaa mehe, 
tulevase kõrge riigiametniku pojale 
Odwardus Lodele. Tema elu lõppes 
kuulsusetult – ta kukkus Väiname-
res läbi jää ja uppus.

Orduajal kuulusid Tuula maad 
Keila mõisa koosseisu, kust neid ju-
pikaupa jagati teenekatele alamatele. 
Ürikud on lünklikud ja järjepidevalt 
saab Tuulast kui mõisast rääkima 
hakata alles Rootsi ajal, kui kunin-
gas Gustav II Adolf andis 1624. 
aastal terve hulga Keila kandi küla-
sid Toompea lossisekretärile Hans 
Hanssohnile. Põhjapoolsetest küla-

dest moodustati Hanssohni pärandi 
jagamisel hiljem Käesalu mõis.

Koos aadlitiitliga Elfringi nime 
saanud perekonnas käis mõis käest 
kätte kuni 1792. aastani, kuni selle 
omanikuks sai üks jõuka Tollide su-
guvõsa esindaja. Mõis käis veel paar 
korda käest kätte enne kui 1845. 
aastal kuni mõisaajastu lõpuni Va-
lingu Samson von Himmelstiernade 
omandiks sai.

Tuula esialgu väga suurest ühe-
korruselisest hoonest on tänaseks 
alles alla poole. See üsna arhailine 
maja on tõenäoliselt 18. sajandil 
ehitatud. Mõisas panustati eelkõige 
karjamajanduse arendamisse. Tuula 
laudad, millest suurem osa on kah-
juks varemeis, olid omal ajal kaht-
lemata põllumajandusarhitektuuri 
parimad näited. On kiiduväärt, et 
üks neist on kogukonna algatusel 
korrastatud küla kooskäimiskohaks.

Vanadelt plaanidelt on näha, et 
mõisate juurde kuulusid ka kenad 

pargid ja rohtaiad. Tuula mõisa 
puiesteest on säilinud vaid lühike 
jupp, kuid Valingu peatänavaks olev 
võimas laialehiste puudega puiestee 
mõjub praegugi väärikalt.

Karjakasvatus ennekõike
Et mõisaid mugavamalt majandada, 
tehti territoriaalseid ümberkorral-
dusi ning Valingu mõisa maad Keila 
jõe vasakkaldal liideti Tuula mõisa-

ga. Üle jõe ehitati sild, et oleks mu-
gavam kahe mõisa vahel liigelda ja 
majandusasju ajada.

Seoses piiride muutmisega sai 
Tuulast suur ja vägev mõis. Valin-
gult saadud maadest korraldati kaks 
karjamõisat. Vastu Ohtu mõisa pii-
re olnud Suur-Aru müüdi vahepeal 
maha, et saada raha mõisa majan-
duse ümberkorraldamiseks. Majan-
dusliku olukorra paranedes osteti 
see tagasi. Suur-Aru talukohas on 
mõisaaegsetest hoonest säilinud 
vaid varemed.

Harutee-Keila maantee ääres 
asuv Pällu kandis karjamõisana pe-
repoja auks saksakeelset nime Her-
mannshoff. Selle asundustaluks 
jagatud maaavalduse elumaja on ke-
nasti korrastatud ja erakätes.

Himmelstiernad olid haritud 
(pojad õppisid Tartu Ülikoolis) ja 
eesrindlikud põllumehed. Wilhelm 
(sen) parandas põllumaid ja rajas 
Tuula põldudele drenaaži. Mõisas 

peeti puhast tõugu Hollandi-friisi 
piimakarja ning tema pojapoja Ernst 
Wilhelm Gustavi eestvõttel seati 
nende oma mõisas ja Eestis üldse 
– tõenäoliselt esimesena Tsaari-Ve-
nemaaal – sisse piimakarja jõudlus-
kontroll. 

20. sajandi algul olid mõisas 
enamuses kasutusel puhaslaudad. 
Loomad sigisid hästi ja need, mis 
oma karja täiendamisest üle jäid, 

müüdi naabermõisnikele või isegi 
välismaale. Tuulas ja Valingul oli 
põlistalusid suhteliselt vähe ning 
Himmelstiernad ei kiirustanud oma 
maid kruntideks jagama. Nii pla-
neeriti mõlemast mõisast alles Eesti 
Vabariigi ajal hulk asundustalusid 
peamiselt oma mõisa töölistele.

Karjakasvatustraditsioonid jät-
kuvad mõlemas mõisas tänagi.

Maidla – rahusadam sisemaal
Üks viiest Maidla-nimelisest mõisast 
sattus Saue valla (siis veel külanõu-
kogu) alla seoses nõukogudeaegse 
majandite ja haldusüksuste piiride 
ühildamisega.

Maidla käes on vist siitkandi 
rekord läbi ajaloo mitme erineva 
omavalitsuse alla kuulumises. Enne 
Sauega liitmist oli Saku külanõuko-
gu, sellele eelnevaid vallakeskusi oli 
veel õige mitu.

Küla eestikeelne nimi on kohan-
datud esimese teadaoleva mõisniku 

Tönnis Maydelli nimest. Rootsi ku-
ninga armees Peipsi laevastiku ad-
mirali ametit pidanud mees ise ristis 
oma mõisa rahusadamaks – saksa 
keeles Wredenhagen. Sellal kuulus 
Maidla veel Keila kihelkonna alla.

Praegune Maidla kleebiti 18. 
sajandi algul, tõenäoliselt Stac-
kelbergide ajal, kokku kahest väi-
kemõisast. Teine neist, Hageri ki-
helkonnas asunud Pärinurme, asus 
umbkaudu praegu sama nime kand-
va küla maadel. Maidla küla, mille 
maadele samanimeline mõis tekkis, 
oli aga praeguse külakeskuse juures 
ja kandis Taani hindamisraamatus 
Soo(de)taguse küla nime. Maydel-
lide käest läks küla juba Rootsi ajal 
uutele omanikele ja need vahetusid 
õige tihti.

Uus ajastu algas sellega, kui Pee-
ter I kinkis Põhjasõja ajal Maidla 
mõisa oma soosikule, hiljem Ees-
timaaa kindralkuberneriks saanud 
kindraladmiral Fjodor Apraksinile. 
Kõrge riigiametnik tõi Maidlasse 
soomlastest sõjavange, et tühja-
le külale eluvaimu sisse puhuda ja 
mõis üles ehitada. Järeltulijateta 
Apraksini surma järel käis mõis tihti 
käest kätte, sest pojad eelistasid isade 
poolt ostetud mõisakesele paremaid 
paiku. 

Maidla õitsenguaeg oli eestlasest 
mõisniku Michel Markgrafi ja tema 
poja Hugo ajal, kes tegutsesid siin 
1871. aastast mõisa võõrandamise-
ni. Ühe esimese ettevõtmisena rajas 
Markgraf Maidlasse kooli ja ehitas 
lõpuni mõisa poolelioleva peahoo-
ne. Markgrafid viisid majanduse 
heale järjele. Siingi keskenduti loo-
makasvatusele, algul nuumhärgade, 
seejärel piimakarja kasvatamisele. 
Mõisal oli viinavabrik, veski ja meie-
rei. 

Maidla väikese, kuid kena mõi-
sahoone allakäik sai alguse, kui 
Põllutööministeerium pani asun-
dustaludeks jagatud mõisasüdames 
asuva peahoone 1930. aastal oksjo-
nile koos kohustusega võitjal selle 
saaliosa ja parem tiib lammutada 
ning ära vedada, mida ka tehti.

Allesjäänud osa lagunes aegade 
jooksul omanike suutmatuse tõttu 
rasketel aegadel seda korras hoida. 
Tänaseks on püsti vaid müürid. 
Kõrvalhoonetest on oma algse väli-
muse säilitanud jõe kaldal olev võssa 
kasvav veski- ja viinavabriku hoone.

KODULUGU

Nagu teame, on Saue valla piire viimase sajandi jooksul mitmeid kordi muudetud. 
See tähendab, et paljud praegused Saue valla äärealadel olnud mõisad on kas 
valla piirest välja arvatud või siia juurde tulnud. Vaatame, kuidas toimus see piiride 
nihutamine Saue valla edela- ja lõunaosas.

EDA 
LIIVÄÄR
koduloo-uurija

Maidla mõisa peahoone 20. sajandi algul, lõpul ja selle sajandi algul (fotod arhiivist ja erakogust).

Artikkel on järg maikuu 
vallalehes esimesena 
ilmunud loo „Jõgisoo 
kandi mõisad – väikesed, 
kuid põneva ajalooga“ 
järg. Läbi suve kestev 
artiklite sari tutvustab 
Saue vallas asunud/asuvate 
mõisakohtade lugusid.

Tuula mõis 20. sajandi algul (arhiivifoto). Tuula mõisa peahoone säilinud osa (autori foto).

Valingu mõis 20. sajandi algul.
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Eesti teedelgi liigub automaju, 
mujal maailmas on selline 
puhkuse viis veelgi populaar-

sem. Karavanautoga maailmas ringi 
tiirutamisel on omad võlud. Kunagi 
ei pea muretsema selle pärast, et pa-
gas on ülekaalus, ei ole sahmimist, 
et suurt šampoonipudelit kaasa ei 
saa võtta, ei pea muretsema lennu-
jaama turvasekelduste pärast ega 
sobiva hotelli leidmisega pead vaeva-
ma. Viimane on ju alati omast käest 
võtta ja tegelikult suhtutaksegi sel-
lesse kui oma teise kodusse. Nii näi-
teks ei kipu omanikud oma automaja 
naljalt sõpradele-tuttavatelegi välja 
laenama – kuidas sa lased teise oma 
privaattsooni, oma lemmikkruusist 
teed jooma või oma punaste linade 
vahele magama. 

Karavanipark, mis on tehtud 
spetsiaalselt just sellist liiki puhku-
senautlejatele, on ka omaette teadus. 
Ja just sellise elustiili võimalust ta-
hetakse Vanamõisas kõrgel tasemel 
pakkuma hakata. 

Korralikust taristust mereäärse  
liivarannani
Vanamõisa vabaõhukeskus vast saue-
vallakale tutvustamist ei vaja, aga 
nüüd on selle kõrvale koha sisse võt-
nud karavanipark. 54 automajale on 
ehitatud kõva betoonkiviga platsid, 
ühele mahub kaks masinat kõrvuti, 
ja lisaks jagub kõrvaloleval muru-
siilul privaatset ruumi lamamistooli 
või laua ülespanekuks. Iga platsini 
on veetud elekter ja nende vahele on 
rajatud korralikud mustkattega teed. 
„See Eesti ilm kipub ju üsna vesine 
olema, selle vastu peame end kaits-
ma. Siin on lisaks maapinna eripä-
rad: puhas savi, mulda peaaegu po-
legi, vesi ei voola ära ja kuivendamist 
on palju,“ ütleb Vanamõisa karavani-
pargi eestvedaja Monika Grau. Kui 
aga kogu territooriumi tervikuna 
võtta, siis suurim arv masinaid, mida 
park suudaks koos muruplatsidega 
ära mahutada, on 150. Muruplatse 
saab muidugi telkimiskohtadenagi 
kasutada ja see on ametliku teenu-
sena olemas ka. Ka kämpingumajad 
saavad koha metsa servale.

Lisaks pakub karavanipark kva-
liteetset puhast vett, millega paake 
täita, on olemas purgimiskohad, kus 
masinad saavad reovee välja lasta ja 
tualette puhastada. Loomulikult 
on olemas korralikud duširuumid 
ja saun. Väikse lisatasu eest saab ka 
pesu masinaga puhtaks ja kuivaks.

„Mulle öeldi, et selline park 
peaks olema ikka mere ääres. No me 
siis kaevasimegi oma mere – sauna 
ees on suur ja ligi 4-meetrise süga-

vusega tiik, allikast tuleb vesi peale 
ja ülevool läheb kõrvalolevasse kraa-
vi, nii et kogu aeg on liikuv vesi. Lii-
varanna teeme ka,“ lubab Monika.

Külastajate kasutuses on lisaks 
köök kogu sisseseadega, seega kes 
grillida ei taha ja lõkke peal hom-
mikupudru valmistamisest ei pea, 
saavad kasutada kõiki mugavusi. 
Grillikohad varjualustega on iseene-
sestmõistetavalt samuti olemas. Aga 
süüa saab ka kohvikust, mis muide 
kuni oktoobrini on avatud ka kõiki-
de sauevallakate jaoks. „Tule lastega 
kõrvalolevasse vabaõhukeskusesse 
mängima, ise võta terrassil väike 
kohv ja kook ning naudi elu,“ soo-
vitab Monika.

Kohviku juurde tuleb ka pisike 
kauplus olmetarvikutega, juhuks kui 
vetsupaber otsa saab või hambahari 
ostmist vajab, nipet-näpet suveniire 
lisaks. Lisaks on AGA gaasitarnija 
püsti pannud eksperimentaalse gaa-

simüügipunkti, kust kõiki gaase saab 
seitsmel päeval nädalas kella 22-ni. 
Automaja tarbib ju gaasi, lisaks toi-
mub suveti meil ja lähikonnas hul-
ganisti üritusi ja tihti on nii, et keset 
pidu saab õlle- või grilligaas otsa. 
AGA müügikohad on nädalavahetu-
seti ja õhtuti kinni, aga siit saavad ka 
ümbruskonna tegijad hädaolukorras 
uue ballooni kätte.

Ei ole pelgalt äriprojekt
„Sellist taset siin Tallinna ümbruses 
üheski teises pargis ei näe,“ ei ole 
Monika tagasihoidlik. Tema sõnul 
on rajajad enamuses ka tulihinge-
lised automaja matkajad, just ise 
mööda Eestit ja Euroopat tuuritades 
sellise karavanpargi loomise idee tu-
ligi. Nende samade omade kontak-
tide kaudu uut keskust ka turusta-
takse. Mingi seltskond läheb näiteks 
Lätti või Poolasse tuurile ja poetab 
reklaamflaiereid nende riikide kara-

vaniparkidesse, et siis seal peatujad 
juba teaksid, kuhu Eestisse sattudes 
sõidusiht rihtida. Käidud on ka tu-
rismimessidel Soomes ja Saksamaal. 
Aga valdavalt käibib selles sektoris 
valuutana ikka vana hea suust suhu 
soovitus. Üks ööbib, helistab sõbra-
le, kes kahe nädala pärast tulemas, et 
see on üks hea koht olemiseks.

Investeeritud on sellesse projekti 
palju, aga ilmselt tuleb veel lisagi. 
„Millal see end ära tasub? Mitte ku-
nagi, ma arvan. See ei olegi selline 
rahaliselt mõõdetav projekt. See on 
lihtsalt lahe!“ ütleb Monika.

Eeliseks konkurentide ees pee-
takse seda, et Vanamõisa on n-ö 
Tallina tagatoas, pakkudes siiski 
maaelu, privaatsust ja rohelust. Tegi-
jad on välja hõiganud ambitsioonika 
hüüdlausegi – „Vanamõisa karavani-
park – Värav Tallinna ja Põhja-Ees-
tisse“. 

 „Linnas on ka paar sarnast asja, 
aga inimesed heameelega otsivad 
linnamelust pisut kaugemaid kohti. 
Meil on ideaalne: pargivad masina 
turvaliselt siia ära, istuvad Sauel ron-
gi peale ja on paarikümne minutiga 
otse vanalinnas,“ arvab Monika. 
Kavas on pakkuda ka giiditeenust – 
tuleb seltskond, see võetakse näppu 
ja juhatatakse läbi lähiümbruskonna 
või kaugemalegi. Mõte on ka püsti 
panna Vanamõisa turismiinfopunkt, 
kust on võimalik teavet saada ümb-

ruskonna ja ka kaugemate vaatamis-
väärsuste kohta.

Mitte päris tüüpilised turistid
Monika teab rääkida, et enamasti 

on karavanautoga reisija pigem vane-
maealisem inimene. Tulevad paari-
kaupa, sätivad oma toolid-lauad väl-
ja, loevad raamatut, võtavad päikest, 
vaatavad televiisorit. Sellised rahu-
likud, lihtsalt tšillivad ja naudivad 
päeva ning lähevad kell 9 magama, 
tihti on paigal terve nädala. „Neil on 
palju vaba aega, tahavad liikuda eri-
nevates kohtades ja suhelda inimes-
tega, karavanipark on ikka kõvasti 
erinev anonüümsest suurhotellist. 
Sellises kohas on loomulik, et oma-
nik jalutab vahel läbi ja teeb kundega 
juttu,“ teab Monika.

Et kohapeal põnevat tegemist 
jaguks, on Vanamõisa karavanikes-
kusesse loodud ka väikest viisi loo-
mapark. Tara taga jalutavad Šoti mä-
giveised, hobune ja poni, paterdavad 
hanepojad ja haned, pardid. Väikes-
test süsimustadest lambatalledest 
ja uhketest faasanitest rääkimata. 
Spordihuvilised saavad karavanipar-
gis mängida taldriku- ja kuubiku-
golfi ning külaliste käsutuses on ka 
korvpalliväljak. Rentida saab ka jalg-
rattaid, korvpalle, taldrikugolfi ket-
taid ja muid spordivahendeid, paku-
takse ratsutamise võimalust.

Monika loodab, et karavanipark 
ja vabaõhukeskus hakkavad kenas-
ti teineteist täiendades lisaväärtust 
pakkuma. „Külainimene saab tulla 
meie poole peale kohvikusse ja lap-
sed saata kümne meetri kaugusele 
vabaõhukeskuse mänguväljakule. 

Klubi Eesti Karavan tähistab sel 
suvel oma 35. aasta juubelit uhiuues 
Vanamõisa karavanipargis ja rendib 
samal ajal ka vabaõhukeskuse võima-
lusi. „Mina näen siin palju koostöö-
kohti,“ nendib ka Vanamõisa vaba-
õhukeskuse juhataja Katrin Krause.

Kuigi maikuu lõpus tegutsemist 
alustanud karavanipark asub aiaga 
piiratud territooriumil, siis kui ette 
helistada ja kokku leppida, on ka iga 
sauevallakas oodatud uudishimutse-
ma. 

Tammepõllu, Vanamõisa küla, 
Saue vald, 76403 Harjumaa
Info ja broneerimine 586 66 696
E-post: info@caravanpark.ee
Koduleht: www.caravanpark.ee

HINNAD
Karavanikoht:  
20 eurot/ööpäev 2 inimest; 110 
eurot/nädal 2 inimest
Telkimiskoht:  
12 eurot/ööpäev 2 inimest
Kämpingumaja:  
40 eurot/ööpäev

CARAVANPARK OÜ

Karavanipark on rohkem 
nagu elustiililine sihtpunkt

ETTEVÕTLUS

Maikuu lõpus avatud Vanamõisa karavanipark on seadnud eesmärgiks selles 
turisminišis viietärniväärilise teenuse pakkumise.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

54 automajale on ehitatud kõva betoonkiviga platsid, ühele mahub kaks masinat kõrvuti, ja lisaks jagub kõrvaloleval 
murusiilul privaatset ruumi lamamistooli või laua ülespanekuks. Kui aga kogu territooriumi tervikuna võtta, siis suurim arv 
masinaid, mida park suudaks koos muruplatsidega ära mahutada, on 150.

Kohvik on avatud ka kõikidele sauevallakatele. Tule lastega kõrvalolevasse 
vabaõhukeskusesse mängima, ise võta terrassil vaike kohv ja kook ning naudi elu.

Karavanipargi meri ja rannaliiv.

Nüüd Vanamõisa 
karavanipargis
müügil AGA grillgaas, 
heelium ja süsihappegaas. 
Avatud iga päev 9–22.

Telefon 58 666 696
my.aga.ee/vedelgaas



Laagri lasteaia tegus õppeaasta 
hakkab lõpule saama ja mõ-
ningaid viimase aja vahvaid 

tegemisi tahaks teiegagi jagada.
27. aprillil esietendus Laagri las-

teaias õpetaja Ruta Kukkuri eest-
vedamisel August Kitzbergi ainetel 
muusikal „Piibelehe-neitsi“. Siinko-
hal tuleks mainida, et muusikalid 
on meie majas saanud iga-aastaseks 
traditsiooniks – sel aastal oli juba 
üheksas kord. 

Järgmise päeva hommikul eten-
dus lugu külalistele naaberlasteae-
dadest: Veskitammile, Nõlvakule ja 
Tulevikule. Samuti oli külla tulnud 
ENS Pihlamari. Sama päeva õhtul 
esineti veel kolmandat kordagi, siis 
juba vanematele.

Laagri lasteaed on õnnelik ja eri-

line maja just selle poolest, et muu-
sikasaalis on oma väike lava, kus lap-
sed saavad tunda end nagu väikesed 
staarid. Selleks, et esinemisjulgust 
saada ja eduelamust tunda, ei pea 
alati osa võtma pingelistest kon-
kurssidest. Seda näitas ka seekordne 
selgehäälne ja julge esitus 4-7-aas-
taste laste poolt.

Peale rühmade toredaid ema-
depäevaüritusi oli järgmine suur 
sündmus Laagri lasteaia lillelaat, 
millest said osa lapsevanemad koos 
lastega. Ettevõtmine sai teoks es-
makordselt. Kõik rühmad olid selle 
jaoks koos lastega kasvatanud lilli, 
tomati-, kurgi-, maitsetaimi ja pal-
ju muud põnevat. Nii nagu laatadel 
kombeks olid ka esinejad kohal. 
Siinkohal tuleb jällegi mainida õpe-
taja Rutat, kelle eestvedamisel olid 
ansamblilapsed õppinud selgeks 
mitu laulu, mida julgelt üheskoos 
esitati. Õpitud tantsusamme näita-
sid My Dance trenni ja balletiringi 

tüdrukud koos oma juhendajaga.
26. mail ootas aga kõiki tradit-

siooniline Saue valla lasteaedade 3. 
rahvatantsupäev. Lapsed olid usi-
nalt harjutanud. Valla lasteaedade 
õpetajad olid Laagri lasteaias vaik-
selt koos käinud oma tantse harju-
tamas juba jaanuari kuust. Tantsu-

päeva saabudes oli sära silmades ja 
kergus jalgades.

Koolieelikud, kes põneva ööpeo 
lasteaias maha pidasid, lõpetasid 28. 
mail pidulikult lasteaia ja sügisel al-
gab neil tegus koolitee. Koolilapsed 
ongi meile järgmisteks põnevateks 
külalisteks, nii tunde läbi viimas, 

mängimad kui ka etendust esita-
mas.

Seniks aga nautigem suve, püüd-
kem kollaseid liblikaid ja vaadakem, 
kuidas varesed Karl, Klaara ja Vee-
ra oma pesa ehitavad ja selle ümber 
toimetavad – just nagu Laagri las-
teaias.

Laagri Lasteaed, varesed ja kollased liblikad
HARIDUS

Kirsid on õites ja õunapuud ka. Kõige imelisem aeg on kätte jõudnud ja looduses on alanud uues-
tisünd. Vares seab männi otsas pesa korda ja lapsed kilkavad hoovis ringi, ajades kollaseid libli-
kaid taga.

TAISI TAMME
Laagri lasteaia 
õpetaja

Ülikooli Apteek pakub tööd
proviisoritele ja farmatseutidele.

Töö kirjeldus
Tööülesandeks on apteegikülastajate nõustamine ja teenindamine.

Nõudmised kandidaadile
      hea suhtlemisoskus
      positiivne ellusuhtumine
      tahe aidata inimesi

Ülikooli Apteek pakub
      sõbralikku ja toetavat meeskonda
      konkurentsivõimelist töötasu
      stabiilset põhikohaga töödtäiendõpet
      paindlikku töögraakut
      võimalust teha kaks nädalat praktikat Helsinki YA-s

Lisainfo
Töökoht asub YA Laagri apteegis,
Veskitamme tee 10, Laagri
e-post: laagri@ya.ee

CV koos palgasooviga 
palume saata aadressile 
karmen.privoi@ya.ee

Kontaktisik: Karmen Privoi
Lisainfo telefonil 50 76 304

YA Laagri Apteek avatud

E-R  10.00 - 19.00

L-P   10.00 - 16.00

Kuigi ideid oli juba alguses palju, 
kujunes see nädal veelgi mahuka-
maks, kui plaaniti. Kool sai uued 

vahvad prügikastid, et kõik saaksid prügi 
sorteerida. Lisaks õpetasid needsamad 7.s 
klassi õpilased algklassidele läbi mängu 
selgeks taaskasutuse vajalikkuse ja algtõed. 
Suurematele toimusid PrügiVahetunnid ja 
nädala jooksul sai vaadata ka temaatilisi vi-
deosid, kus peaosas oli näitleja Ott Sepp. 
Kunstitundides meisterdati munakarpidest 
ja pudelitest uusi ja huvitavaid asju - nii mõ-
nigi ema sai emadepäevaks vahva munakar-
bilille-kaardi või  pildi. 

Aga see polnud veel kõik. Terve kooli-
pere sai end proovile panna konkursil „So-
dist suureks, rämpsust rikkaks“, kuhu olid  
oodatud kõik vahvad meisterdused. Ainsaks 
tingimuseks oli taaskasutus. Kokku esitati 
ligemale 60 tööd ja välja oli mõeldud ikka 
uskumatuid asju: piimanõust vannijalgade-

ga puuhoidja, erinevaid 
lampe, piimapakkidest 
vaipu ja kotte, autoreh-
vist tool, CD-plaatidest 
tuulekell, hulgaliselt vah-
vaid mänguasju jne, jne. 
Fantaasialend oli olnud 
piiritu. 

Ja nagu ühele õige-
le üritusele kohane on, 
said parimad ka auhin-
nad. On tore tõdeda, 
et auhinnalaud oli suur 
ja uhke – oma abikäe 
ulatasid meile Keskkon-
naamet, Eesti Pandipa-
kend, AS Jungent, AS 
Saku Õlletehas (loomu-
likult alkoholivabade 
jookidega) ja AS Kalev. 
Suur, suur aitäh neile!

Igal juhul läks nädal 
korda ja eesmärk sai täi-
detud. Õpilaste kindel 
soov oli, et järgmisel aas-
tal jälle.

Seitsmendikud korraldasid loovtöö 
raames taaskasutusnädala

HARIDUS

Aprilli lõpus toimus Laagri koolis taaskasutusnädal. Algatajateks ja 
läbiviijateks olid 7.s klassi õpilased, kelle jaoks oli selle nädala 
organiseerimine ka nende loovtöö, mis on 7. klassis kohustuslik. 

LAAGRI KOOLI 
7.S KLASSKV

KODUVALD

Suured prügikastid, mis on tehtud vanadest liimitünnidest, on 
nüüd kooli peal laiali.

Lilled on tehtud munakarpidest ja südamikuks vanad nööbid. 
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• POTTSEPATÖÖD JA KORSTNAPÜHKIMISTEENUS. 
• UUTE KÜTTEKEHADE EHITUS JA VANADE REMONT.  
• 8- AASTANE TÖÖKOGEMUS JA KUTSETUNNISTUS. 

TELEFON: 56903327.

Srik Grupp OÜ  
10 aastat rahulolevaid kliente!

 Kõik ehitus- ja remonditööd ühest kohast!
 www.srikgrupp.ee  

mob.55515996  info@srikgrupp.ee

Tule kompostimise koolitusele!

20. juuni kell 12.00-14.00 
Laagri Bauhofis, Pärnu mnt 558, 
Laagri, Harjumaa

Koolitus on
TASUTA!

Osalemisest teata:
merilyn@letsdoitworld.org või
telefonil: 56680863

Osalejate vahel 
loositakse välja
tubane komposter!

Lisainfo:
www.kompostiljon.ee
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See ajas kõik elanikud ärevile 
ning koos otsustati leida pa-
rim lahendus varguste vältimi-

seks – naabrivalve patrulli loomine 
koostöös turvafirma Securitasega. 
See algatus läks tol hetkel päris kor-
ralikult tööle ning aasta vältel käi-
sid elanikud igal öösel külade vahel 
patrullimas. Tõsi, siis rauges ind 
pisut, kuid sellel kevadel on küla-
elanike endi initsiatiivil patrull jälle 
aktiivselt käima saadud.

Patrulli korralduslik pool on 
väga lihtne. Igal öösel on mõni 
kohalik vabatahtlik elanik (peami-
selt Vanamõisast või Allikult) ringi 
sõitmas ning öist elu valvamas. Pat-
rullitav ala on samuti Vanamõisa ja 
Alliku piirkond, aga ka Aila külal 
on näiteks valvas silm peal. Patrul-
lis käimist finantseerivad elanikud 

ise. Kes on parasjagu roolis, see sõi-
dabki oma vahendite eest. „Ei ole 
midagi hirmsat tegelikult. Teeme 
seda ju endi turvalisuse nimel. Hul-
lem oleks ju oma varast ilma jääda. 
Lisakulutusi on teinud vaid endine 
külavanem Tarvo Vau ning Eero 
Kaljuste, kes on hankinud näiteks 
telefoni, vajaminevad magnetid au-
tole jne. Telefoniarveid tasub MTÜ 
Vanamõisa,“ selgitab Kätlin Vau, 
kes praegu kohaliku patrulli orga-
nisatoorse tööga tegeleb.

Konkreetseid juhtumeid, kus 
keegi patrullijatest oleks kurikaela 
kätte saanud, õnneks pole. Õnneks 
just seetõttu, et eesmärk ei olegi 
tegelikult kurikaelte tabamine kui 
selline, vaid siiski kuritegevuse/
varguse ennetamine. „Meie, tava-
kodanike jaoks on pättidega otsene 
kontakt välistatud. Oleme kokku 
leppinud, et igasuguste kahtlaste ja 
ohtlike tegevuste märkamisel tuleb 
kutsuda politsei või Securitase val-
ve. Nemad on professionaalid ning 

neil on õigused ja kogemused kur-
jategijatega tegelemisel,“ ütleb Kät-
lin Vau, rõhutades, et patrullijate 
eesmärk ongi pigem ennetustöö.

Varguste arv olla piirkonnas vä-
henenud. See statistika põhineb 

küll vaid külaelanike omavahelisel 
suhtlusel. „Oleme aastate jook-
sul üksteist hästi õppima tundnud 
ning hoiame ühendust. Kui kuskil 
midagi kahtlast on toimunud, on 
kohe kõiki teisi elanikke samuti tea-

vitatud. Peale seda, kui 2012. aasta 
sügisel toimus väga palju vargusjuh-
tumeid, on siin ikka väga vaikseks 
jäänud. Järelikult patrull toimib ja 
oleme suutnud huvilised eemale 
hoida,“ nendib Kätlin. Ainus hili-
seim vargusjuhtum toimus nüüd 
kevadel, mil viidi minema järelhaa-
gis. See saadi õnneks tagasi. 

 Uus Vanamõisa külavanem 
Aigor Helm arvab, et omaenda, 
pere ja kodu turvalisuse tagamiseks 
peab vaatama kodust natuke kauge-
male ehk kontrolli all peab olema 
lähipiirkond. „Kui tahad midagi 
saada, tuleb ka anda. Osaledes ise 
oma kodu kaitsel, on õigus nõuda 
panust ka omavalitsuselt ja riigilt. 
Naabrivalve ja patrull on selleks hea 
lahendus,“ leiab Helm.

Vanamõisa vabatahtlike naabrivalve patrull sai alguse 2012. aasta sügisest, kui igal nädalal oli 
piirkonnas mitmeid vargusjuhtumeid. 

Vanamõisakad käivad kordamööda öises patrullis
TURVALISUS

Kui on huvi kohalikus 
patrullis ise kaasa lüüa, siis 
lähemat infot saab e-postilt 
katlin.vau@gmail.com või 
aigor@pireka.ee.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Hüüru mõisa perenaise Irja 
Targama sõnul oli metsa-
retkede eesmärgiks pak-

kuda kogukonnale võimalusi ühis-
tegevusteks ja looduse nautimiseks. 
„Pidusid võib muidugi pidada ja 
seda me teeme samuti, aga tahtsi-
me, et pered saaks ühiselt aega vee-
ta just nii, et oleks huvitav nii lapsel 
kui vanaisal. Oli võimalus KIK-i 
kirjutada rahataotlusprojekt ja nüüd 
peale nelja väljasõitu julgen küll ar-
vata, et need läksid päris asja ette,“ 
rõõmustab Irja, sest kaasa tulid ka 

sellised külaini-
mesed, kes seni 
väga aktiivselt 
kogukonna te-
gemistes pole 
osalenud.

Retked viisid 
kogukonna rah-

va kaks korda Nõva kanti, külastati 
Viru raba ja tehti tiir peale Tallin-
na-lähedastele jugadele. Väga vedas 
Irja sõnul neil giididega, sest retke 
läbiviijast sõltub palju. Viru rabas 
käidi talvisel ajal, kus maastik veel 
poolenisti lume allgi, aga giidi ju-
tud ja teamised rabataimestiku ja 
elu kohta olid nii põnevad, et jalu-
tuskäik venis pea kolmetunniseks. 
„Ja Nõval näiteks viidi kohaliku 

looduskeskuse poolt pakutavat õp-
peprogrammi „Metsarahva toime-
tused“ läbi muinasjuttude vestmise 
võtmes. Teine kord samasse kanti 
minnes tutvusime juba kohaliku 
kogukonnagagi, väisati seltsimaja 
ja priitahtlike pritsimeeste koman-
dot,“ meenutab Irja.

Igal retkel oli kaasas ka Hüüru 
Veskis keedetud supitermos, peeti 
piknikku ja nauditi loodust ja oma 
inimeste selstkonda.

Irja sõnul on plaanis sedasorti 
väljasõite kindlasti ka sügisel jät-
kata, sest kaasalöömise huvi lubab 
loota, et inimesed oskavad sellistest 
ühistest väljasõitudest maksimumi 
võtta ning sügisene loodus on kind-
lasti süvenemist ja vaatlemist väärt.

Kord kuus pühapäeviti võtsid hüürukad oma pered sleppi ja 
külastasid veebruarist maini erinevaid Eestimaa looduspaiku 
Viru rabast Nõva kandi metsadeni.

Kogukonnaga metsa ja rappa
KÜLAS TOIMUB

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Külavanemana soovib Aigor 
Helm sõna kaasa rääkida 
kohalikul tasandil, mis ini-

mestele kõige lähemal. Hoida kor-
ras ümbrust ja koduküla, kus ta ise 
elab.

Aigor on sündinud 1966. aastal 
Tallinnas ja 1990 a. lõpetanud TPedI. 
Töötanud erinevates ametites, 
enamuse aja müügialal. Lisaks on 
asutanud ja juhtinud mitmeid kor-
teriühistuid Tallinnas ning omab 
kogemust suhtlemisel KOVi ja eri-
nevate ametitega. Viimased 13 aas-
tat on juhtinud hulgimüügifirmat. 
Saue valla ja Vanamõisa küla elanik 
on viimased 6 aastat.

Järgmiseks kolmeks aastaks võtab kü-
lavanema rolli enda kanda Aigor Helm, 
kes valiti külarahva poolt ametisse üsna 
üksmeelselt.

Vanamõisal uus külapealik
KÜLAS TOIMUB

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

KOMPLEKTEERIJALE
(meesterahvale)

Lisainfo telefonil 5123540

AS M.V.Wool pakub tööd

BIOCLAR 
reoveepuhastusseadmed
Müük, paigaldus, hooldus.

Info: tel.53796915 ja 5072412
www.bioclar.ee 

Euroopa kvaliteet,soodsad hinnad
Selle kupongi esitajale  

allahindlus 10%

 

 

 

 

 

Müüa kõrghaljastusega 2400m² 
suurune elamukrunt 2km kaugusel 
Laagri keskusest. Krunt asub vaikses 
Karutiigi asumis, Alliku külas, Koru 
32. Piirneb asfaltteega ja eramutega. 
Otse omanikult. 
Hind 30 000€ 
Telefon 53400003 Jaak 

 

MAASIKAKORJAJAID 
alates 18-ndast eluaastast.

Info: maasikad.net; betle@maasikad.net  tel. 56604341

Keila lähedal asuv 
Raja talu vajab 

marjahooajaks nobedaid

OÜ Parkimisjoon pakub 
tööd 

TEEKATTE-
MARKEERIJATELE

Ettevõte asub Sauel, 
töö toimub peamiselt 
Harjumaal.

Täiendav info tel 686 3386 või 
oliver@parkimisjoon.ee
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Mida veel? Kas jaaniaja pä-
rimuses on ka paikkond-
likke erisusi? Kui on, siis 

milliseid ja kust nende kohta tead-
mist saab? Need on küsimused, mil-
lele keskendub praegu Eesti Folk-
loorinõukogu.

On üldteada, et kõigist Eestimaa 
kihelkondadest ei kogutud mitme-
tel põhjustel pärimust ühtemoodi 
arvukalt ja järjepidevalt. Nii ka rah-
vakalendri alal – mõnest piirkonnast 
on teateid rohkearvuliselt, mõnest 
mitte ühtegi. Juhtub ka nii, et koha-
likust muuseumist pole midagi võt-
ta. Uurime folkloristide väljaandeid 
ja seame sammud Eesti Rahvaluule 
Arhiivi, aga ikka on materjali vähe. 
Nii juhtus ka Harjumaa jaanipäeva 
pärimuse koolitust ette valmistades. 
Mida siis veel teha? Küsitleda selle 
paikkonna põliselanikke ja võime 
saada ootamatult mitmekülgse saa-
gi osaliseks. Seda teeme ka meie ja 
ei kahetse.

Saunaviht tee enne jaani
Suvepüha ehk jaanipäev on iidne 
suurpüha, mille juured ulatuvad 
veel kristluse-eelsesse aega. Haljaste 
kaskede toomine nii nelipühadeks 
kui jaanipäevaks viitab muistsele 
suve vastuvõtule. Jaanilaupäeva õh-
tul toodi noored kased koju ja pai-
gutati uste ja akende juurde ning 
voodi päitsisse. Levinud oli ka kos-
jakaskede toomine oma meelisneiu 
akna alla. 

Looduse ilu, jõu ja täiuslikkuse 
abil taotleti endale ja oma perele 
head tervist ja elujõudu. 

Kui enne jaani lepavihaga viht-
led, siis ei hakka miski paha asi keha-
le. (Jõelähtme)

Tänini on levinud kaskede või 
vähemalt kaseokste tuppa toomine 
jaaniajal, aga eriti suvistepühal. Eri-
liselt tervistavaks peeti kõike enne 
jaanipäeva õitsvat ja kasvavat. Sau-
navihad tehti enne jaani. 

Tee enne jaani heina, siis on loo-
mad ramusad. (Tallinn) 

Aga eriti suur oli usk jaanikaste 
tervistavasse mõjusse. 

Jaanipäeva hommiku pestakse 
kastega silmnägu, et sui silmad hai-
geks ei jääks ega nägu ära ei päevi-
taks. (Jüri) 

Sel jaaniöö kastel pidi olema, neh, 
haigustevastane mõju. (Kuusalu)

Tuli puhastab halvast
Sel pühal ei tee tuld sugugi kõik 
rahvad, kes peavad suvepüha. Tea-
daolevad ja kättesaadavad põhjen-
dused on põnevalt erinevad. Ühine 
on püüd tule puhastava toime abil 
vabaneda kõigest halvast, sh kurja-
dest jõududest. Mida suurem tuli ja 
kõrgemas kohas, seda parem! 

Sama mõju on veel ja õhul – nen-
dega kokkupuutel tõrjuti halb ee-
male. 

Ulja männik Virumaal oli kuu-
lus usside poolest. Ükskord läks män-
nik põlema ja suur osa isausse sai 
surma. Põlemise aegu kostis metsast 
koledat möirgamist. Pärast leiti tuha 
seest suure ussi luukere. Sellest ehitati 
laev, millega käidi sõja- ja röövretke-
del. Kõikjal kardeti seda madulaeva. 
Madulaeva poolt röövitud laevad 
toodi kaldale ja põletati. See oli jaa-
nipäeva laupäeval ja sellest sai alguse 
jaanituli. (Tallinn)

Jaanipäev on Ristija Johannese 
nimepäev, siis Johannes ristiti. (Tal-
linn) 

Jaanipäev olevat sellest tulnud, et 
üks laev mere peal põlema läinud ja 
nüüd peetakse seda igal aastal meeles 
tule tegemisega. (Virumaa) 

Üks inimene tulnud Tallinna, 
ei mäleta kes, aga tema mälestuseks 
seda jaanipäeva peatakse. Kiikumi-
ne pidi tähendama mere laineta-
mist. (Juuru)

Kui eestlased veel paganad olnud, 
siis neil üks niisugune jumal olnud, 
keda nemad niisuguste tuledega aus-
tanud. (Kadrina) 

Jaanituli tulnd sedasi, et Ristija 
Johannes tapeti sel õhtul ära ja ta pea 
anti kuningatütrele. Kuningatütar 
põletas selle pea. Sellest ajast tehakse 
jaanituld. Tõrvaämber on nagu ve-
rine pea seal üleval ja pikad juuksed 
lohisesid tules. Meid keelati lapsest 
saati jaanitule äärde minna. (Lää-
ne-Nigula, Martna)

Jaanipäeva põhijooned on sar-
nased nii üle-eestiliselt kui ka rah-
vusvaheliselt, sest tegemist oli vas-
tastikuse mõju ja ühise elatusalaga. 
Jaanipäev koondab endasse nii 
pööripäeva kui suve esimese poole 
kombed, näiteks tuletegemise tava 
liikus peetripäevalt (29.06) ja heina-
maarjapäevalt (2.07) jaanipäevale. 
Eestlaste jaanituli on looduses, Lää-
ne-Euroopas linnas. 

Lille- ja põllunõidus
Jaaniajal õitsevate taimede maagili-
ne mõju on üldtuntud. Tulle visati 
puid ja hagu sõnadega: „Tutrad tu-
lesse, kasteheinad kaugele, linad meie 
põllu peale!“

Jaaniusside leidmine on hea 

märk. Kes jaaniööl jaaniussi ära ta-
pab, sel tuleb tulekahju. Kes ussi koju 
viib, sel tuleb õnne. (Tallinn) 

Samuti on rahvusvahelise leviku-
ga inimsaatuse ennustamine sõnaja-
laõie abil. Mitmed läksid jaanitulelt 
metsa sõnajalaõit otsima. Seda pidi 
tegema nii, et hobune ligi, et kui kät-
te said, siis kohe hobuse selga ja mi-
nema. Vanapagan, kes valvas sõna-
jalaõit, teda kätte ei saaks. (Tallinn, 
Virumaa) Levinum ennustamise 
viis on tulevase ennustamine lille-
pärja (7 või 9 liiki taimedest) padja 
või pea alla panemisega jaanilaupäe-
va öösel.

Üldlevinud oli ka väga mitme-
kesine karja- ja põllunõidus, mida 
sooritasid peremehed ja -naised 
enamasti üksi ja salaja. Põllundus-
alased pärimused räägivad maagi-
listest menetlustest hea saagiõnne 
tagamiseks: korjati võõralt põllult 
rukkipäid ja viidi neid oma aita või 

põllule, palmitseti viljakõrsi, et teis-
te viljajätku endale saada. 

Jaanipäeva laupäeva öösel kella 
12 ajal vana vihaga karjasmaal pii-
mapütti ja lüpsikut vihelda, siis on 
aasta läbi hea piim ja või, niisama 
ka jaanipäeval kell 12 teha. (Jüri) 

Majaperemees käib hoolega ja 
vaatab kõik aiad ringi, kas need kat-
ki pole, sest muidu ei pea aiad enam 
loomi. (Harjumaa)

Jaanipäevaga seostub palju muis-
tendeid: sõnajalaõie leidmise lood, 
maapõu oma rikkustega, rahatuled. 
Eestlaste levinum raha leidmise viis 
on läbi unkaaugu vaatamine. Õlle-
joomine tule ääres on vana komme. 
Kiikumine on püsinud tänaseni. 
Kunagi oli ka see aga maagiline te-
gevus. Kiigel lauldi kiigelaule tun-
de. Kiiguti jaanitule juures. (Anna) 
Vägevaid kiigelaule lauldi kõikjal 
Harjumaal.

Jaanituli – meelelahutuslik või 
maagiline
Jaanituli on Maarja tuli. (Jõeläht-
me) 

Tuli kaitseb kõige kurja ja halva 
eest nii inimesi, loomi kui maad. 
Üldlevinud on tule tegemine kõrgel 
posti otsas tõrvatünnis, rattarummil 

või panges – mida kõrgemal, seda 
parem. Maha tehti teine, maatuli. 

Jaanilaupäeval tehti tuld kõrge 
koha peal. Tantsiti, mängiti ring-
mänge (Kuusalu). 

Tulekraami toodi ühiselt. (Rak-
vere)

Tule tegemise viisid võisid ka olla 
erinevad. Saartel ja rannaaladel põ-
letati paate. Rannarootslased ja mu-
hulased laotasid raiutud kadakavirna 
kasvava kase ümber või keskele latt 
roheliste okstega tipus – haljas oks 
on viide ürgsetele tavadele. Kokku-
puude elavaga annab elujõudu. 

Oli kaks tuld: maagiline ja mee-
lelahutuslik. Tavapärane oli, et tehti 
tuld oma talus ja mindi ka küla tule 
äärde. Üheperetuli, kuhu võidi viia 
ka loomad, oli puhtalt maagilise ots-
tarbega. Palju teateid on sellise tule 
kohta just Viljandi- ja Pärnumaa 
lõuna osast. Seal toimus ka ohvritoi-
minguga sööming. Ülekülatuli oli 

meelelahutus-
liku loomuga. 
Maagiline tuli 
oli oluliselt eri-
nev meelelahu-
tuslikust! 

Näide Mul-
gimaa ühepe-
re jaanitulest. 
Terve nädala 
piim kogutakse 
enne jaanipäe-
va kokku. Jaa-
niööl aetakse 
kari metsa. Tuli 
tehakse ülesse. 
Pere istub üm-
ber tule keeru ja 
nüüd söödakse 
see tervel nä-
dalal kogutud 
piim ja või ära 

ja antakse piimane pesuvesi lehma-
dele juua. Midagid ei tohi üle jääda. 
See on jaanipäeva piimaohver. (Tar-
vastu)

Näide Virumaa ühepere jaanitu-
lest. Jaanitulle visatakse 3 touki: 1) 
Tutrad tulesse, 2) Kasteheinad kar-
gele, 3) Linnad minno põllu peale! 
Käidi 3 x edaspidi ja 3 x tagurpidi 
ümber tule, siis pidi aasta hästi mi-
nema. (Väike-Maarja, Vao v, Aburi 
k)

Tänaseni on levinud, et tule süü-
tavad Jaani-nimelised mehed.

Loitsusõnad jaanilauludest
Jaanilaulud on pigem maagilised 
ehk loitsivad kui meelelahutuslikud, 
nende loitsusõnad kinnitavad jaani-
tule maagiat (sh sajatused). Laulu-
des on juttu tutrate tulle viskamisest 
hea linaõnne saamiseks, talu majapi-
damise edendamisest (piimasaadu-
sed, hea kaera kasv), tule tegemise 
tähtsusest. Põhja- ja Lääne-Eestis 
polnud eraldi jaanilaulude viise. 
Neid esitati mõnel tavandilaulude 
viisil. Lauldi jaanitule ääres nii koos 
kui üksi. Kuna Põhja-Eestis oli jaa-
niaeg aktiivne kiikumise aeg, siis on 
iseloomulik ka rikkalike kaunistus-
tega kiigelaulude laulmine, mida on 

eriti hulgaliselt kogutud Kuusalu ja 
Jõelähtme kihelkondadest.
Kes ei tule jaanistutulele, 
pieterille paistè elle, 
see kò o kolletagu, 
kasvagu kaske kaula pääle,
ounapuu olade pääle,
niinepuu nisade pääle,
remmelg teise reie pääle,
kuusik silmakulmu pääle… 
(Kuusalu)

Eestlaste jaanipäeva tähistamine 
on säilinud ehedamana kui mujal 
Euroopas, v.a Lätis. Enam püsib al-
les meelelahutuslik tuli. Maagilistest 
tegevustest on alles need, kus on 
midagi võistluslikku, ennastületata-
vat või isikliku õnne ja lembesuhete-
ga seonduvat.

Miks me enam ei laula?
15. mail Keilas toimunud jaanipäe-
va koolitusel kaardistasime oma 
unistuste jaanipäeva. Milline see siis 
on? Küsides inimestelt, kas nende 
jaanipidudel lauldakse kasvõi ühte 
laulu ka koos, vastab enamik kindla 
EI! Küsimusele, kas aga sooviksite 
laulda midagi koos teiste jaanitu-
lelistega, on enamiku vastus kindel 
JAH! Samamoodi on vastanud ka 
teiste paikkondade inimesed. Milles 
siis asi?

Miks ei võiks laulda tänapäevase 
kogukondliku jaanitule ääres ühte-
kahte just selle paikkonna jaani-, kii-
ge- või loodusega seonduvat laulu? 
Kiigelaule laulda ikka kiigel. Igati 
sobilikud on ka uuemad rahvalau-
lud, rahvalikud laulud ja kaasaegsed 
selles paikkonnas levinud ja tuntud 
laulud. Suurepärased on aga kind-
lasti laulu-tantsumängud.

Loomulikult soovitakse ilusat 
ilma, aga eelkõige väikese rahvahul-
gaga pere ja oma kogukonna kesk-
set mitme põlvkonnaga rahulikku ja 
mõnusat olemist. Et jaanipidu oleks 
traditsiooniline ja samas uudne ehk 
toimiks järjepidev improvisatsioon 
traditsioonis. Jaanipeole võiks tulla 
ehedais või stiliseeritud rahvarõi-
vais. Ühised tegevused võiksid olla 
söömine (igaüks võtab midagi kaa-
sa), laulmine, laulumängude män-
gimine, tantsimine (ka seltskon-
natantsud). Mitte keegi ei pidanud 
vajalikuks jaanitulel etenduskava 
koorilaulude ja lavarahvatantsude-
ga. Samuti ei soovita kõrvulukusta-
vat helivõimendust, vaid loomulik-
ku laulu või pilliheli ja sinna sekka 
ilmtingimata loodushääli. Soovitak-
se tunda ja nautida mingitki seost 
ümbritseva loodusega. 

Jaanipäev on meie kõigi ühine 
püha ning seetõttu on hea, kui meil 
kõigil on isiklik võimalus sel päeval 
kaasa lüüa alates jaanituleplatsi kor-
rastamisest ja tuleaseme seadmisest, 
ühise peolaua katmisest ja lõpetades 
ühislaulmisega tule ääres. Küllap on 
ka tänapäeval asjakohane teha kaks 
tuld – oma pere ja väikese kogukon-
na pidulikum ja kaasavam jaanipidu 
oma tule ääres ja suur küla või linna 
meelelahutuslik tuli. 

Mida teame jaanipäeva pärimusest? Teeme tuld, kohati toome koju kaski või kaseoksi, teeme enne jaani 
saunavihtasid ja korjame ravimtaimi, oleme kuulnud sõnajalaõiest ja jaaniussidest. Viimaseid nii mõnedki ka näinud. 

Suvepühade pärimuslood – maagiline jaanituli ja lillenõidus
JAANIPÄEV

ENE LUKKA-
JEGIKJAN
Eesti folkloorinõu-
kogu arendus- ja 
koolitusjuht
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AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID
1.05-
17.06 Saue valla lasteaedade laste tööde ühisnäitus Saue valla kultuurikeskuse pikk saal Saue valla lasteaiad, 

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

8.-12.06 Tänavakultuuri linnalaager Kell 10-17 Saue valla kultuurikeskuses MTÜ Pere Heaks, 
Saue valla kultuurikeskus www.linnalaager.ee

9.-12.06 
ja 14.06

Laste soololaulu linnalaager. Laager lõpeb 14.06 
kontsertreisiga Lottemaale. Laululapsi oodatakse linnalaagrisse Saku huvikeskusesse. MTÜ Omakogu tel 5663 1916

13.06 Laagri perepäev ja Priitahtlike Pritsimeeste Foorum Kell 10-16 Jõekääru pargis
Saue vallavalitsus, Saue 
valla kultuurikeskus, 
Päästeamet

tel 6796 786

13.06 Priitahtlike Pritsimeeste Foorumi SIMMAN Kell 21 Vanamõisa Vabaõhukeskuses esineb ansambel Audru Jõelaevanduse 
Punt. Tasuta!

Saue Vallavalitsus, 
Päästeamet tel 6796 786

14.06 Jalgrattamatk Tuula küla ajaloolistesse paikadesse, 
matkajuht Tõnu Vapper MTÜ Tuula Tutulus

Vajalik on eelregistreerimine. 
Täpsem info: 
tiivikabal@gmail.com

14. ja 
16.06 Rulakoolitus Kell 14

22.06 Jaanisimman Vanamõisas. Pilet 6 €, kuni 
140-sentimeetrised.  Tasuta

Kell 18-02 Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Väikeste Lõõtspillide Ühing, õhtut 
juhib Veigo Kaaret, lasteprogramm, atraktsioonid MTÜ Vanamõisa Küla www.vabaõhukeskus.ee

22.06 Maidla jaanituli, esineb ans Respekt, õhtujuht Martin 
Kleinert

Kell 19 Maidla seltsimaja lõkkeplatsil. Toimuvad erinevad mängud nii lastele kui 
täiskasvanutele, kohapeal on ka toitlustaja. MTÜ Maidla Külaselts

Margit Mitt 
mitt.margit@gmail.com, 
tel  53451401

22.06 Hüüru jaanituli -  rahvalikud mängud, lõkkeloits Kell 19 Hüüru mõisapargis. Võta oma piknikukorv kaasa (grillimisvõimalus) MTÜ Hüüru Külaselts www.huuru.ee

22.06 Ääsmäe jaanituli koos ansambliga PS Troika, tasuta Kell 20 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe Külakogu aasmae.weebly.com 
23.06 Koppelmaa jaanituli. Pilet 5 €, kuni 12-aastased tasuta Kell 18-01 Endla talus. Koit Toome ja Bad Orange, õhtujuht Venno Loosaar MTÜ Koppelmaa Küla 

Selts www.endlatalu.ee

23.06 Tuula jaanituli Kell 19 Tuula jaanitule platsil. Rahvalikud mängud, tantsuks mängin ansambel 
Sada ja seened. MTÜ Tuula Tutulus tiivikabal@gmail.com

27.06 Saue valla avatud külaväravad – Laagri
Kell 11-16 kodukohvikud, Laagri taluturg, kirbuturg jpm. Kell 14 rulakoolitus ja 
kell 16 rulavõistlused Kell 18 Jõekääru pargis päeva lõpetamine koos ansambli-
ga Trio Naturale (tasuta!). 

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

27.06 Kõva mehe jooks Kell 12 lähetatakse võistlejad Saunapunktist rohkete looduslikke ja spetsiaalselt 
ehitatud takistustega 10 km pikkusele atraktiivsele rajale.

MTÜ Stamina SK ja 
Saunapunkt www.stamina.ee/kovamees

30.06
2014. Londoni Händeli konkursi laureaat sopran Maria 
Valdmaa ja barokkansambel Floridante
„Singet und musicieret: Bach&Händel 330“

Kell 16 Saue valla kultuurikeskuses
Sissepääs tasuta Saue valla kultuurikeskus Tel 6796 765, info.

veskitammi@sauevald.ee

4.07 Saue valla avatud külaväravad – Maidla ja Pärinurme MTÜ Maidla Külaselts

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

Kell 19 Koppelmaal Endla talus. Mati Undi taaslavastus Tuglase suvitusromaani 
„Felix Ormusson“ ja novellide ainetel. 

MTÜ Koppelmaa Küla 
Selts

Piletid hinnaga 15 € müügil 
Piletilevis ja kohapeal.

11.07 Saue valla avatud külaväravad – Tuula ja Pällu Tiigikontsert, kodukohvikud, kirbukas, hullud ideed ja ägedad inimesed – kõik 
see ootab Tuulas ja Pällus! MTÜ Tuula Tutulus tel 56252 411

10.-
14.08 Linnalaager Augustitreff Vanamõisa vabaõhukeskuses MTÜ Pere Heaks; MTÜ 

Vanamõisa Küla

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

22.08 Vanamõisa käsitöölaat koos suvelõpupeoga kell 10-23 Vanamõisa Vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa Küla www.käsitöölaat.ee

KULTUURIKALENDER JUUNI - AUGUST

 
ÄÄS  TULI MÄE JAANI

22.JUUNIL  20:00

õhtujuht Margo Hussar 
rahvatantsurühm „Tantsutrollid“ 
puhvet, erinevad atraktsioonid 

Üritus kõigile TASUTA! 

Üritust korraldab Ääsmäe Külakogu  

HÜÜRU 
JAANITULI  

2015 
 

Hüüru mõisa pargis 

esmaspäeval, 22.06.2015  

alguSega kell 19.00 
 rahvalikud mängud 

 lõke loits 
 grillimisvõimalus 

 võta kaasa piknikukorv 
Toetajad: MTÜ Hüüru Külaselts ja 

Saue Vallavalitsus  
  

Info: www.huuru.ee või 52 38 261 

23.06 Endla Turismitalus, Saue vallas
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Päästeala vabatahtlusele ja kogukonna turvalisusele pühendatud

XIV PRIITAHTLIKE PRITSIMEESTE FOORUM
Laupäeval, 13. juunil 2015 Laagris Jõekääru pargis

ÜRITUS ON TASUTA!

10.00 – 16.00 
 TALUTURG. Lastega tegeleb päästekoer Nublu. Demineerijad.
 Hüüru päästeauto. Heategevuslik loterii - allegrii!! 

11.00 Esineb Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester 
11.30 Päästekoerte esinemine- Vabatahtlik Reservpäästerühm
12.00 Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester
12.20 Põleva õli kustutamine - Vabatahtlik Reservpäästerühm 
12.30 Laste tuletõrjespordi näidisesinemine
13.30 Uppuja päästmine kaldalt Vabatahtlik Reservpäästerühm
14.00 Täiskasvanute tuletõrjespordi näidisesinemine
15.00 Uue ja vana päästetehnika näitus Laagri kooli parklas
15.30 Uue ja vana päästetehnika rongkäik Laagrist Vanamõisa 

21.00 SIMMAN koos priitahtlike pritsimeestega Vanamõisa 
 vabaõhukeskuses. Tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse Punt. 

Valdade üldarvestus selgitatakse viie 
spordiala kohapunktide liitmise teel, 
kusjuures kergejõustikule liidetakse 

veel nelja tugevama spordiala kohapunktid. 
Läbi aastate on meie valla spordirahvas võis-
telnud suvemängudel kergejõustikus, orien-
teerumises ja jalgrattakrossis. Varasematel 
aastatel ka naiste ja meeste võrkpallis. Kahel 
korral on osa võetud mälumängust ja vaid 
ühel korral vallajuhtide võistlusest. Eelneva-
tel aastatel on meie tugevamateks aladeks ol-
nud orienteerumine ja jalgrattakross. Tänavu 
tahaks jõuda 10 tugevama valla hulka, kuid 
selleks tuleb esineda tublilt vähemalt viiel 
spordialal.

Uuteks spordialadeks meie vallale võiksid 
olla ka jahilaskmine ja petank – nii et, nende 
alade harrastajad, andke endast märku. Kind-
lasti leidub meie suures vallas veel mitmete 
suvealade tugevaid harrastajaid, keda me ei 
tea. Suvemängudel võivad osaleda Saue valla 
territooriumil elavad, õppivad, töötavad või 

valla spordiklubidesse registreeritud sportla-
sed. Palun andke endast märku nüüd kohe, 
sest meie valla koondvõistkonna esinemine 
14. Eestimaa suvemängudel oleneb ju meist 
kõigist.

10.-12. juulini Kuressaares ja Saaremaal Eesti 
Olümpiakomitee egiidi all toimuvatel suvemän-
gudel, mis toimuvad igal neljandal aastal, võistle-
vad vallad-linnad erinevatel spordialadel, peetak-
se ka võistkondlikku arvestust.

Tule esinda koduvalda 
14. Eestimaa suvemängudel

SPORT

LINDA ROOP
rahvaspordiklubi Kuuse 
tegevjuht

TÄHTIS TEADA
• Eestimaa suvemänud 10.-12. 
juulini Kuressaares ja Saaremaal .

• Suvemängude juhendi ja 
ajakavaga saab tutvuda EMSL 
Jõud veebilehel www.joud.ee.

• Võistelda saab erinevates 
vanuseklassides.

• Palun saata registreerumiseks 
e-kiri kuuseklubi@kuuseklubi.
ee hiljemalt 15. juuniks, sest 
vaid siis on tagatud osalejatele 
voodimajutus.

• Kõik võistlejate osavõtuga 
seotud kulud kaetakse, 
korraldatakse transport ja 
toitlustamine. 
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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

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968

MTÜ EESTI POTTSEPAD 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

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

• Elamute projekteerimine
• Kõrvalhoonete
   projekteerimine
• Ärihoonete
   projekteerimine
• Konstruktsioonide ja
   eriosade projekteerimine
• 3D vaadete loomine
Tel 56 492 309

Müüa soodsalt täitemulda, 
värskelt sõelutud turbasegust 

aia ja haljastusmulda. 
Transpordivõimalus. 

Tel 56 564 103
taktikholding@gmail.com

Rene Kasela, +372 5333 7367
rene.kasela@eestitalleks.ee

EESTI TALLEKS AS
Mustamäe tee 4, Tallinn 10621, Estonia

Üürile anda 2016. aasta alguses valmivas Laagri Stock-Office ärihoones pinnad 
suurusega alates 314 m2. Müügisaal 70 m2, kontor 70 m2, ladu 164 m2.

www.eestitalleks.ee/kinnisvara

Õige aeg, hea võimalus. SISEVIIMISTLUSTÖÖD, 
ERAMAJAD, KORTERID 

JA KONTORID.
Kontakt. 56662076  

rocky.ehitus@gmail.com 
Aivar Nurme

KANARBIKU TALU MÜÜB 
KORRALIKKE KUIVI JA 

TOOREID-LEPA, SANGLEPA, 
SAARE, KASE KÜTTEPUID! 
P: 30, 33, 37, 43, 50, 60 cm! 

Tel 53 737 294

Batuudi rent
www.hyppa.ee
5646 1100

Kohal uus uhke suur 
batuut PÖIALPOISS! • Teraskatuste müük  

ja paigaldus
• Vihmaveesüsteemide 

müük ja paigaldus
• Plekkseppatööd

Plekiekspress OÜ 
Carmen 22, Aespa alevik, Raplmaa
info@plekiekspress.ee
Tel  +37253426168
www.plekiekspress.ee
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KOHVIKUD: (kell 11-16)
*hoovikohvik Väärikate Värk (Kuuse 27 hoovis). Memmed seltsist Pihlamari ja 
härrad Laagri Taatide Klubist võõrustavad külalisi vana kooli moel. 

*kodukohvik Lembitu Lilleaed (Kuuse 9)
 *Tuleviku kohvik (Tuleviku 3 lasteaia hoovis)
*kultuurikeskuse pargis Kultuurne kohvik (Veskitammi 8)

*kohvik Noored nurga taga (hot-dogi kohvik kultuurikeskuse terrassil)

*Valla(hullu)maja puhvet (Veskitammi 4), saab näha, kui hull või kui  
normaalne seltskond end tööpäeviti vallamaja uste taga peidab. 

*Jõekääru pargis Grillikohvik 

*Koru hoovikohvik (Koru 6a), kus pakutakse koduõlut, tehaseõlut, grillliha 
ja vokkpannil kartuleid ja juurviljavokki.

*Meie Kohvik (Veskitammi  3) küpsetab eripartii magusat kraami

*kohvik Hakuna matata - muretu elu (Männimetsa tee 39, sissepääs 
Männimetsa põigust) maasikad, mõnu ja mutukad - juttu jätkub kauemaks. Hea 
tuju, batuut lastele, juttu aialoomadest ning kosmeetikast.

SÕRMEDEGA SAHMIMINE (kell 11-16)
 
Käsitöö töötuba kultuurikeskuse pargialal, korradajaks Töötuba Ratastel. 
Teemaks on nutikas taaskasutus. Materjalist läheb loosi kõik alates vanadest 
teksadest ja T-särkidest nailonkardinate ning takunöörini.

Märkide valmistamise töötuba Tuleviku lasteaia hoovis 

SPORTLIK PUUDUTUS
kell 11-12 välijooga Jõekääru pargis, juhendaja Arne Lauri.  
Kui on olemas, võta oma joogamatt kaasa. Tasuta!
 
kell 12 kultuurikeskuse õuealal malesimultaan, eestvedaja Ardi Tedrema

kell 11-16  jõe ääres vesijalgrataste laenutus

kell 11-16 vallamja juures Segway rataste rent 

kell 14 Jõekääru rulapargis rulakoolitus, kaasa võtta kiiver, rula ja kaitsmed. 
Kellel rula pole, tulge koolitusele ikka – mõned vabad sõiduriistad on kooli-
tajal endal kaasas ka. Tasuta! 

kell 16 Jõekääru rulapargis rulavõistlus, parimatele auhinnad Lauakuurilt 
(lauakuur.ee).

TURUMELU (kell 11-16)
Laagri taluturg kultuurikeskuse (Veskitammi 8) pargialal 

vallamaja parklas kirbuturg (eelregistreerimine www.laagri.ee/kirbukas)

Jõekääru rulapargi juures noorte kirbukas (müüjad vanuses 7-17; 
eelregistreerimine www.laagri.ee/kirbukas)

uued ja uhked autod vallamaja juures

ÕHTUNE TŚILL
Kell 18 õhtune piknik ja mõnuolemine Jõekääru pargis
Meeleolu ja muusikalist huumorit TRIO NATURALE, võimalik 
ise grillida-tšillida, pidada piknikku ja tunda iseendast ja 
lahedatest naabritest mõnu.
Tasuta!

WWW.LAAGRI.EE

Laagri kohvikutepäev 27. juunil 
kell 11-16, kell 18 õhtune piknik elava muusikaga
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20. 11.
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13.17.

18.

12.
15. 21.

Vesijalgrattad Pääsküla jõe kaldal11.

kultuurikeskuse õuealal käsitöötuba "Töötuba ratastel"12.

Vallamaja parklas KIRBUTURG13.

Jõekääru rulapargis rulakoolitus ja -võistlused14.

Laagri taluturg kultuurikeskuse õuealal15.

Rinnamärgi meisterdamise töötuba16.

Segway rent17.

Udupeened autod18.

kell 11.00    Jõekääru pargis VÄLIJOOGA20.

kell 12.00    MALESIMULTAAN 
    kultuurikeskuse hoovikohvikus

21.

kell 14.00    Jõekääru rulapargis rulakoolitus 
    ja -võistlused
kell 11.00–16.00 Toimub kohvikuorienteerumine!

14.

kell 18.00    ÕHTUNE PIKNIK JÕEKÄÄRU PARGIS! 
    Esineb TRIO NATURALE!

22.

Noorte kirbuturg Jõekääru rulapargi juures19.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TULEVIKU KOHVIK (Tuleviku 3)

MEIE KOHVIK (Veskitammi 3)

KULTUURNE KOHVIK 
Kultuurikeskuse õuealal (Veskitammi 8)

LEMBITU LILLEAED (Kuuse tn 9)

VÄÄRIKATE VÄRK (Kuuse tn 27)

Hakuna matata - MURETU ELU KOHVIK 
(Männimetsa tee 39)

Jõekääru pargis GRILLIKOHVIK 

NOORED NURGA TAGA (Veskitammi 8)

VALLA(HULLU)MAJA PUHVET (Veskitammi 4)

KORU HOOVIKOHVIK (Koru 6a)

LAAGRI KOHVIKUTEPÄEV 
27.06 kell 11.00–16.00
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