
Ühendvalla 
vapikonkursi 
võidutöö kujutab 
tammelehti ja 
tõrusid

LÄÄNEST
VISUALISATSIOON

SAUE VALLA 
SÜMBOOLIKA KONKURSS

“NELIK”

Vapp

Punasel kilbil neli hõbedast, risti 
asetsevat tamme lehte ja tõru

Vapp sümboliseerib nelja omavalitsuse 
jõudude ühendamist, edasist viljakat 
koostööd ja traditsioonide jätkamist. 
Punane värv viitab Harjumaa vapile

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Kolme septembrikuu päe-
vaga Kultuurikeskuse par-
gi seinal valminud pildil on 
kujutatud kogumit eesti-
maistest köögiviljadest 
ning taimedest: mustrite 
hulgast võib leida ingve-
rijuure, sibulaid ja muid 
mugultaimi. Terviklik kom-
positsioon mõjub kohati 
abstraktselt, kuid põhja-
likumal vaatlusel kerkivad 
need taimed esile. 

Killuke tänavakunsti 
jõudis sügisesesse 
Laagrisse

LK 10

Poetagune 
reaalsus

LK 8-9
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Vallamajja on läbi aegade 
ikka pöördutud aleviku 
„viie valvejoodiku“ küsi-
musega. Toimivaid lahen-
dusi, kuidas see visuaalne 
reostus aleviku keskelt 
kaotada, ei ole suudetud 
välja mõelda. Koduvald 
pani kirja kümme teo-
reetilist võimalust, kes ja 
kuidas võiks probleemile 
läheneda.

Uus Laagri 
tervisekeskus 
peaks valmima 
2018. aastal

LK 2 LK 3

Mulli sisse minek

LK 11

Perekond Mürk Laagrist 
jumaldab mulle. Seebi-
mulle. Hiiglasuuri. Kui 
laste jaoks on mullitami-
ne vahva mäng, siis suure 
inimese jaoks võib see olla 
nagu meditatsioon. Harju-
tab üldist positiivsust ning 
kui seda teha, on võimalik 
kõik muu unustada, olla 
lihtsalt hetkes.

LK 7

Kooliajast 
palmi alla 
puhkama

2006. aasta 13. sep-
tembri õhtul 

toimus vallamajas erakorraline 
volikogu istung valijamehe vali-
miseks. 17 volikogu liikmest oli 
kohal 14. Tollal oli Saue valla-
volikogus väga selgelt eristunud 
koalitsioon ja opositsioon. Koa-
litsiooni kuulusid partelise poole 
pealt Rahvaliit ja Keskerakond 
11 liikmega, opositsiooni 6 kohta 
täitsid reformikad ja Res Publica.

Mäletatavasti oli toona pea 
kogu Eesti rahvas kahes selgelt 
eristuvas positsioonis, ennustused 
lubasid väga tasavägist hääletust 
nii kandidaat Toomas Hendrik  
Ilvesele kui Arnold Rüütlile. Sama 
jaotus oli ka Saue vallavolikogus 
- opositsioonileer toetas selgelt  
Ilvest, koalitsioon Rüütlit.

Toonane ja ka tänane vallavo-
likogu liige Eero Kaljuste meenu-
tab, et kui istungisaalis ilmnes, et 
mõlema poole liikmeid on kohal 
peaaegu võrdselt, 6 ühelt ja 8 tei-
selt poolt, oli selge, et läheb põ-
nevaks. „Me opositsiooni poolt 
panime üles kaks valijamehe kan-
didaati – Ville Paki ja Reino Lei-
nola. Segasime nagu natuke vett, 
tegelikult olime kokku leppinud, 
et valime Ville. Koalitsiooni poolt 
seati üles Indrek Tiidemann,“ 
meenutab Kaljuste.

Kõik kandidaadid said enne 
hääletamist ka sõna. Leinola lu-
bas valima minna südametunnis-
tuse järgi ja valida kahest halvast 
parima. Pak teatas, et tema valib 
Ilvest, Tiidemann lubas kuulata 
südametunnistust ja mõistust.

Legend...
Salajase hääletuse tulemusel loeti 

valimissedelitelt kokku seitsmel 
korral Paki ja seitsmel korral Tii-
demanni nime. „Keegi koalitsioo-
ni poole pealt tuli meile üle,“ nen-
dib Kaljuste. Kes, see ei ole selge 
tänaseni, hääletus oli ju salajane. 

„Mis nüüd siis saab?“ käis ka-
hin läbi saali. Vallasekretär tegi 
telefonikõned kolleegidele teistest 
omavalitsustest, helistati nõu saa-
miseks ka vabariigi valimiskomis-
joni. Selge oli see, et otsus tuli siis-
ki vastu võtta. Volikogu esimehe 
ettepanekul korraldati teine hääle-
tusvoor. Tulemus? Jälle viik. 

Võeti vastu üksmeelne otsus 
lahendada olukord liisuheitmise-
ga. „Peale seda istungit pidi kohe 
algama sotsiaalkomisjoni koos-
olek, haarasime ühe sinna kohale 
tulnud ja asjasse mitte puutuva 
inimese fortuunaks, Tiiu Ingerai-
neni taskust tuli münt,“ meenu-
tab Kaljuste. Lepiti kokku, et kui 
kukkudes jääb peale mündi lõvi-
dega pool (tollal olid käibel veel 
Eesti kroonid), on valijameheks 
Tiidemann, kui numbriga pool, 
siis Pak.

Münt visati õhku, see langes, 
näidates numbriga poolt – valija-
meheks sai liisu tahtel Ville Pak. 
„See oli paras šokk – kõikide era-
kondade prognoosides oli seni 
arvestatud Saue valla esindajana 
Arnold Rüütli toetajat. Aga seesa-
ma Ville hääl otsustaski presiden-
di valimistel asja. Ilves võitis ühe 
häälega ja me võime öelda küll, 
et see oli just Saue vallast tulnud 
hääl. Põhimõtteliselt otsustas see 
hääl Eesti edasise saatuse,“ ei ole 
Kaljuste tagasihoidlik. 

Reaalsus...
Kui asja kontrollima hakata, on 
pilt pisut teine. Vabariigi valimis-
komisjoni andmetel 23. septemb-
ril Estonia teatri hoones toimunud 
presidendivalimistel osales 345 
valimiskogu liiget, kandidaatidena 
seati üles Toomas Hendrik Ilves ja 
ametisolev president Arnold Rüü-
tel. Ilves kogus 174 valijamehe, 
Rüütel 162 toetuse, 8 sedelit oli 
märgistamata ja üks kehtetu. Et 
valimiskogus pidi kandidaat saa-
vutama lihthääleenamuse, milleks 

oli 173 häält, osutus presidendiks 
valituks Toomas Hendrik Ilves.

Kui siis briljantselt täpne olla, 
oleks Ilves saanud presidendiks ka 
siis, kui Saue valla poolt oleks hääl 
läinud Rüütlile. Ka 173 (saadud 
174 asemel) häält taganud Ilve-
sele presidendistaatuse. Aga suust 
suhu kulgeva legendina on see 
lugu Saue valla valijamehe Eesti 
saatuse otsustanud häälest ju põ-
nev ja tsipake intrigeeriv ning las 
ta elabki niimoodi edasi.

Kümne aasta tagune vallalegend – 
sauevallakast valijamehe hääl otsustas 
presidendivalmiste tulemused
Valla funktsionäride seas on aastaid käibel olnud legend, et 2006. aastal 
aitas Toomas Hendrik Ilvese presidenditoolile just toonase volikogu liikme ja 
valijamehe Ville Paki hääl. Äsjase riigipea valimise tuules on sobilik see lugu 
ka laiema lugejaskonnani tuua.

VANA KULD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

ÜKS, KAKS,
KOLM,NELI...

TULEN 
VALIMA!

2006. aastal ei 
olnud vabariigi 
presidendi valimise 
seaduses tegelikult 
punkti, mis võimal-
danuks võrdsete 
häälte puhul raken-
dada liisuheitmist, 
aga juba siis otsus-
tas vabariigi vali-
miskomisjon lugeda 
Saue vallavolikogu 
valijamehe valimise 
viisi legaalseks. 
Seadusesse jõudis 
seesama võimalus 
alles 2010. aastal.

HUVITAV TEADA

2016. aasta valijameeste 
valimine valimiskogusse 
kulges Saue vallas 
kümne aasta tagusest 
ajast erinevalt rahu-
meelselt ja pingeteta. 
Üles seati neli kan-
didaati, enim hääli sai 
vallavolinik Aavo Sõr-
mus, kes 24. septembril 
andis valimiskogus oma 
hääle, aga teadaolevalt 
jäi president sel päeval 
siiski valimata.

ILLUSTRATSIOON: ANDRES VARUSTIN
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Esmatasandi tervisekeskuste raja-
mise kontseptsiooni üks keskne 
mõte on koondada ühe katuse 

alla meditsiini- ja sotsiaalteenused, kuna 
tegemist on omavahel tihedalt seotud 
valdkondadega. Just perearstid märka-
vad tihti inimesi (sh lapsi), kes vajavad 
valla sotsiaalhoolekande abi ja tähele-
panu. Samas on ka sotsiaalhoolekande 
klientidel sageli vajadus arstide abi järe-
le. Teine osa kontseptsioonist on pakku-
da arstidele kaasaegset töökeskkonda ja 
inimestele parimaid ravivõimalusi nii, et 
ruumide leidmine ja korrashoid ei jääks 
arstide õlule ning nad saaksid keskendu-
da oma põhitööle ehk ravile ja ennetus-
tööle.

Uus keskus rajatakse Laagri kooli 
lähedale nn valuutapõllule (Veskitam-
mi 26), vastvalminud tennisekeskuse ja 
Veskitammi tänava vahele. Uued, kaas-
aegsed ruumid säästavad perearste ja 
patsiente üle õue lippamisest ning või-
maldavad pakkuda teenuseid, mis prae-
gu ruumide kitsikuse tõttu pole mõel-
davad (nt füsioteraapia, ämmaemand). 

Uue tervisekeskuse rajamist rahasta-
takse ca 700 000 euro ulatuses Euroopa 
Liidu vahenditest. Tervisekeskuse raja-
mise kogumaksumus ulatub prognoosi-

de kohaselt 1,2 miljoni euroni. Järgmise 
sammuna esitab vallavalitsus 8. märtsiks 
2017. aastaks tervisekeskuse projekti 
täistaotluse. Lisaks on käesoleval sügisel 
kavas käivitada uue tervisekeskuse pro-
jekteerimine. Ehitustöödega on plaanis 
algust teha 2017. aasta keskel.

Laagri perearstikeskuses alustab 
tööd neljas perearst
Kui 2013. aastal oli Saue valla perears-
tide nimestikes 3700 inimest, siis 2016. 
aasta alguses juba ligikaudu 5650 ini-
mest, seega kasv on kahe aasta lõikes üle 
50%! Nimelt loodi 2013. aasta keskel 
Laagri perearstikeskuses täiendav pere-

arsti nimistu ning paljud hiljuti valda 
kolinud inimesed said end registreerida 
uude nimistusse. 

Rahvastiku kiire kasv Laagri-Saue 
piirkonnas on tinginud vajaduse nel-
janda perearsti järele. Lähtuvalt sellest 
kuulutaski terviseamet välja konkursi 
täiendava perearsti leidmiseks, mille 
tulemusel valiti Laagri-Saue piirkonna 
uueks perearstiks Elle-Mall Keevallik. 
Lehe ilmumisajaks on uus perearst juba 
tööd alustanud. Kuna tegemist on uue 
nimistuga, siis on kõigil soovijal, kes 
senistesse nimistutesse ei pääsenud, või-
malik endale valida kodulähedane pere-
arst Laagri-Saue piirkonnas.

Praeguste ruumide puhul on aga 
suur miinus kahes erinevas majas 
paiknemine. Suvel oli isegi mõnus 

üle õue joosta, talvel on see ikka üsna 
ebamugav. 

Viimastel aastatel on ka meie personal 
nii suure hooga kasvanud, et oleme va-
nadest ruumidest lihtsalt välja kasvamas. 
Viimaks ometi saame võtta juurde ka 
neljanda nimistuga arsti, mis tähendab, 
et meie keskuses võiks leida perearsti ligi 
1800 uut patsienti. See omakorda tä-
hendab, et veelgi rohkem vallaelanikke 

saab oma kodu lähedalt kvaliteetset es-
matasandi arstiabi.

Mina olen alati rääkinud, et perears-
tikeskus algab ooteruumist, mis peab 
olema avar ja meeldiv. Unistame kaas-
aegsetest vastuvõturuumidest, protse-
duuride tubadest, hubasest lastenurgast, 
samamoodi nagu ka personaliruumi-
dest. Kindlasti on vajadus korraliku 
koolitusklassi järele, kuhu saaks kutsuda 
erinevaid koolitajaid. Kogu kollektiivil 
on väga raske leida aega erinevateks koo-
litusteks, nii saaksime oma meeskonda 
oluliselt paremini kõigega kursis hoida.

Piisava ruumiressursi juures looda-
me pakkuda ka ämmaemandateenust, 
mis tähendab, et meie piirkonna rase-
dad saaksid kõik ka kodu lähedal jälgi-

tud. Loodame ka koduõe teenust veelgi 
laiemalt pakkuda. Ja uutes mugavates 
ruumides, usun ma, töötab ka personal 
veelgi heatujulisemalt ja see omakorda 
tähendab inimestele taas paremat tee-
nust. 

Uue tervisekeskuse rajamise prot-
sessi juures on olnud oluline ka see, et 
vallavalitsusega on projekti algusest 
peale olnud väga hea koostöö. Kuna 
tervisekeskuse rahastamise eeldus ongi 
perearstiabi pakkumine, siis loomuli-
kult saime me ruumide planeerimisel 
kaasa rääkida. Samas on asju, milles ma 
usaldan spetsialiste – meie rääkisime 
oma nägemuse, valla spetsialistid pa-
nid need paberile ja koostöös kujunes  
lõplik pilt.

Uus Laagri esmatasandi tervisekeskuse hoone peaks valmima 
2018. aastal. Keskuses saavad kaasaegsed ruumid perearstid, 
ämmaemand, füsioterapeut, koduõde, hambaarstid ja apteek. 
Samas hoones hakkavad paiknema ka valla sotsiaalosakonna 
ruumid, kus lisaks sotsiaalnõustajatele töötaksid lastekaitsetööta-
jad, eripedagoog, logopeed ja psühholoog - nii moodustuks 
sotsiaalvaldkonna tugiteenuste keskus.

Meie ootused uuele tervisekeskusele on suured. Ka olemasole-
vad ruumid said väga kenasti korda ja käepäraseks tehtud ja 
töötame neis rõõmuga, küllap nad teenivad meid seni, kuni uus 
maja valmis saab. 

Peale seda, kui märtsis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja 
Saue valla ühinemisotsus vastu võeti, juhtub aegajalt, et sel-
lega arvatakse ühinemine juba lõplikult teoks saanud olevat. 
Juhtub, et selle info valguses võetakse Saue vallavalitsusega 
ühendust juba seoses küsimustega, mis puudutavad tänast 
Nissi ja Kernu valda. 

Tegelikult toimetavad kõik neli linna- ja vallavalitsust veel 
aasta jagu päevi senise töökorralduse järgi edasi ning kõigi 
nende murede ja rõõmudega, millega oldi harjunud omava-
litsusse pöörduma, tegeleb senikaua ikka koduomavalitsus. 
Esimesed ühinemisalased muudatused, mis vahetult ka koha-
likke elanike puudutavad, seisavad ees enne järgmisi valimisi 
järgmise aasta oktoobris, kuna siis valitakse uuele vallale ühi-
ne volikogu ja just siis pannakse kokku ka uued ülevallalised 
valimisnimekirjad. 

Ametiasutuste tööd hakatakse ümber korraldama siis, kui 
valimised on läbi ja uus volikogu ja vallavanem ametis. See 
tähendab, et kõigi tänase Kernu valla, Nissi valla, Saue lin-
na ja Saue vallaga seotud küsimustega võib uue, ühinenud 
Saue valla poole pöörduma hakata alates tulevast oktoobrist- 
novembrist. Kindlasti anname muudatustega seotud täpse-
mat infot edaspidi ka Koduvalla veergudel.

Vaade uuele tervisekeskusele Veskitammi tänavalt

TERVIS

TERVIS

Laagrisse uue tervisekeskuse rajamine 
sai vabariigi valitsuse heakskiidu

Uus keskus võimaldab võtta juurde patsiente 
ja pakkuda paremat perearstiteenust

Ühinemisega seotud muudatused 
valla töökorralduses ootavad ees 
tuleval sügisel

Tops cappuccino’t 
kultuurimajast

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.

• Saue valla raamat 
Nõusoleku andmine riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi 
korraldamiseks 
• Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla haljastute ning 
hoonestatud kinnistute hooldus- ja heakorratööd 2017“  
korraldamiseks 
• Nõusoleku andmine riigihanke „M1 kategooria kaubiku 
kasutusrent 2016-2019“ korraldamiseks 
• Saue Vallavolikogu 30. juuni 2016. aasta otsuse nr 52 „Valla-
vara otsustuskorras tasu eest kasutusse andmine“ muutmine 
• Tuula külas asuva Keskuse kinnistu tasu eest Saue vallale 
omandamine 
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine (Kasesalu 
10B) 
• Nissi vallas Munalaskme külas asuva Hooldekodu kinnistu 
tasuta Saue Vallale omandamine 
• Kuuse tn 39a kinnistu otsustuskorras tasuta kasutusse and-
mine 
• Revisjonikomisjoni hinnang auditile

Vallavolikogus 29. septembril

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

TRIINU-MARI 
OTS
Laagi perearstikeskus

LÄÄNEST
VISUALISATSIOON

Suurepärane uudis kohvitopsiinimestele – Laagri kultuurimaj-
ja paigaldati kohvimasin. Annab tavalist kohvi, cappuccino’t, 
latet, iiri kohvi – kokku 12 eri nimetust kuuma jooki, muuhul-
gas ka mustikakisselli ja kakaod, isegi piparmündi oma.

Kohv on päris ubadest, Lavazza märgiga. Väike tops mak-
sab 60-70 senti, suur 80 senti kuni 1,2 eurot. Maksta saab nii 
kaardi kui müntidega. Tule võta enne bussi peale minekut või 
jalutuskäigule kaasa.
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Ühendvalla vapikonkursi võidutöö 
kujutab tammelehti ja tõrusid

Võidutöö „Nelik” autoril, 
Saku vallast pärit Kaarel 
Vahtramäel oli konkursivõi-

du üle hea meel. Ta selgitas, et püü-
dis sellesse põimida info, et uus vald 
moodustub neljast osapoolest ning 
asub Harjumaal ja et see kannaks 
edasi ka olemasolevaid sümbooli-
kaelemente. 

Ka seos tänase ja tulevase Saue 
vallaga on võidutöö autoril täitsa 
olemas – tema vana-vanaisa oli oma-
aegse Põrsu, praeguse Tagametsa 
küla sepp. Omavalitsustele süm-
boolika kujundamisega on disaini-
agentuuri Velvet disainer ka varem 
kokku puutunud – tema koostatud 
on 2013. aastal Kose ja Kõue val-
la ühinemisel moodustunud Kose 
valla praegu kasutuses olevad lipp 
ja vapp. Samuti on tema loodud  
visuaalid Viru keskusele, rahandus-
ministeeriumile ja Eesti Vabariigi 
90. juubeliaastale. 

Esikolmikusse mahtusid veel ka-
vandid „Võti” ja „Risttee” – mõle-
ma autoriks Raul Vinni Saaremaalt, 
kes hiljuti võitis Lääne-Saare valla 
sümboolikakonkursi. Esikolmi-
ku moodustanud kavandite au-
toreid premeeritakse ka auhinna-
rahaga, kokku oli preemiafondis  
5000 eurot. 

Konkursi läbiviija Kadri Tille-
manni sõnul oli nii suur osalemishu-
vi tore üllatus, tal oli väga hea meel, 
et nii palju autoreid soostus suvel 
ühendvalla uue visuaali üle mõt-
lema. Ta selgitas, et konkursitöid 
hindas 9-liikmeline kõigi ühinevate 
omavalitsuste esindajatest koosnev 
komisjon, kuhu kuulus nii omava-
litsusjuhte kui kunstiinimesi. Seda, 
kas esitatud tööd ka heraldikanõue-
tele vastavad, kontrollis riigikanselei 
sümboolikanõunik Gert Uiboaed. 
Kernu valda esindas hindamisko-
misjonis skulptor Tauno Kangro 
ning tema tunnustas konkursitööde 
kõrget kunstilist taset – talle meel-
dis, et tööde seas oli tähendusrik-
kaid sümboleid, mis olid visuaalselt 
nauditavalt esitatud. Samuti hinda-
miskomisjoni töös osalenud Saue 
linnapea Harry Pajundi kinnitas, 
et võidutööks osutunud kavand oli 
ka tema lemmik just seetõttu, et ka 
täna Saue linna sümbolina kasuta-
vad tammelehed ja tõrud kanduvad 
uue valla sümboolikasse edasi. Ta 
avaldas lootust, et ühinevate omava-
litsuste volikogud on nõus võidutöö 
uue valla ametlikuks sümboolikaks 
kinnitama

Eeldatavasti ei jää Saue valla 
sümboolikakonkurss omataoliste 
seas lähiajal viimaseks – käimasoleva 
haldusreformi käigus ühinevate val-

dade-linnade seas on nii mitmeidki 
niisuguseid, kes soovivad uue oma-
valitsuse jaoks samuti uued lipud ja 
vapid kujundada.

ÜHINEMINE

Märtsis otsustasid Kernu vald, Nissi vald, Saue linn ja Saue vald 
ühineda ning suve alguses jõuti uue valla sümboolikakonkursi väl-
jakuulutamiseni. Lipu- ja vapikavandeid sai esitada augusti lõpuni 
ning tähtaks laekus suisa 59 võistlustööd. Tänaseks on konkursi-
tulemused selgunud – võidutööks osutus disaner Kaarel Vahtra-
mäe punahõbedane lahendus, mis kujutab tammelehti ja tõrusid.

KADRI 
TILLEMANN
ühinemis-
läbirääkimiste 
koordinaator

„Risttee“ (2. koht). Vapi neli välja 
tähistavad nelja omavalitsust. Punane 
värvus sümboliseerib Harjumaad, 
mille suurim vald Saue on. Roheline 
tähistab põllumajandust ja loodust. 
Hõbedane kaldrist sümboliseerib 
valla territooriumi läbivaid olulisi 
riigimaanteid ja seal paiknevaid suuri 
liiklussõlmi. Lipu valge väli tähistab 
uut algust.

„Võti“ (3. koht).Võti tähistab vapil 
omavalitsuste ühinemist ja oskust 
koos edasi minna. Sinine värvus 
sümboliseerib vaimsust ja edasi-
püüdlemise soovi. Lipu valge väli 
tähistab uut algust. Sinine kaldrist 
sümboliseerib valla territooriumi 
läbivaid olulisi riigimaanteid ja seal 
paiknevaid suuri liiklussõlmi.

SAUE VALLA 
SÜMBOOLIKA KONKURSS

“NELIK”

Vapp

Punasel kilbil neli hõbedast, risti 
asetsevat tamme lehte ja tõru

Vapp sümboliseerib nelja omavalitsuse 
jõudude ühendamist, edasist viljakat 
koostööd ja traditsioonide jätkamist. 
Punane värv viitab Harjumaa vapile

Võidutöö „Nelik“. Punasel kilbil neli hõbe-
dast, risti asetsevat tammelehte ja tõru. Vapp 
sümboliseerib nelja omavalitsuse jõudude 
ühendamist, edasist viljakat koostööd ja tradit-
sioonide jätkamist. Punane värv viitab Harjumaa 
vapile.

SAUE VALLA 
SÜMBOOLIKA KONKURSS

“NELIK”

Lipp

Proportsioonid 1:1. 
Lipu normaalmõõtmed on 
105 x 105 cm.

SAUE VALD 
Sel nädalal tõmmati sümboolikakonkursile joon alla ja  
võidutööks kinnitati disainer Kaarel Vahtramäe punahõbe-
dane kavand „Nelik“. Sellega minnakse nüüd volikogude 
ette, et nad sümboolika uue valla tarbeks kasutamisele oma 
heakskiidu annaks.

  
MUDMORF ULT 
Aa, muide, mis saab sellest „100% sauevallakas“ märgist? 
Mulle meeldib just idee poolest.

 
SAUE VALD On väike lootus, et see jääb ja saab meid ühen-
dama. Kõige muu kõrval.

KAIDO RAY KALLIKORM 
Tegelikult on üks asi jäänud ütlemata selle vapinduse ja  
lipunduse asjus: vapp on maitseasi ja ilmselt ongi õnnestunud 
vapi üheks omaduseks pakkuda igale nägijale oma visiooni, 
mis toetub mingitele sümbolitele. Väär oleks arvata, et igale 

peaks „selgeks tegema“ vapi tähenduse. Aga selle kõige juures on jäänud 
tähelepanuta või kuidagi märkamatuks (mis võib ka olla sujuva asjaajamise 
tunnus) algatus sellise konkursi läbiviimiseks ja korraldamiseks ning julgus 
käia välja arvestatav auhinnafond üritajatele. Selle eest tahaks kiita ja tun-
nustada kõiki asjaosalisi. See oli hea ja õige tegu, mis jõudis ka väärilise 
tulemuseni. Tänud teile!

KAIDO RAY KALLIKORM 
Vahva valik! Maitsekalt kujundatud svastika, pisut nagu süm-
bioos Natsi-Saksamaa ja Leedu militaarsümboolikast ☺. Aga 
milline lipp vallaga seonduvalt lehvima hakkab, kas seda alles 
otsitakse?

 
KADRI TILLEMANN 
Võidukavand pakub lipuks välja vapikujutisega ruudulipu.

 

MUDMORF ULT 
Nujah, kes mida näeb. Mina nt olen nii mõnigi kord fotodel 
teatud käeasendist välja lugenud rooma tervituse. Aga uus 
vapp on päris hää, see praegune meenutab mulle miskipärast 
narrimütsi.

 
ANDRES LAISK 
Eks igasuguse sümboolikaga on see lugu, et seal saab hea 
fantaasiaga inimene kõike näha :) Mina nägin näiteks nendes 
kõverates vartes sootuks viiteid meie paljudele käänuliste-
le jõgedele. Tõruline (pähkliline) ja tammeline motiiv koos  

värvivalikuga seob aga küllalt kenasti ära nelja omavalitsuse senist süm-
boolikat. Heal juhul võib tammepuu taga peidus olla isegi Kernu vapi pui-
dust kirn.

KAIDO RAY KALLIKORM 
Mul miskipärast oli mõttes see ristiku lehe kujuline ristmik.  
Kunagi vist isegi oli jutuks, et see võiks lausa sümboliks saada, 
aga see tammelehe motiiv on ka igati kena vaadata :)

 ANDRES LAISK 
Jah, ka teed ja ristmikud käisid mõtetest läbi.

 

MUDMORF ULT 
Mulle seesinane sümboolika meenutab mu enda pisut keer-
dus mõttemaailma, mis siiski, olenemata lähtekohast, ikka 
ühte kohta ehk keskmesse välja viib.

 
JAAK VACKERMANN 
On üsna uhke tunne olla Saue valla kodanik. 

Sauevallakas Facebookis

Eesti  Loomakaitse Seltsi 
heategevuslik

perepäev Horteses

Näha saab chihuahuade moeshow’d, koeraspordiklubi Koeruse agility show’d. 
Külla tulevad püha birma kassid, nõtked vene hurdad ja teraapiakoerad.

Lisaks meelelahutusele, on kavas ka mitmed harivad teemad - dr Joost räägib sellest, miks paks kass 
pole õnnelik kass, Kadri koertesalong jagab nippe koerte karvahoolduseks ja Vicky Korju räägib 

koerte käitumisest ja psühholoogiast. 

Hortese parklas saavad Saue valla elanikud oma lemmikloomi tasuta kiipida. 
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Saue Vallavalitsus võttis 4. oktoobri 
2016 korraldusega vastu ja suunas ava-
likustamisele Vanamõisa külas Halli-
ka 10 (katastritunnus 72701:002:1384, 
maatulundusmaa 100%, suurusega 1,57 
ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on Hallika 10 kinnistu kruntimine 
8-ks elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa 
(üldkasutatav maa 100%) sihtotstar-

bega krundiks, millest kuuele krundile 
(suurustega ca 1 500 m²) kavandatakse 
üksikelamute ja abihoonete rajamist, 
üks transpordimaa sihtotstarbega krunti 
moodustatakse juurdepääsude taga-
miseks ning üks krunt jääb sotsiaalmaa 
(haljasala) sihtotstarbega. Lahendatud 
on kruntide tehnovarustus, esitatud ser-
vituutide vajadus, määratud haljastuse 
ja heakorrastuse nõuded. Juurdepääs 

planeeringualale on lahendatud läbi 
Ojakalda tee L2 Välja teeni. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detailpla-
neeringuks taotletav maa-ala tiheasus-
tusalal, juhtotstarbega elamumaa. 

Detailplaneeringu avalikustamine 
toimub 21.10.2016 kuni 3.11.2016 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja 
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, 
Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on või-

malik tutvuda kinnistute detailplanee-
ringu materjaliga. Avaliku väljapaneku 
kestel on võimalik tutvuda detailplanee-
ringu jooniste ja seletuskirjaga elektroo-
niliselt valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-aru-
telud.
Saue valla territooriumil septembris 
2016 detailplaneeringuid ei algatatud 
ja ei kehtestatud. 

Detailplaneeringute korraldustega ning 
otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud

 Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistiltMaili Metsaot-
salt 654 1157  maili.metsaots@sauevald.
ee

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Seoses endise Harku Hooldekodu 
(aadressiga Harku tee 1) ümberehi-
tusega Triibu ja Liine lastehoiuks ning 
tagamaks antud lasteasutuse ümbru-
ses liiklusohutuse palus Saue Vallava-
litsus Maanteeametil  Tabasalu-Ran-
namõisa teelõigul (nr 191), kinnistu 
Harku tee 1 juures langetada suurim 
lubatud sõidukiirus kuni 50km/h. 

20. septembril paigaldati kiirust pii-
ravad märgid Paldiski maantee pöör-
de järgselt kuni Vatsla tee ristini. 

Lubatud sõidukiirus muutus väiksemaks

Väljas käies-olles võib juhtuda, et te-
kib kiireloomuline vajadus WC järele. 
Jõekääru pargis on üks välikemps 
juba ammu olemas, aga n-ö teisel 

pool ringteed oli täitsa puudu. Nüüd 
on see viga parandatud. Comarketi 
taga kõrguv sinine plastkuubik aitab 
edaspidi kiired hädad seljatada. 

Mõni aeg tagasi ilmus Saue vallaraa-
matukogu välisukse kõrvale suur must 
kast. Raamatukogu lugejad ootasid 
sellist tagastuskasti juba ammu, selle 
rakendamine seisis parima tehnilise 
lahenduse leidmise taga. Nüüd saab 
raamatuid tagastada ööpäevaringselt 
ja üle tähtaja ei saa teavikuid hoida 
enda käes põhjendusega, et kui ma 
Laagrisse jõudsin, oli raamatukogu 
juba suletud. Küsitud on, kas nüüd 
peabki raamatuid kasti panema. See 
võimalus on mõeldud ikka raamatu-
kogu lahtiolekuvälise aja jaoks, kui 
tõesti ei õnnestu tihedat päevakava 
sobitada raamatukogu tööajaga. Et-
tevõtmine on end igati õigustanud. 
Päevad on erinevad: vahel on hom-
mikul kasti avades 1-2, üksikutel juh-
tudel ka terve virn raamatuid. Julget 
kasutamist!

Vald on korraldanud uue hanke lu-
metõrjetöödele järgmseks kaheks 
aastaks. Hanke tulemus ja uued le-
pingupartnerid selguvad oktoobri 
keskpaigas.

Kuna taluteedel kehtib endistel 
tingimustel „Saue valla erateedel 
tasuta talvise teehoolduse tegemi-
se kord“, mille järgi teenust paku-
takse kuni neljaks aastaks, siis palub 
vallavalitsus 2012. ja 2013. aastal 
avalduse esitanutel oma avaldus 1. 
novembriks 2016 uuesti esitada. Lu-
metõrjeteenus on mugavusteenus 

valla elanikule, seetõttu kontrollitak-
se teenuse saajate nimekirja järgi, 
kas aadressil endiselt elatakse.

Samuti tuletame meelde, et suvel 
haljasala servadele paigaldatud kivid 
tuleb eemaldada ja teeservad, ilu-
põõsad, puuistikud helkurpostidega 
tähistada.

Ka palume üle vaadata oma talu-
ni kulgeva tee servad – kui on peale 
kasvanud võsa või ülevalt alla lange-
vaid madalaid oksi, siis tuleb taotle-
jal neid kärpida, et tagada tehnikale 
läbipääs.

Avalik tualett Laagris

Raamatute 
tagastuskast

Erateede talihoolduse taotlust tuleb iga 
nelja aasta tagant uuendada

KOGUMISRINGI AJAKAVA 
Kogumispunkt Laagri alevikus  
kell 10-12. Laagri alevikus võetakse 
kogumisringi ajal ohtlikke jäätmeid ja 
vanarehve vastu uues asukohas Ves-
kitammi tn 3 parklas (Comarketist üle 
Veskitammi tee jõe ääres olev parkla).

Jäätmebussi ja rehvikogumisauto 
sõidugraafik:
09.00 - 09.15 Koidu küla Koidu põik ja 
Koidu tee ristmik
09.30 - 09.45 Alliku küla Kotka tee ja 
Kauri tee ristmik
10.00 - 10.15 Vatsla küla Kodasema ja 
Vatsla tee nurk
10.30 - 10.45 Hüüru mõis
11.00 - 11.15 Kiia küla mänguväljak
11.30 - 11.45 Alliku küla Vanamõisa 
seltsimaja parkla
12.00 - 12.15 Vanamõisa küla Suure-
välja tee/Rõika tn ristmik
12.30 - 12.45 Vanamõisa küla Välja 
tee/Jalaka tee läheduses pakendi-
konteinerid
13.00 - 13.15 Aila küla Pikamäe tee 
sissesõit
13.30 - 13.45 Valingu küla Puiestee 
tee sissesõit (enne Suurekivi elura-
jooni) 
14.00 - 14.15 Aila küla Valingu-Jõgi-
soo tee, jäätmemaja ees
14.30 - 14.45 Jõgisoo küla Lõokese 
tn sissesõit
15.00 - 15.15 Koppelmaa küla aian-
dusühistud
15.30 - 15.45 Tuula küla Vana-Tuula 
tee kortermajade kõrval
16.00 - 16.15 Ääsmäe küla Kasesalu 

tn koolimaja parkla
16.30 - 16.45 Maidla küla keskuse 
autobussipeatus (Haraka tee ristis)
17.00 – 17.15 Maidla küla aiandusühis-
tud (Jõe AÜ ristis)

Tavaliselt kodumajapidamises tekki-
vad ohtlikud jäätmed on: patareid ja 
akud, vanad värvid, lahustid, lakid, 
liimid ja nende jäägid, trükivärvid, 
vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ra-
vimid, päevavalgus- ja säästulambid, 
elavhõbedaga kraadiklaasid, tund-
matud või mittevajalikud kemikaalid, 
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, 
väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm 
biotsiidid jms. 
NB! Eterniiti ja asbesti sisaldavaid 
lammutusjäätmeid sellel kogumisrin-
gil vastu ei võeta! 

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD 
ON SUUR JA GRAAFIK TIHE. JÄÄT-
MEBUSSIL ja REHVIAUTOL ETTE-
NÄHTUD KELLAAJAST KAUEM 
PEATUDA EI OLE VÕIMALIK!

NB! Asutused ja ettevõtted peavad 
oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle 
andma otselepingutega vastavatele 
jäätmekäitlusettevõtetele.

Saue valla elanikud saavad kodu-
sed ohtlikud jäätmed tasuta ära anda 
ka Pääsküla jäätmejaama aadressil 
Raba 40, Pääsküla. Lisainfo telefonil 
15155.  

Kontaktisik kogumisringi ajal on 
keskkonnaspetsialist telefonil 5344 
6686.

Ohtlike jäätmete ja vanarehvide 
kogumisring laupäeval, 15. oktoobril

Tunnustus haridustöö eest – Siiri Kliss Ääsmäe 
põhikoolist sai aasta suunaja tiitli

Septembri lõpus tunnustasid 
Harju maavalitsus ja Harju oma-
valitsuste liit rahvusooper Esto-

nia talveaias toimunud tänuüritusel 
Harjumaa 2016. aasta parimaid ha-
ridustöötajaid. Saue valdagi tuli üks 
tunnustus – Siiri Kliss Ääsmäe põhi-
koolist sai aasta suunaja tiitli.

Harjumaa eriõpetuse sektsiooni 
juhataja on kirjutanud, et Siiri seisab 
järjekindlalt laste võimetele vasta-
va õpetamise eest. Ta on oma töös 
sõbralik ja pühendunud. Siiri panus-
tab erivajadustega laste toetamisse 
nende õppetegevuses koolis ja las-
teaias. Ta on väga aktiivne spetsia-
list, kes korraldab Tallinna ja Harju-
maa eriõpetuse sektsioonide ühiseid 
sündmusi. 

Näiteks toimus sel kevadel õppe-
reis Helsingisse ja Espoosse. Külasta-
ti Franzenia lasteaeda, Brahenpuisto 
kõnehäiretega laste kooli ning Espoo 
rehabilitatsioonikeskust. Varasuvel 
toimus koostöös Tallinna ülikooliga 
õppepäev düskalkuulia teemal, lek-

toriks PhD Sven Lychatz Saksamaalt. 
Harjumaa eriõpetuse sektsiooni 

juhataja sõnul peetakse Siiri Klissi 
Tallinna ja Harjumaa logopeedide 

„veduriks“, kes väärib mitmekülgse 
töö eest aasta suunaja tiitlit.

Aitäh ja palju õnne Siirile! (fotol all 
vasakpoolseim)

Hoolima-märkama-reageerima 
on otsustanud hakata Poku 
tee elanikud.

Naabrivalve eelkõige elanikke 
ühendav tegevus, et vähendada 
piirkonnas ano-
nüümsust ja 
olla abiks oma 
naabritele. Kui-
gi naabrivalve 
liikumine seon-
dub eelkõige 
kur i tegevuse 
e n n e t u s e g a , 
siis tegelikult 
on eesmärgiks 
tegeleda turva-
lisuse ja heakor-
raga ka laiemas 
mõistes.

L i i t u d e s 
n a a b r i v a l v e 
projektiga, kirjutab sektori nimel 
sektori vanem alla naabrivalve lepin-
gule, mille ülejäänud osapoolteks on 
politsei, Eesti Naabrivalve ja kohalik 

omavalitsus. Tihti on inimestel väär-
tuslikke tähelepanekuid ja informat-
siooni kuritegude ja erinevate rik-
kumiste kohta, mis kahjuks jäävadki 
naabrite omavaheliste juttude tase-

mele ega jõua-
gi ametkonda-
deni, kes aitaks 
seda lahenda-
da. Kindlasti 
aitab otsene 
positiivne kon-
takt kohaliku 
omavalitsuse-, 
politsei ja teiste 
koos tööpar t-
neritega kaa-
sa turvatunde 
suurenemisele 
koduümbruses. 
Leping Eesti 
N a a b r i v a l v e 

ühinguga tähendab eelkõige iga-
külgset abi ja teavet ühise töö korral-
damiseks naabrite ja teiste lepingu 
osapoolte vahel.

18. naabrivalvepiirkonna leping 
Saue vallas sai allkirjad
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MTÜ Hüüru R&C klubil valmis sel aastal meditsiiniauto Volvo 760, mis on 
varustatud tasemel kiirabitehnikaga. Peamiseks eesmärgiks on küll pak-
kuda rahvarohketel üritustel esmaabiteenust, kuid ollakse võimelised 
pakkuma ka transportteenust, mis sobib kokkupandava ratastooli kasu-
tajale ja lamavale kliendile. 

„Täiendava transpordivõimaluse kasutamine on vajalik, kuna sot-
siaalosakonna teenuste buss (samuti ka elektriauto) ei võimalda transpor-
tida lamavat klienti, puuduvad tõstmiseks ja kandmiseks vajaminevad va-
hendid ja meeskond,“ selgitas sotsiaalosakonna juhataja Mare Jallai, miks 
otsustati sõlmida koostööleping kohaliku teenusepakkujaga.

Aga samamoodi saavad teenust kasutada ilma sotsiaalosakonna poole 
pöördumata ka kõik vallaelanikud, kel vaja lamavat haiget või ratastoolis 
inimest transportida.

Teenust sõidab osutama alati kaheliikmeline pikaaegse töökogemuse-
ga meeskond, kellest vähemalt üks on parameedikukursuse läbinu. Pat-
siendi transport autosse toimub vastavalt vajadusele kandetooli, trans-
portraami või kandelinaga. Teenus toimub voodist voodisse põhimõttel. 
Viiakse patsient kodust (ka korrusmaja kõrgematelt korrustelt) haiglasse, 
haiglast koju, suveks suvilasse, arsti vastuvõtule, teise raviasutusse, haig-
lasse uuringutele jne. 

Samas on oluline teada, et osutatakse siiski ainult transpordi-, mitte 
kiirabiteenust, seega on see mõeldud vaid stabiilses seisundis patsien-
dile. Kui abivajaja transpordivajadus on eelnevalt teada, siis on soovitav 
esitada tellimus võimlikult varakult. 

Hind on paindlik ja kujuneb kokkuleppel, kuna iga juhtumi kor-
ral arvestatakse sõidu pikkust, elukoha tingimusi, meeskonna suu-
rust. Arveldamine toimub sularahas. Klient saab teenuse osutajalt 
tasumist tõendava kviitungi, mille võib esitada sotsiaalosakonda 
juhul, kui ta on õigustatud saama vallapoolset invatransporditoetust.  
Tellimine:  Mati Leivategija,  56479312

Sügisõhtud ja -ööd on pi-
kad. Pimedad. Pole mingi 
uudis ju. Nagu ka see, et 
helkur on sel ajal ülioluline 
aksessuaar. Kõik justkui tea-
vad. Paljud õnneks kasuta-
vad. Ja siis on neid ka, kes 
unustavad. Kaotavad ära. 
Mõni ütleb, et on liiga palju 
jopesid ja kotte, ei jõua hel-
kurit kogu aeg ümber tõsta. 
Päriselt ka või? Kui vana sa 
oled? Viieaastane? 

Ehh, isegi viiene tegelikult teab, et helkur päästab elu. Tema ei otsigi 
vabandusi. Suured pigem. Igatahes – lepime kokku, et ärme kauple. See 
ei ole üldse mingi diskussiooni teema. Lihtsalt helkuri kandmine on sama 
loomulik kui hingamine. Õieti see tagab selle, et sa pimedad ajad liikluses 
üle elad ja edasi hingad. 

Ja kui sul ei ole ühtegi helkurit või kui sul on vaja rohkem, iga mantli 
külge, siis tule võta vallamajast. Või võta paar tükki autosse ja kui tee ääres 
näed õhtupimeduses helkurita jalakäijat, siis peata auto korraks kinni ja 
riputa hekur külge. Tahaks, et me kõik ikka alles jääksime.

Parimad praksised selgusid Eesti perearstide seltsi koostatud perearsti-
praksiste kvaliteedijuhise alusel. Praksiseid hinnatakse eelkõige terviku-
na, kuid hindamisel võetakse arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise 
töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste 
ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.

Eesti perearstide seltsi juhatuse liikme Triinu-Mari Otsa (kes töötab ük-
siti ka Laagri perearstikeskuses) sõnul oli tänavu parimale ehk A-tasemele 
kandideerijaid rekordarv. „Kõige kõrgema taseme kategooriale kandi-
deerimiseks esitasid andmed 70 praksist. Pärast praksiste hindamist jäi 
sõelale 54 perearsti või perearstikeskust – see number on eelmiste aasta-
tega võrreldes kasvanud,“ kommenteeris Ots.

Triinu-Mari Ots toob esile, et parimaid praksiseid ühendab soov arene-
da organisatsioonina, pakkudes sealjuures häid võimalusi arstidele ning 
parimat abi patsientidele. Auditeerimise protsess pakub tema hinnangul 
nii audiitoritele kui praksistele võimalusi kogemuste vahetamiseks ja töö-
korralduse parendamiseks.

Laagri perearstikeskus sai parima praksise tiitli juba kuuendat korda.

Sotsiaalosakond sõlmis lepingu 
meditsiinilise transpordi kasutamiseks, 
samasugune võimalus on ka igal eraisikul

Ärme vaidle, eks – helkur on oluline

Laagri perearstikeskus hinnati taas 
parimaks praksiseks

Tuleohutusspetsialist Kaur 
Tammepuu Eesti ohutus- ja 
koolituskeskusest teab oma 

kogemusest, et tuleohutuse teemad 
ei ole inimeste silmis kuigi atrak-
tiivsed. Jah, suitsuandur on enami-
kes kodudes tänaseks juba olemas. 
Kuna riik on kehtestanud nõude, 
et iga viie aasta kohta olgu kodus ka 
korstapühkija antud paber, mis kin-
nitab, et küttekolded on korras, siis 
sedagi tehakse. 

„Aga kaminad-ahjud tuleks üle 
kontrollida ikka paar korda aastas, 
lisaks sellele korrigeerida oma käi-
tumisharjumusi ja üle vaadata, et 
kergesti põlema minevad materjalid 
ei oleks küünla ja kamina vahetus lä-
heduses,“ soovitab spetsialist.

Kütteseadmete hooldamine
Aastaringselt kasutuses olev pliit 
või kamin vajaks Tammepuu sõnul 
ülevaatust vähemalt paar korda aas-
tas. „Need juhud, kus pliidiplaadil 
on praod sees, nii et leek käib ker-
gelt juba välja, aga vanaema paneb 
ikka poti tulele, ei ole harvad,“ toob 
mees näite. 

Aga ka sellest, kui pliidisuu ees 
paistab kõik korras olevat, ei ole veel 
väga kasu. Ka lõõrid-korstnad vaja-
vad regulaarset puhastust. „2015. 
aasta novembriks tuli seaduse järg-
selt kõik küttekehad üle vaadata ja 
omada kinnitavat akti. Nüüd, aasta 
hiljem, on nii, et meie korstapühki-
jad suunduvad ära Soome, sest Eesti 
rahvas näib arvavat, et enne järgmist 
viit aastat pole vaja midagi teha. 
Tööd korstnapühkijatel lihtsalt 
pole,“ teab Tammepuu. Aga selle 
vahepealse nelja aastaga võivad asjad 
minna nii käest ära, et kui spetsia-
list lõpuks jõuab, tuleb küttekeha 
töökorda ja ohutuks timmimise eest 
sadu eurosid välja käia. Rääkimata 
sellest, et selle nelja aasta jooksul 
võib mõni õnnetus juhtuda.

Käi majapidamine 
mõõdulindiga üle
Päästeamet on inimeste harimiseks 
välja töötanud väga lihtsa skeemi, 
kuidas tuleohutust tagada. Mõõdu-
lindiga saab suure osa tööst tehtud. 

Paljudes kodudes ladustatak-
se puuhalud otse kamina või ahju 
kõrvale ja ette. Vahel laotakse suisa 
kunstipäraselt riita ja tuntakse uh-
kust, üldse aru saamata, et midagi 
valesti tehakse. Päästeameti juhendil 
on aga selge soovitus: kui on lahtine 
kolle, peaks ava ees olema põlevma-
terjaliga vahet vähemalt 750 mm, 
külgedelt 150 mm. Kui on uksega 
küttekolle, siis on vastavad numbrid 

400 ja 100 mm. Prügikonteinerid 
peaksid olema majaseinast vähemalt 
2 meetri, puukuur või -riit vähemalt 
4 meetri kaugusel. „Päris tihti tu-
leb ette seda, et võetakse ahjukuum 
tuhk ja viiakse see kilekotis plas-
tikust prügikonteinerisse. Kui see 
peaks süttima ja konteiner toetub 
vastu maja seina, siis...“ jätab Tam-
mepuu tagajärjed kõva häälega välja 
ütlemata.

Grill tuleks paigutada majast ja 
terrassist vähemalt 2 meetri kaugu-
sele, lõke 8 meetri kaugusele. „Ja 
kulupõletamine on üldse Eesti Va-
bariigis keelatud,“ tuletab spetsialist 
sügistööde kontekstis meelde.

Tulekustutist on abi, kui seda ka-
sutada osatakse
Tulekustuti võiks olla koduse ma-
japidamise esmane ohutusvahend, 
aga kasu on sellest ainult siis, kui 
seda kasutada osatakse. Tammepuu 
soovitab kõikidel pereliikmetel teha 
läbi väike õppus. Mingi teoreetilise 
teadmise saab muidugi ka inter-
netist ja kasutusjuhendist, aga tõe 
kriteerium on ikka praktika. „Kui 
näiteks töökohas tehakse tuletõrje-
õppusi, minge proovige kindlasti jä-
rele,“ soovitab spetsialist. Aga koju 
võib soetada ka ühe kustuti kohe 
täitsa katsetamiseks. 

Tulekustuteid on kolme tüüpi: 
pulber-, vaht- ja süsihappegaasiga 
kustutid. „Mina soovitan vaht- või 
süsihappegaasi oma. Pulberkustu-
ti on küll kõige soodsam, aga kui 
seda on vaja kasutada, siis on riku-
tud mitte ainult põlev koht, vaid ka 
kogu ümbrus ja esemed,“ soovitab 
Tammepuu.

Tõsi, seaduseandja tulekustu-
ti omamist kohustuslikuks ei ole 
teinud. Küll aga on kohustuslik 
suitsuandur. „Sellega on jälle sama 
lugu, et kohustus on omada üht 
andurit terves majapidamises, olgu 
selleks kahetoaline korter või kolme-
korruseline häärber. Kaine mõistus 
ütleb, et viimases jääb ühest selgelt 
väheks,“ soovitab Tammepuu asja 
ratsionaalse pilguga vaadata.

Elektriseadmete ebaõige 
kasutamine
Kõiki juhtmeid televiisorilt ja külm-
kapilt ei pea küll igapäevaselt steps-
list välja sikutama, küll aga nimetab 
Tammepuu kitsaskohana näiteks 
igasuguste telefoni- ja arvutilaadija-
te jms kasutamist. Nimelt on tema 
sõnul enamike nende kasutusjuhen-
dis kirjas, et kui laetavat seadet taga 
ei ole, peaks need ka vooluvõrgust 
välja võtma – need kuumenevad üle, 
tekivad lühised, plastmasskorpus võ-
tab kergesti tuld.... „Aga kui paljud 
meist igapäevaselt mobiili akulaadi-
ja voolust lahti ühendavad?“ viskab 
Tammepuu küsimuse õhku. 

Märksõnaks hooletus
Enamike tulekahjujuhtumite taga 
on hooletu käitumine. Suitsetamine 
voodis ja sellest tekkiv tulekahju on 
juba omaette klassika. Samamoodi 
hõõguvate konide prügi hulka poe-
tamine ja juba eelnevalt mainitud 
kuum tuhk, mida hoitakse-kalla-
takse valest materjalist ämbritesse-
konteineritesse. „Just oli juhtum, 
kus memmeke pani õhtul enne ma-
gamaminekut tuha ämbrisse ja ütles 
kaasale, et küll hommikul viib välja, 
ei hakka pimedas minema. Nii oldi 
ses majapidamises tehtud juba aasta-
kümneid, kõik olid sellest harjumu-
sest teadlikud. Ainult et ühel hom-
mikul toodi majast välja mõlema 
vanainimese surnukehad,“ soovitab 
Joel noorematel inimestel tähelepa-
neliku pilguga käia üle ka eakamate 
lähedaste majapidamised.

Ja loomulikult küünlad. Kas nad 
asuvad mittepõleval pinnal, kas lä-
heduses ei ole kergestisüttivaid ma-
terjale, kas aknast tulev tuuleiil võib 
puhuda kardina küünla lähedale, 
kas põlev leek jääb nii lapse käte- kui 
kassi hüppeulatusest välja?

„Paradoks on muidugi selles, 
et kelle elus pole tuli kahju ja kur-
ja teinud, neist lähevad hoiatused 
kaarega mööda. Kes korra lak-
su on saanud, need oskavad selle 
peale mõelda,“ resümeerib Kaur  
Tammepuu.

Taga kodu tuleohutus 
mõõdulindi ja kaine mõistusega
See aeg, mil kaminates-ahjudes igapäevaselt tuld tehakse 
ja pimedaid õhtuid küünlavalgusega õdustatakse, on käes. 
Seega tasub korraks tuleohutuslikud detailid oma majapida-
mises kriitilise pilguga üle vaadata. 

TURVALISUS
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Koju võiks soetada ka ühe tulekustuti katsetamiseks, sest kasu on sellest 
vaid siis, kui osatakse kasutada
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Ilusat suve!

Kooliajast palmi alla puhkama
Kui kalendris näpuga järge ajada, siis tegelikult suurema osa aastast õpilane puhkab. Aasta 365 päevast 
on koolis vaja käia 175-l, 190 päeva kulub koolivaheaegadele, nädalavahetustele ja riiklikele pühadele. 

HARIDUS

Samas on koolidel õpilaste jaoks 
„rõõmus üllatus” varuks – su-
veks lugemiseks antud raama-

tud ning kodused ülesanded, mida 
sageli reedeselt tööpäevalt pühapäe-
va peale lükatakse. Ja seegi pole veel 
kõik – suur osa õpilasi toimetavad ju 
aktiivselt huviringides, mis sageli on 
ka vaheaegadel ja nädalavahetustel. 
Kõik see kokku väsitab lapse päris 
korralikult ära ja sedapidi vaadates 
polegi see puhkuseaeg sugugi nii 
pikk. On peresid, kus lapsevanemad 
otsustavad, et lisaks koolivaheaega-
dele tuleb leida aega puhkusereisiks 
kooliajast. Sellel on plusse ja miinu-
seid.

Laagri kool: kui vähegi võima-
lik, tuleks puhkusereisid ajastada 
koolivaheaegadele 
„190 vaba päeva hulgast peaks rei-
simiseks sobivaid päevi leidma küll. 
Kui aga mingil põhjusel on oluline 
minna just kooliajast, siis on Laagri 
koolil selleks välja kujunenud reeg-
lid, mis aitavad seda teha võimali-
kult väikese jäljega õppetöös,“ selgi-
tab direktor Toomas Artma.

Täpselt nagu täiskasvanud ini-
mene, kes reisi planeerides räägib 
puhkusele mineku tööandjaga läbi, 
peab seda tegema ka õpilane. „Ei 
kujuta ette, et täiskasvanute maail-
mas kaob ühel päeval töötaja äkki 
ettevõttest ära ja tuleb siis nädala 
pärast tagasi, tõend näpus, et näe, 
käisin perega puhkamas, toimetame 
nüüd sõbralikult edasi,“ leiab Art-
ma. Miskipärast on tema sõnul aga 

lapsevanemaid, kes arvavad, et kooli 
puhul oleks see justkui normaalne. 

Laagri koolis tuleb klassijuhata-
jalt küsida planeeritud puudumise 
tarvis paber, millega õpilane käib 
iga aineõpetaja juures, annab tal-
le oma puudumisest ette teada ja 
küsib ka sellel ajal tehtava õppetöö 
kohta. Sellega võtavad õpilane ja 
lapsevanem vastutuse edasijõudmi-
se eest koolitöödes selleks ajaks en-
dale. Kui reisil olemise ajal on koo-
lis edasijõudmise kontrollimiseks ja 
teadmiste kinnistamiseks toimunud 
kontrolltöö, siis see tuleb järele 
teha. Järelevastamised on 1.–5. klas-
side õpilastel oma õpetaja juures, 
6.–9. klassi õpilastele on selleks kaks 
korda nädalas eraldi aeg ja koht õp-
peainest sõltumata. Kui need asjad 
jäävad tegemata, siis on esialgsest 
puhkusest saanud suur stressi- ja 

peavalukoorem ning akude laadi-
misest ei saa üldjuhul rääkida.

„Kui aga kõik on algusest pea-
le läbimõeldult planeeritud, siis 
võib tõesti olla, et õpilane on kooli 
naastes puhanud, suudab suurema 
energiaga õppetöösse pühenduda 
ja võidavad kõik osapooled. Ja veel 
suurem on võit siis, kui puhkusereis 
toimub vaheajal ja need vähesed 175 
koolipäeva aastas saaks õppimisega 
tegeleda puhkuselt saadud energia 
toel – rõõmuga!“ nendib Artma.

Ääsmäe põhikool: kool ei ole 
mingeid takistusi teinud, kui 
keegi soovib minna
Õppealajuhataja Riina Kinki hin-
nangul kooli õpilased väga palju 
kooliajast n-ö soojal maal ei käi, see-
tõttu ei ole kool ka mingeid takistu-
si teinud, kui keegi soovib minna. 

Reisile minekuks kirjutab lap-
sevanem avalduse lapse koolist 
puudumise kohta ning seejärel kü-
sib laps klassijuhatajalt ja kõikidelt 
aineõpetajatelt nõusoleku. Samuti 
lepitakse õpetajatega kokku sel pe-
rioodil läbivõetava materjali maht 
ning arvestuslike tööde tegemise 
ajad (kui töö aeg langeb antud pe-
rioodile). Kokkuleppeliselt saadab 
õpetaja tööülesanded lapsevanema 
meilile, e-kooli või annab paber-
kandjal. Pärast reisi esitab õpilane 
kirjalikud tööd. 

„Üldjuhul on perekonnad olnud 
motiveeritud, et lapsed õppetöös 
maha ei jääks ning koolitööd on 
tehtud. Lapsed on tõepoolest pä-
rast reisi reipamad ja puhanud ning 
saavad oma kooliasjadega hakkama. 
Perega koosoldud aeg on väärtus 
omaette,“ usub Kink. >>>
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• Võimalusel planeeri reisile 
minemine koolivaheajale või 
kooliajal pigem veerandi algu-
sesse.

• Nädal enne minekut küsi 
klassijuhatajalt või kooli kant-
seleist nn minekuleht.

• Anna igale aineõpetajale tea-
da oma minekust ja küsi reisil 
olemise ajal tehtava õppetöö 
kohta.

• Minekuleht koos õpetajate 
ja lapsevanema allkirjaga anna 
klassijuhatajale.

• Reisilt tulles ole valmis järe-
levastamisteks ja pingutusteks, 
et klassiga samasse rütmi jõu-
da.

REISILE MINEMISE 
MEELESPEA LAAGRI 
KOOLI ÕPILASELE

Ettekavatsetud puudumisest 
on lapsevanem kohustatud 
kooli teavitama vähemalt kaks 
nädalat enne puudumise al-
gust. Puudumine kooskõlasta-
takse klassijuhataja, aineõpe-
tajate ja kooli juhtkonnaga. 
Puudumine on lubatud vaid 
kõigi osapoolte nõusolekul. 
Koolis koostatakse õpilasele 
puudumise perioodi vältel ise-
seisvalt täidetavad õpiülesan-
ded ning määratakse kindlaks 
järelevastamiste ajad.

REISILE MINEMISE 
MEELESPEA ÄÄSMÄE 
PÕHIKOOLI ÕPILASELE

Isafjorduri linnavalitsuses toi-
mus ümarlaud ja kohtumine 
sealset hariduselu koordinee-

riva haridusnõunikuga, kes pani 
meie jaoks kokku sisuka ja ülevaat-
liku ringsõidu oma piirkonna kõigis 
haridusasutustes. Külastasime viit 
koolieelset lasteasutust (leikskóli) 
ja kolme kooli (grunnskóli, fram-
haldsskóli). 

Islandil on haridus kohustus-
lik kõigile 6-16-aastastele lastele 
ja noortele. Kooliaasta algab 22. 
augustil ja lõpeb sõltuvalt vanuse-

astmest ajavahemikus 31. mai - 10. 
juuni. 

Kooli minemisel on aluseks aas-
takäik, mitte riiklikult fikseeritud 
kuupäev 1. oktoober nagu meil. See 
omakorda toob see kaasa selle, et 
näiteks novembris-detsembris sün-
dinud laps alustab kooliteed juba 
5-aastaselt.

Lasteaiad võimalikult kodu 
lähedal
Kõik selle piirkonna viis lasteaeda 
olid eriilmelised. Silma hakkas, et 
igas väiksemas külas pakuti laste-
aiateenust põhimõttel, et laps saaks 
käia võimalikult kodu lähedal. Näi-
teks 300 elanikuga Suðureyri küla 
lasteaed Tjarnabær on 2-rühmaline 
ja seal käis hetkel 19 last. 200 elani-
kuga Flateyri lasteaed Grænigarður 

on Fääri saarte kingitus külaelani-
kele peale 1996. aastal toimunud 
laviini. Selles lasteaias käis 8 last, 

n-ö 7 pöialpoissi ja 1 lumivalgeke 
ehk 7 poissi ja 1 tüdruk. Samal õh-
tul külastasime veel 270 elanikuga 

Þingeyri küla lasteaeda Laufás, kus 
käis 11 last. Külades on väga ühte-
hoidev kogukond, tehakse tihedalt 
koostööd. Näiteks tutvuvad kooli 
õpetajad sügisel kooliteed alustava-
te lastega juba talvel, et teada-tunda 
lapsi, kes sügisel kooli tulevad. Pä-
rast koolipäeva tulevad lasteaiaruu-
midesse koolilapsed nn pikapäeva-
rühma.

Nuku asemel kiigutatakse klotsi
Isafjorduris külastasime kahte väga 
selge pedagoogilise suunitlusega 
lasteaeda. Esimene neist, Leikskó-
linn Eyrarskjól, oli meile tuttaval 
Reggio Emilia pedagoogikal põhi-
neva õpikäsitlusega, kus õppetööd 
viiakse läbi väikestes gruppides ja 
õpikeskkond on jaotatud tegevust-
soonideks. Teine, Leikskólinn Sól-

Haridusspetsialistid käisid Islandil kogemusi hankimas
Septembris külastasid Saue valla haridusspetsialistid Islandi haridusasutusi. Õppereisi sihtkohaks oli 
ligi 500 kilomeetri kaugusel paiknev Loode-Islandi paarituhande elanikuga väikelinn Isafjordur.

KASULIK TEADA

MERLE PERM, 
Nõlvaku lasteaia direktor
TIIU INGERAINEN, 
Laagri lasteaia direktor
RITA KLEIN, 
Veskitammi lasteaia direktor

Isafjorduri linnavalitsuses toimus ümarlaud ja kohtumine sealset hariduselu 
koordineeriva haridusnõnikuga
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borgi nimeline eralasteaed, töötas 
Hjalli mudeli järgi, mille ideoloo-
giaks on samasooliste laste lasteaia-
rühmad/kooliklassid. Sotsiaalsete 
oskuste arendamiseks mängivad ja 
tegutsevad tüdrukute ja poiste rüh-
mad vaid teatud osa päevast koos. 
Lapsi kasvatatakse nii, et nad aren-
daksid endas kõiki soole omaseid 
positiivseid isiksuseomadusi ja os-
kaksid neid rakendada. Välditakse 
laste võrdlemist ja võistlemist. 

Leikskólinn Sólborgi nimelises 
eralasteaias oli tehtud teadlik va-
lik pakkuda lastele pigem vähem 
mänguasju ja valmis lahendusi ning 
õpetati asju ehitama ise oma kätega. 
Nägimegi õpikeskkonda, kus puu-
dusid mängusjad – laste käsutuses 
olid vaid eri suuruses ja materjalist 
klotsid, looduslik materjal ja raa-
matud. Sealse lasteaiajuhi sõnul 
saab laps olemasolevaid materjale 
kasutades mängida väga erinevaid 
loovmänge, lapsel areneb loovus, 
kujutlusvõime ja fantaasia. Näiteks 
kiigutab laps nuku asemel süles 
puuklotsi. Üldmulje oli meile pisut 
harjumatu. Lapsed olid väga rangelt 

organiseeritud õppetöös, tubastes 
mängudes, õue minekul. Kord oli 
nagu „sõjakoolis“: kanti vormiriie-
tust, liiguti sirges rivis, igal lapsel oli 
oma kindel koht isegi vaibal istudes. 
Samas olid lapsed väga rõõmsad, 
õhkkond vaikne ja rahulik.

Viis last täiskasvanu kohta
Lasteaeda tuuakse lapsed alates 9. 
elukuust. Nägime pilti, kus beebid 
lükati kärudega õue uinakut tege-
ma. Valget aega on seal maal nii 
lühidalt, et lapsed alates 3.eluaastast 
päeval ei maga, pigem minnakse 
õhtul varem magama. Igal lasteaial 
on oma köök, lapsi toitlustatakse 
kolm korda päevas sooja toiduga, 
mis on enamasti kohapeal valmista-
tud. Toit on tervislik, poolfabrikaa-
te ei kasutata, sageli küpsetatakse ka 
leib-sai oma köögis. Laste riietus on 
praktiline ja kohalikele ilmaoludele 
vastav, ka õpetajad on õues tööand-
ja antud soojades kombinesoonides. 
Õues käiakse iga ilmaga, erandiks 
need üksikud päevad aastas, mil 
tuul pikali lükkab. Lasteaiad on 
avatud 8,5 tundi, personali tööaeg 

on täistööaja korral kõigil 8 tundi. 
Töökorralduses rakendatakse erine-
vaid süsteeme: kaks õpetajat ja kaks 
assistenti, üks õpetaja ja kolm assis-
tenti, keskmiselt on viis last täiskas-
vanu kohta.

Iga lasteaed kujundab oma 
õppekava
Lasteaedades kujundatakse peami-
selt laste sotsiaalseid oskusi. Riik-
liku õppekava alusel töötab iga 

lasteaed välja oma õppekava. Õp-
petöö toimub läbi mängu ja liiku-
mistegevuste. Õpivaldkonnad on 
samad, mis meie lasteaedades: keel 
ja kõne, keskkond, loodus, kunst, 
matemaatika. Enamasti kasutati 
projektiõpet, kus iga teema käsitlus 
on süsteemne ja sisaldab (muinas)
juttu, teemakaartide joonistamist, 
raamatu meisterdamist, voolimist 
jms. Eriti ilmekalt kajastus projekti-
õpe Þingeyri küla lasteaias.

Tantsu-, muusika- ja liikumis-
õpetaja käis lasteaedades kord nä-
dalas, tegevuste pikkus oli laste 
vanusest sõltuvalt 45 minutit kuni 
tund. Laste pidusid meie lasteaeda-
dega sarnaselt ei korraldata, kuid 
igal reedel tullakse saali kokku ja 20 
minuti jooksul korratakse ühiselt 
nädala jooksul omandatut. Laste-
aedades on ülipopulaarsed ka laste 
joogatunnid.

Vanem vastutab arengu eest
Tervist edendavaid tegevusi viiakse 
läbi vähemalt kaks korda nädalas. 
Kord kuus sõidutatakse pealinnast 
kohale logopeed, kes tegeleb kõne-

ravi vajavate lastega, nõustab õpeta-
jaid ja vanemaid lapse kõnearengu 
toetamises. Kasutatakse ka Skype’i 
teel juhendamist. Kui logopeed 
järgmisel korral lapsega tegeleb 
ning selgub, et edusamme pole, siis 
kutsutakse vanem täiendavale kon-
sultatsioonile. Lapse arengu eest 
vastutab ainuisikuliselt vanem. Kui 
lapsel on tõsisem terviseprobleem, 
siis saab ta abi pealinnast. 

Islandlased on valinud kaasava 
hariduspoliitika, erilasteaedu seal 
ei ole ja kõiki lapsi õpetatakse ja 
kasvatatakse koos. Töös väikeste, 
5-7 liikmeliste laste gruppidega, on 
õpetajal kindlasti kergem jõuda iga 
lapseni. Igapäevase mängukeskkon-
nana kasutatakse lisaks rühmaruu-
mile ära kõik lasteaia siseruumid: 
koridorid, saalid, garderoobid jne. 
Ei tekitata kunstlikult turvalisust – 
laps kasvab loomulikus ümbruses, 
nt liivakasti ümber on suured kivi-
kuhilad. 

Muljed on alles üsna värsked ja 
seda, kas meie asutustes midagi ko-
getust ka üle võtta saab, arutab iga 
osalenu oma kollektiiviga.

Nägime 
õpikeskkonda,
kus puudusid 
mängusjad – laste 
kasutuses olid vaid eri 
suuruses ja materjalist 
klotsid, looduslik 
materjal ja raamatud.

Lapsevanemad arvavad:
Ilma talvepuhkuseta puuduks 
laps haiguse tõttu koolist hoopis 
rohkem
2006. aastal sündis perre enneaeg-
ne laps. Kõik laabus pealtnäha siiski 
hästi, kuid poeg oli tihti haige. Kui 
lapse esimene lasteaia-aasta möödus 
valdavalt kodus erinevaid haigusi ra-
vides, oli meile selge, et nii see enam 
edasi kesta ei saa. Samal aastal pan-
di lapsele ka mitteallergilise astma 
diagnoos. 

Uurisime võimalusi kliimavahe-
tuseks ning saime teada, et Teneri-
fe kliimat peetakse üheks maailma 
tervislikumaks. Astma raviarst kiitis 
kliimavahetusplaani heaks, kuid li-
sas, et tõhus on see vaid juhul, kui 
viibime teises kliimas vähemalt kaks 
nädalat.

Nii saidki alguse meie pere igatal-
vised 3-4 nädalat Tenerifel. Kuniks 
laps käis lasteaias, ei olnud muretse-
miseks põhjust. Lapse tervis paranes 
ja ka lasteaiaõpetajad ei jätnud mai-
nimata, et poiss on justkui teine ini-
mene – arglikust nurgas nokitsejast 
oli saanud elav ja sotsiaalne laps.

Kuna reisid olid andnud lapse 
tervisele väga positiivseid soovitud 
tulemusi, ei kahelnud me hetkekski, 
et teeme seda ka kooliajast. Kindlu-
se mõttes võtsime raviarstilt tõendi 
sellekohase kinnitusega. Koolivahe-
ajale oma tervisereisi pole plaaninud 
sihilikult, kuna mistahes kanalite 
kaudu reisi otsimine annab selleks 
perioodiks vähemalt 50% kallima 
hinna ning korrutades seda pereliik-
mete arvuga, on see vägagi märki-
misväärne summa. 

Õnneks laabus kõik sujuvalt, 
kui oma sooviga Saue gümnaasiu-
mi poole pöördusime. Oli vaja täi-
ta ankeet, kus seisis, et lapsevanem 
on teadlik, et laps peab omandama 
kogu õppematerjali, mis tema puu-
dumise ajal koolis läbi võetakse. Sa-
muti tuli kohene nõusolek ka klassi-
juhatajalt. 

Iseseisev õppetöö võõrsil laabus 
meil igasuguste tõrgeteta. Laps oli 
rõõmus, puhanud ja koostööal-
dis. Tänu e-koolile ja klassijuhataja 
tublile klassiblogi pidamisele oli iga 
päev põhjalik ülevaade õppetöös 
toimunust ja kodustest ülesannetest. 

Kooli naastes ei andnud kuidagi 
tunda, et pikk puudumine on selja-
taga. Kogu vahepealne materjal oli 
kenasti omandatud ning tegemata 
kontrolltööd sai paari järelevasta-
mise tunniga edukalt tehtud. Laps 
lõpetas esimese klassi eeskujulikult. 

Kaks järgne-
vat aastat kor-
dus kõik sama-
moodi ja laps 
lõpetas klassis 
k i itusk ir jaga. 
Sel sügisel as-
tus poeg juba 
4. klassi ja reis 
on ostetud meil 
ka eesootavaks 
talveks.

Kui me juba 
oleme nii tu-
gev e-riik, siis 
olekski patt 
neid võimalusi kasutamata jätta. Ja 
mis puutub õpetajate lisakoormu-
sesse järelevastamise puhul, siis olen 
kindel, et ilma selle reisuta puuduks 
minu laps haiguse tõttu koolist hoo-
pis rohkem ja tema järelevastamiste 
arv oleks veelgi suurem.

Lapse tervis täna? Tänaseks on 
astma kadunud. Esimesed kolm 
klassi ei puudunud poiss koolist mit-
te ühtegi päeva viirushaiguste tõttu, 
sest neid tal lihtsalt ei olnud! 

Muud lisaväärtused? Kui mõel-
da, mis tänapäeva koolides toimub 
- ülerahvastatus, meeletu kära ja 
müra, koolikiusamine, tohutustes 
kogustes koduseid ülesandeid, pidev 
tempo, et vahel ka huviringidesse 
jõuaks jne – ja seda kõike meie pi-
kas, külmas ja hallis talveperioodi 

kliimas, siis polegi imestada, et lap-
sed on väsinud, kurjad, haiged ja 
apaatsed. 

Eemalolek soojas kliimas nn tei-
ses maailmas on ainus, mis näiteks 
meil jõuvarusid toidab. Kooliüles-
anded oleme saanud sama edukalt 
tehtud, kuid seda kõike koolistressi-
ta. Lisaks on laienenud lapse silma-
ring. Ta tunneb rohkem huvi ümb-
ritseva vastu, räägib kaasa maailma 
ja ühiskonda puudtavatel teemadel. 
Kuna viibime võõrsil pikalt, on lap-
sel olnud võimalus näha ja kogeda 

teistsugust elu ja elamise võimalusi, 
suhelda omaealiste lastega teistest 
rahvustest, mis kahtlemata annab 
väikese inimese arengule kuhjaga 
juurde. 

Kokkuvõtteks – kuni vähegi või-
malik, me teeme seda jälle. Lapse 
tulevikku ei mõjuta kuidagi, kas 
tema matemaatika trimestrihinne 
pandi välja veebruaris või läbi järele-
vastamiste alles aprillis jne. Küll aga 
mõjutavad vägagi tema tulevikku nii 
tervislik seisund kui ka oskused ja 
kogemused maailmas orienteeruda 
ja hakkama saada. 

Ja mis seal salata, ka meie lap-
sevanematena kogume neil reisidel 
ikka vaid positiivset ja ammutame 
jõudu olla paremad ja tugevamad nii 
lapsevanematena kui ka lihtsalt ini-

mestena. Kõigel sellel on meie pere 
jaoks hindamatu väärtus. Meie küll 
sattusime sellesse olukorda lapse 
tervisliku seisundi tõttu, kuid hetkel 
olen täiesti kindel, et ei kahtleks het-
kekski ka täiesti terve lapsega kõike 
samamoodi tegemast.

Kristel Kuimet, Vanamõisa küla

Tuleb arvestada, et puudutud 
päevad jätavad teadmistesse 
tühiku 
Kuna paratamatult talvisel ajal ku-
hugi sooja kohta lendamine on te-
gelikult päris pikk reis, siis meie pe-
rele sobib suurepäraselt Laagri kooli 
süsteem. Kui lastel on õppimisega 
asjad korras, siis on vaja lihtsalt ring-
käigulehele allkirjad koguda ning 
reis võibki alata. Näiteks eelmisel 
kevadel kombineerisime kevadvahe-
aega koos veerandi lõpu ja uue vee-
randi esimeste päevadega ja käisime 
Kuubas. Varasemalt oleme käinud 
Singapuris ja Tais. Tahaks loota, et 
laste jaoks on teistmoodi kultuuride 

avastamine piisavalt hariv, et kom-
penseerida mõningaid ära jäänud 
koolipäevi.

Muidugi tuleb arvestada selle-
ga, et ka mõned puudutud päevad 
jätavad teadmistesse tühiku ning 
esimesel paaril nädalal peale reisi 
on e-päevikus rohkem neljasid kui 

võibolla tavapärasel näda-
lal. Kindlasti ei soovitaks 
keset veerandit paarinäda-
last reisi ette võtta, isegi kui 
kooli reeglid seda lubaks 
– see paneb lastele suure 
koormuse ja võib tekitada 
üleliigseid pingeid.

Olen kuulnud osadelt 
vanematelt, et selline ring-
käiguleht on mõttetu bü-
rokraatia, kuid ei saa selle 
arvamusega nõustuda. On 
palju koole, kus pole üldse 
kooli ajal puudumine reisi 
tõttu lubatud ning seda just 
seetõttu, et ollakse mures 
laste õppeedukuse pärast. 
Kui kool on vanematele 
vastu tulnud, siis ei ole ju 
tegelikult lapsel keeruline 
need mõned allkirjad kok-
ku koguda – nii on ka kin-
del, et kõik osapooled on 

informeeritud ja laps saab vajaliku 
info, mis aitab tagasi tulles kiiremini 
kooli teemadesse sulanduda.

Diana Poudel, Laagri elanik

Meie ei reisi kooli ajal
Meie laps käib Rocca al Mare koolis 
ja üldiselt on seal reegel sättida puh-
kusereisid koolivaheaegadele. Saan 
aru, et sügisel lõppevad lähimate 
soojade sihtkohtade pakkumised 
enne koolivaheaega ja seetõttu on 
lapsevanematel ka soov näpistada 
puhkus kooli ajast. Meie ei ole reisi-
nud kooli ajal, vaid oleme püüdnud 
reisid koolivaheaegasse mahutada. 
Arvan, et nii on õigem.

Andres Agukas, Koidu küla

Kristeli poeg Aleksander Ader (Sass) veebruaris 2016 
Tenerifel Jungle pargis 

Diana lapsed Mirjam ja Oliver Singapuri 
loomaaias



KoduvaldNR 10
OKTOOBER 2016 SAUE VALLALEHT8 

Poetagune reaalsus
Vallamajja on läbi aegade ikka pöördutud küsimustega, mis 
seostuvad aleviku „viie valvejoodikuga“. Et lapsed pelgavad 
kooliteel neid kohti, kus napsus seltskond parajasti koguneb, 
et joodikinimeste assamblee haiseb, on silmale kole vaadata 
ja kuseb süümepiinadeta suvalise puu ja seina najal. 
Toimivaid lahendusi, kuidas see visuaalne reostus aleviku 
keskelt kaotada, ei ole suudetud välja mõelda. Koduvald 
pani kirja kümme teoreetilist võimalust, kes ja kuidas võiks 
probleemile läheneda.

„Ma ei saa aru. Kui 
sinna on valla poolt 
paigaldatud sildid, 

et joomine on keelatud, siis peaks 
ju vald ka kuidagimoodi seda kont-
rollima. Neid inimesi siis trahvima 
vms. Midagi peab ju aitama. Men-
taliteet, et nad on seal kogu aeg 

olnud ja midagi teha ei saa, ei ole 
aktsepteeritav,“ leiab vallakodanik 
Facebookis. Teine sekundeerib sa-
mas: „Õhtul istusid rõõmsalt „tele-
tupsumäe“ juures pinkidel kõrvuti 
pudelit kummutavad joodikud ja 
mängivad lapsed.“ 

Eks ta absurdne olukord ole. 
Investeeritud on parkidesse, aga 
sihtgrupp käib õlgu väristades kaa-
rega mööda. Ja nii näibki, et mugav 
äraolemine on rajatud kitsalt ühele 
kasutajagrupile. Kuidas siis lähene-
da sellele „viie valvejoodiku“ para-
digmale?

VALD VASTUTAGU JA TRAHVIGU
On eeldus, et vallavalitsus peaks Laagri parki-
des korra majja lööma. Reaalses elus on sellega 
natuke keeruline. Jah, iga vallamaja töötaja võib 
läheneda napsutavale seltskonnale ja püüda 
neid kas minema ajada või nendega mõistlikult 
rääkida. Ja seda nad ka teevad, kuni selleni välja, 
et mõni neist kardab, et kättemaksuks lüüakse 
ühel päeval autoaknad sisse. 

Aga seda saab vallamaja töötaja teha ainult 
tavainimese, mitte ametnikuna. Vallavalitsusel  
puudub igasugune volitus karistada, trahvida, 
viia kedagi kainestusmajja või mõnel muul 
jõulisel moel sekkuda. Alkoholi joomist avalikus 
kohas, õieti selle keeldu, reguleerib korrakait-
seseadus, mis paneb järelevalve kohustuse 
politseile. 

Tõsi, vallavalitsus on Laagri parkidesse pai-
galdanud ekstra alkoholi joomist keelavad sildid, 
aga need on teavitava-suunava iseloomuga. 
Nende aluseks ei ole õigusakt (mille alusel oma-
korda saaks üldse rääkida mingitest sanktsioo-
nidest). Saue valla heakorra eeskirjast ei leiagi 
sõna alkohol, seda põhjusel, et riigi tasandil vas-
tu võetud korrakaitseseadus seda juba keelab. 
Kui seadusega on riiklikult midagi keelatud, siis 
valla tasandil seda reguleerida ei saa. 

POLITSEI VIIGU ÄRA
Korrakaitse seaduse kohaselt peaks seega politsei te-
gema järelevalvet. 24/7 politseid parki seisma panna on 
utoopia. Piirkonnapolitseinikud on nimetatud problee-
miga ka kursis. „Küsimus on politsei ja valla ümarlauas 
korduvalt teemaks olnud ning ühe lahendusena on välja 
pakutud korrigeerida kaupluse lähedal asuvas pargis 
haljastust selliselt, et põõsaste varjus ei oleks enam mu-
gav koguneda ja napsitades seal aega veeta,“ selgitas 
Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustali-
tuse juht Erkko Piirimägi.

Inimestel on aga tihti selline hoiak, et politseisse ei 
tasugi helistada, sest nagunii ei tulda kohale. „Avali-
kus kohas on alkoholijoobes olemine teisi häirival viisil 
keelatud ning politsei võib sellisel juhul sekkuda küll, 
rikkumise eest saab karistada rahatrahviga kuni sada 
trahviühikut või arestiga, seda on Laagris ka ette tulnud. 
Sageli on aga nii, et napsine seltskond on pisut liiga üle-
meelikus tujus ning peale vestlust korrakaitsjatega mõis-
tetakse oma eksimust. Sel juhul ei ole mõistlik kedagi ära 
viia või trahvi tegema hakata, sest eesmärk on rikkumine 
lõpetada, mitte karistada,“ ütleb Piirimägi. 

Politsei eesmärk on segav või häiriv käitumine lõpe-
tada. Sedasorti rikkumise puhul politsei üldjuhul vestleb 
rikkujaga ning vajadusel viib ta kainestusmajja. Kui lisaks 
tunnistajate ütlusele või sündmuskohal kogutud tõen-
ditele on tunnistajatel pildimaterjal, siis vajadusel seda 
menetluseks kasutatakse, kuid taoliste rikkumiste puhul 
ei ole see üldjuhul vajalik.

TURVAFIRMA KUTSUGU KORRALE
Vallal on ka leping turvafirmaga Securitas, kuid sealtki kinnitatakse, et kui seltskond 
mitte kedagi oma tegevusega ei sega, siis ei ole alust otseseks sekkumiseks. Sarnaselt 
politseiga ei reageerita operatiivselt, kui vahetut ohtu pole. 

„Pudel näpus veel otsest tähtsust ei oma. Olulisem on see, kas inimene sellest ka 
alkoholi joob. Ka promilli suurus iseenesest ei oma määravat tähtsust. Olulisem on see, 
kuidas inimene seejuures käitub, kas häirib teisi või mitte,“ nenditakse turvafirmast.

Kui inimesele tundub, et rikkumine võis varem toimuda või tõenäoliselt edaspidi 
võib toimuda, võib igaljuhul teatada. Turvafirma võtab selle informatsiooni teadmiseks 
ja töös kasutamiseks, näiteks ringkäikude ajal kontrollitakse selle vastavust. „Saame n-ö 
tiksuvate isikutega vestelda, teha preventsiooni. Praktika on sageli selline, et turvafirma 
kohale jõudes rikkumist ei ole ja inimesed püüavad korda järgivana näida. Rikkumisele 
reageerimiseks ette nähtud võimalusi (kinni pidada, politseile üle anda võimalikuks 
karistamiseks) sellisel juhul kasutada ei saa. Selleks oleks vaja tunnistajat, kes varem 
aset leidnud rikkumist kinnitaks,“ selgitab Securitase sisekontroll ja koolitusjuht Romet 
Kallaste.

Kui purjus seltskonna käitumine inimest häirib (see on avaliku korra rikkumine), siis 
infot saadetakse kontrollima ja lahendama patrull, kes lähtub oma tegevuses asja-
oludest (kas ta tuvastab ise rikkumise) või on kohapeal tunnistajana näiteks teataja, 
kes kinnitab rikkumist. Sellisel juhul saab patrull tegutseda seltskonna laiali ajamisest 
kuni kinnipidamiseni ja politseile üleandmiseni. Kui patrull ise rikkumist ei tuvasta ja 
kohapeal teatajat ka ei ole, saab läbi viia ennetavaid tegevusi seltskonnaga: vestlus, 
tähelepanu juhtimine, seltskonna „häirimine“ patrulli kohalolekuga jne.

VÕTAME HEASOOVLIKULT ÜLE
Kogu Laagri avaliku ruumi kujundamise projekt on olnud 
kantud sellest mõttest, et tuua inimesed uuesti tänavatele 
ja sellega need tegelased lihtsalt taganema sundida. Et 
kui võrkkiiges kilkaksid lapsed, noored mängiksid pinksi ja 
emmed käru kiigutades pingid hõivaksid, siis äkki hakkab 
napsutajatel kuidagi piinlik.  Äkki nad siis märkavad, et mi-
dagi on sellel pildil valesti. Ja pealegi - kui ühtegi vaba pinki 
ei ole, siis pole neil ju ka kusagil kampa võtta ja pudelil ringi 
käia lasta.

PARGIEMAND LÖÖGU KORD MAJJA
Vallamaja rahvas arvutas kokku, et kui tahta, et turvafirma 24/7 
kohal oleks ja napsus seltskonnaga preventatiivseid vestlusi 
korraldaks, siis sellise teenuse tasu ulatub ühes kuus vähemalt 
12 keskmise palgani. Nii suurtes summades maksumaksja raha 
ilmselt kasutada ei oleks mõistlik. Leiti isekeskis alternatiiv, et 
palkaks siis n-ö pargivahi. Kes hoiaks sel kontingendil silma 
peal, samal ajal nokiks üles ka umbrohulilble, hoolitseks, et 
prügikast üle ei ajaks jne. Oleks n-ö oma ja olemas. 

Kujutluspildis oli käreda ütlemisega konkreetse proua kuju, 
selline, kes kohe loomult on korra majja lööja ja kes vastuvaid-
lemist ei kannata. Saigi välja kuulutatud pargiemanda konkurss 
(märkusena võib öelda, et see tõi kaasa ka soolise võrdsuse 
temaatika), aga kahjuks tuleb tõdeda, et ühtegi sooviavaldust 
ei laekunud. Ilmselt oli töökoha profiil sedavõrd ootamatu. 
Igatahes – idee on endiselt aktuaalne ja lepime kokku, et see 
töökuulutuses kajastatu iseloomutab pigem karakterit kui 
sugu. Kui on hakkajaid, tuldagu vallamajja jutule.

Kogu Laagri avaliku ruumi 
kujundamise projekt on olnud 
kantud sellest mõttest, et tuua 
inimesed uuesti tänavatele ja 
sellega need tegelased lihtsalt 
taanduma sundida.

Praktika on sageli selline, 
et turvafirma kohale jõudes 
rikkumist ei ole ja inimesed 
püüavad korda järgivana 
näida.
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POELT ALKOHOLILITSENTS ÄRA
Et pood on siis kurja juur? Et kui seda Comarketit, kust punkt kell 
10 hommikul oma kaheliitrine kätte saada, ei oleks, siis oleks rahu 
maa peal. Äkki isegi oleks. Aga ei ole kauplus mingi kasvatusasutus 
ega avaliku korra valvur.

Comarketi kommunikatsioonispetsialist Stella Sadrak kinnitab, 
et kaupluserahvas tajub probleemi otseselt igapäevatöös. Nii oldi 
sunnitud sulgema üldkasutatav tualett, sest joobes isikud käisid 
seal end pesemas ja läbustamas. Kannatajaks jäid Sadraku sõnul 
paraku korralikud kaupluse külastajad. Kahjuks aga ei saa pood 
omalt poolt väga midagi teha, sest park ja bussipeatus, kus napsus 
seltskond enamasti pesitseb, ei asu nende maal. Kaupluse turva-
teenistus saab korda tagada vaid lepinguga hõlmataval objektil. 
Joobes isikute kaupluse läheduses viibimist soodustab ka taaraau-
tomaadi olemasolu, kuid see on seadusega sätestatud. 

Kui ostjad on juba joobetunnustega, siis seaduse järgi kauplus 
alkohoolseid jooke müüa ei tohi. Joovet tuvastatakse visuaalse 
vaatluse põhjal: välimus, aeglustunud reaktsioon, häirunud kõne, 
aja-, isiku- ja kohatajumise häired, teadvuse seisund, mäluhäired, 
koordinatsioonihäired, käitumishäired.  Sadrak kinnitab, et Laagri 
kaupluses on tulnud ette juhuseid, kus kassapidaja on pidanud 
appi paluma turvatöötaja, kes on selgitanud joobes isikule, miks 
talle alkoholi ei müüda.

Küll aga leiab Sadrak, et korra tagamisel võiks koostööd arutada 
valla turvafirma ja kaupluse oma vahel. 

Tõsi, seadus on andnud omavalitsusele võimaluse alkoholimüük 
avaliku korra huvides ajutiselt peatada, nii et teoreetiliselt saaks 
peatada näiteks suvekuudeks kultuurimaja  ümbruses 500 meetri 
raadiuses alkoholi jaemüügi. Ühelt poolt tooks selline keeld kaasa 
korraliku kahju äriettevõtetele ja ilmselt ei oleks rahul ka kaupluste 
teised kliendid. Ka peaks hindama ja kaaluma, kas oht avalikule 
korrale on nii suur, et kaalub üles teiste huvid. „Seda sätet on 
seni kasutatud üksikutel päevadel alkoholi jaemüügi peatamiseks, 
kui oht avalikule korrale on alkoholi massilisest tarbimisest suur – 
volbriöö näiteks. Kui kehtestada absoluutne keeld pikemaks ajaks, 
näiteks paariks kuuks, siis seda põhjendada on üsna keeruline,“ 
selgitab vallasekretär Marju Põllu. Tallinna linn on üritanud selle sät-
te alusel peatada alkoholi müüki Tallinna territooriumil pühapäeviti. 
See vaidlustati kohtus ning Tallinn kaotas.

Seadusandja on andnud volikogule õiguse kehtestada alko-
holi müügile ka alkoholi sortimenti, müügikohti ja müügivormi 
puudutavaid täiendavaid kitsendusi, nii et teoreetiliselt saaks 
keelata näiteks kõikide valla kultuuriasutuste ümbruses 100 meetri 
raadiuses alkoholi jaemüügi. Siin tuleks aga enne analüüsida, mis 
on keelu eesmärk ja millised on kaasnevad tagajärjed ning hinnata, 
kas alkoholi müügi täielik keelamine mingis kohas ikka täidab oma 
eesmärki ega ole liiga piirav abinõu. 

„Kaalukausil on mõned joodikud Laagri alevikus, kes tegelikult 
on ju enamasti pigem rahumeelsed, ja ülevallaline äriettevõtete 
ettevõtlusvabaduse piiramine, mille tagajärjeks võib mõnel juhul 
olla isegi poe sulgemine. Esmapilgul tundub, et sellise keelu keh-
testamine ei oleks proportsionaalne. Aga mõtte ja kaalumise koht 
küll,“ leiab Põllu. 

ÕPIME AKTSEPTEERIMA
Inimesed ongi ju erinevad. Mõned on korralikud ja 
usuvad ühiselu väärtustesse, teised on joodikud ja 
eluheidikud ning neil on väärustest  ükskõik. Võibol-
la me peaksime neid kuidagi aktsepteerima. 
See ei ole ilmselt hea näide, aga veel kolmküm-
mend aastat tagasi sunniti ka puudega inimesi 
koduukse taha peituma. Ja kakskümmend aastat ta-
gasi pandi homoseksuaalid vangi. Tolle aja korralike 
inimeste silma need „teistsugused“ kriipisid, nagu 
kriibivad needsamad joodikud täna sauevallakate 
vaadet. Aga tänaseks on meie ühiskond vist tsipa 
edasi arenenud juba?

See kamp on oma aja pärand ja ilmselt moel 
või teisel meie avalikus ruumis kuni oma loomuli-
ku lahkumiseni siit ilmast. Otseselt nad ju ohtu ei 
kujuta. Koledad vaadata, seda küll. Aga kui keegi 
on kole ja meile ei meeldi, kas siis on õigus end 
häirituna tunda? Kas on aus hukka mõista neid, 
kes hommikukohvi asemel promillidega vedelikku 
tahavad juua? 

Jah, lapsed ei peaks seda eluviisi nii lähedalt 
pealt vaatama. Tõsi. Aga teoreetiliselt võib ju 
läheneda nii, et see on nagu tasuta šokireklaam. 
Võibolla istutab see vaatepilt nende peakestesse 
ja alateadvusesse arusaamise, et tulebki korralikult 
koolitöid teha ja trennis käia, sest vastasel korral 
ootab neid ees samasugune poetagune reaalsus.

KASVATAME ÜMBER
Aga kui äkki katsuks nendega rääkida? Noh, mitte niimoodi peale 
lennates, et kaduge siit minema, vaid inimlikult. Viisakalt. Mitte 
politseiga ähvardades ja sõimates, vaid oma muret väljendades. 
Aeg-ajalt on vallamaja rahvas katsunud neile läheneda jutuga, et 
olge inimesed, saage aru, et lapsed ei pea seda joomist ja jõmi-
semist pealt vaatama. Mõnikord saab selle peale ebatsensuurse 
sõnavalingu kaela, tõsi küll. Mõnikord ironiseeritakse vastu, et ega 
lapsed aru saa, kas on vodka või värska. Aga on ka täitsa olnud 
kordi, kus noogutatakse, et „ega ei pea jah“ ja minnakse minema. 
Kord tehti kaupa, et me siin pargi keskel ei istu enam, lähme serva 
poole, kust hästi näha ei ole. No abiks seegi, kuigi probleem on 
õhus endiselt.
Muidugi kipuvad nad selle vestluse paari päevaga unustama ja on 
üks hetk kõpsti tagasi. Aga on mingi võimalus, et kui  seda alatasa 
ja pidevalt teha, äkki siis jõuab kohale. Kuskilt maalt on nemadki ju 
inimesed ja mõistavad.

UUS NURGATAGUNE
Üks võimalus võiks olla meelitada see elu 
hammasrataste vahele jäänud seltskond kus-
kile mujale. Ütleme piltlikult, et nurga taha, nii 
et näha ei oleks. Ega see ei lahenda suuremat 
ühiskondlikku probleemi, selge see, juuakse 
ju ikka edasi.  Aga halba haisu oleks vähem ja 
lapsed julgeksid pargis mängida ja jõe ääres 
jalutada. Asi seegi ju. On olnud mõtteid ehita-
da kuskile mugav lehtla, katus peal, mugavad 
pingid, sinine plastmassist tualetiboks kõrvale. 
Et sahistavad siis omaette ega riku tuju ega 
turvatunnet. Nagu ikka, on plaanil paar aga...

Esiteks – ega nad ei muuda oma lokatsioo-
ni poest kaugemale. Sada-kakssada meetrit 
maksimum. See on vist küll ajalooline seadus-
pärasus, et poetagune ja -esine johmas sumin 
on tuttav pilt nii aastate tagant kui ka täna 
väiksemates kohtades. Nii et see uus „lehtla“ 
peaks olema siis ka vastavas raadiuses, aga 
siinsed võimalused on selles osas napid. Iga 
nurk jääb tavapärastele liikumistrajektooride-
le.

Teiseks on väga küsitava väärtusega idee 
ehitada napsuvendadele maksumaksja raha 
eest joomiskoht. 

Otseselt nad ju ohtu ei 
kujuta. Koledad vaadata, 
seda küll. Aga kui keegi 
on kole ja meile ei meeldi, 
kas siis on õigus end 
häirituna tunda.

VABATAHTLIKUD APPI
Nõukogude ajal osalesid inimesed korrakaitses rahvamalevlasena. Tänases vaates ei saa seda hinnata päris 

vabatahtlikuks, sageli toimus rahvamalevlaste kaasamine asutuste kaudu, kellele anti normid, kui palju inimesi 
peab miilitsale abiks saatma. 

Tänapäeval on politsei struktuuris eraldiseisev abipolitseinikke koondav üksus, kuhu kuuluvad inimesed, kes 
on võtnud oma südameasjaks avaliku korra ja turvalisuse järelevalve, tehes seda vabatahtlikult, ilma tasuta. Abi-
politseinikke on erineva kvalifikatsiooniga. Vastavad koolitused läbinud inimestel on õigus tegutseda iseseisva 
patrullüksusena – kirjutada protokolle või kasutada alkomeetrit ning on neid, kes võivad tegutseda ainult n-ö 
päris politsepatrulli koosseisus. Laagri piirkonnas elab teadaolevalt vähemalt 4-5 inimest, kes on abipolitseiniku 
staatusega, neist kahel on olemas ka iseseisvalt tegutsemise pädevus. 

„Oleme sellel Laagri joodikute teemal põgusalt suhelnud, aga tuleb aru saada, et abipolitseinikud on osa 
politseisüsteemist. Me ei saa suvalisel õhtul vormi selga tõmmata ja minna tänavatele püstoleid paugutama, 
sest meile tundub, et kord on käest ära,“ ütleb Aivar Hunt, üks Laagris elavatest abipolitseinikest. 

Tema sõnul peab olema abipolitseinike tegevus kooskõlastatud nii kohaliku konstaabli kui välijuhiga ning 
avaliku korra alane ümarlaud on lähiajal korraldamisel. Kuna abipolitseinike hulgas on nii neid, kellel on pere-
lapsed-pangalaen kui ka noori inimesi, kel ehk aega lahedamalt käes, siis selle seltskonna ühe laua taha saamine 
võtab natuke aega. „Aga on jutuks olnud, et see kohtumine tuleb,“ kinnitab Hunt.

Kuid ka tema kinnitab, et kui joodikud niisama istuvad ja konkreetselt pudelit ei kummuta, on politseinike 
käed lühikesed. „Minu teada ei kuulu haisemine ja isikliku hügieeni reeglite eiramine ühegi väär- ega kuriteo 
alla. Kui on valida, kas minna menetlema seda, et keegi on pudeliga pähe saanud või kellelgi on korter tühjaks 
varastatud või vaielda samal ajal alevikuplatsil joodikutega, et ärge kusege vastu seina, teeb politsei oma ressur-
sipiiratuses selge valiku. Joodikud võivad olla küll esteetiline probleem, aga iga päev toimub palju tõsisemaid 
asju, millega politsei tegelema peab,“ nendib Hunt.
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Septembrikuine reedeõhtu. 
Päikest näeb ainult veel serva-
pidi ja õues on 8 kraadi soo-

ja. Pooleteiseaastane Uku ukerdab 
koduõuel kilekombinesoonis pe-
sukausi kohal, näpud seebivees, ja 
kilkab ennastunustavalt. No kuidas 
ta teistmoodi saakski, kõik oma vä-
hesed elupäevad on ta näinud, kui-
das vanemad õed ja isa-ema vabadel 
hetkedel sama teevad. Segavad kaus-
si sobiva segu, haaravad õngeritvu 
meenutavate pulkade otsa seotud 
kanganööridega asjanduse ja ele-
gantsete ning mõõdetud liigutus-
tega võluvad välja meetri-paarise lä-
bimõõduga hiigelmulle. Ja need on 
tõesti hiiglaslikud, tavapäraste män-
guasjapoes müüdavate mullitajate 
kõrval näivad need üleelusuurused

Esimene kokkupuude hiigel-
mullidega oli Andresel ja Evelinil 
aastaid tagasi Barcelonas. Teiste tä-
navakunstnike kõrval sattusid nad 
nägema mullimeistrite etendust ja 
nähtu oli nii ilus ja intrigeeriv, et 
ka koju naastes ei kadunud see pilt 
silme eest. Tekkis tahtmine ise ka 
katsetada. Paraku selgus, et ei ole nii 
lihtne, et lähed poodi, leiad riiulilt 
sobiva komplekti ja voilà. Mingeid 
mullivedelikke müüakse küll, aga 
need segud on tihked, elastsust ei 
ole. Mull tuleb küll, aga kipuvad 
kohe peale formeerumist katki mi-
nema, seega ei saavuta nad kunagi 
piisavat suurust ega lenda kaugele-
kõrgele.

Salajane segu kodulaborist
Appi tuli sõber Google, tänapäe-
val on ju nii, et iga asi on kusagil 
Google’i nurgas olemas ja nii leid-
sidki noored kümneid ja kümneid 
lehekülgi, mis õpetasid tegema 
mullitamise segusid ja mulliritvu. 
Küll aga selgus, et retseptid on kõik 
isesugused, aga mitte kõik neist ei 
tööta. „Mõnes retseptis oli kirjas, 
et vaja lisada kaks tilka glütseriini, 
teises kaks pudelit, saa siis aru, mida 
tegema peab,“ meenutab Evelin. 
Mõni retsept töötas ideaalselt, kuid 
järgmisel päeval uutes ilmaoludes 
purunesid mullid halastamatult.

Aga kuna kihk ei kadunud, ha-
kati katsetama. Tihti nägi Mürkide 
pere köögilaud välja nagu väike la-
bor. Miksiti segu kokku, katsetati, 
uuel ringil timmiti koostisosade 
vahekordi, testiti uuesti. „Ma ar-
van, et me oleme 5 aastaga vähemalt 
poolsada erinevat retsepti läbi proo-
vinud,“ nendib Andres. Nüüd usub 
mees, et nad on leidnud lõpuks uni-
versaalse segu, mis töötab nii soo-
jema kui külmema temperatuuriga, 
nii tuulega kui ilma, nii niiske kui 
kuiva ilmaga. „Mis seal salata, üks 
peamisi koostisosi on nõudepesuva-
hend. Ma ei ole keemik ega oska se-

letada põhjust, aga näiteks šampoon 
ei tööta. Lisakomponentidena on 
olulised mõned spetsiaalsed pulbrid, 
mida tellime USAst ja Saksamaalt,“ 
selgitab Andres. 

 Lõplikku segu valmistamise ju-
hendit Mürgid muidugi ei avalda, 
sest tänaseks ollakse veendunud, et 
asi on nii äge, et selle võiks ka äri-
maailma viia. Loogiline ka – kui 
toode tundub perspektiivikas, aga 
poest osta ei saa, siis järelikult tuleb 
see ise turule tuua. Ja just sellega 
perekond Mürk peale viieaastast n-ö 
koduköögi tootearendustööd tege-
lebki. Juba on välja töötatud paken-
did ja visuaalid segu jaoks, keldris 
on tuhatkond eri suuruses mullita-
misritva ootel, nüüd on vaja veel pa-
berimajandus korda ajada. Andres, 
kes ise oma põhitööna IT-valdkon-
nas rahvusvahelisel turul tegutseb, 
ei varja, et näeb oma hiigelmullitajal 
turgu mitte ainult Saue vallas ja Ees-
tis, tema haare on ikka palju laiem, 
ulatudes kindlasti Baltimaadesse, 
aga miks mitte ka kaugemale.

Aga ega segu ei ole ainuke hiigel-
mullitaja komplekti osa. Ise aretatud 
on ka mullipulgad, mis on erineva-
tes pikkustes ning näevad välja ja 
tunduvad pihus nagu õngeridvad. 
Nende algosad tulevad Hiinast. Siis 
on oluline veel spetsiaalne nöör (pä-
ris tavaline pael ema käsitöökarbist 
ei sobi), mis võtab piisavalt vede-
likku sisse, samas ka vabastab õigel 
hetkel. Paela seotakse erinevalt, on 
ühe, kahe ja kolme mulliavaga va-
riante. Nii vedelik kui pulgad on 

tegelikult suhteliselt lihtsa üles-
ehitusega. Kui viitsimist internetti 
kaevuda, siis suurema või vähema 
vaeva ja katsetamiskuluga suudab 
igaüks oma mullitaja kokku panna. 
„Oleme selle katsetamisvaeva ja eba-
õnnestumise riski endi õlule võtnud 
ja pakume riiulilt valmislahendusi 
nii perega õhtu sisustamiseks kui ka 
suuremateks pidudeks. See on nagu 
kartulisalat, mille tegemisega saaks 
ise hakkama, aga tihti eelistatakse 
valmislahendust kaupluse külmi-
kust,“ toob Andres võrdluse.

Tehnika on lihtne
Kui segu on olemas ning mullipul-
gad ka, siis edasine on lihtne. Sõna 
otseses mõttes nagu lapsemäng, sest 
hakkama saab sellega ka pooletei-
seaastane Uku. Tuleb ritvu koos 
nende otsa sõlmitud kangapaelaga 
seebivees sopsutada, tõsta need siis 
õhku ja sujuvate käeliigutustega 
laiali tõmmata. Kui juhtub olema 
tuult, siis teeb iil ise töö ära, puhu-
des ritvade vahelt läbi ja tekitades 
mulli. Kui tuult üldse ei ole, tuleb 
tsipa ise liikuda või pöörata. Paari 
katsetamiskorraga tekib kätesse aru-
saam, mismoodi liigutama peab ja 
millal mull n-ö lahti lasta. Põhiline 
on sujuvus, rapsimisega kaugele ei 
jõua. Vihmaga siiski väga ei mullita 
ja suvel kipuvad sääsed mulle katki 
hammustama. Alla kolmeaastastele 
lastele Mürgid veel mullitajat tava-
peredes kätte anda ei soovita.

 „Inimesed kipuvad mullitamist 
seostama suvega. Tegelikult tulevad 

parimad mullid just siis, kui tempe-
ratuur on madalam, näiteks nüüd 
sügisel. Päikese käes lähevad mullid 
kiiremini katki. Väikese tuulega tu-
levad suuremad, aga kõvema tuule-
ga formuleeruvad mullid kiiremini, 
neid on rohkem ja nad on tugeva-
mad. Isegi tormiga saab mulle teha, 
siis tuleb lihtsalt nööride vahe väik-
sem hoida,“ selgitab Andres. Suurte 
ritvadega ei ole probleemi teha ühe 
kastmisega 4-5 kuni paarimeetrise 
läbimõõduga pikalt hõljuvat mul-
lihiiglast. Tema enda kõige võim-
sam elamus oli kord kevadõhtul. 
Õhusooja oli kaks kraadi ja mees 
puhus välja sadu pisikesi mulle, mis 
jäid kõik kastese muru peale tervelt 
lesima ja hommikuks olid ära kül-
munud, kuid alles ja terved ikkagi. 
„Tõeliselt kena elamus,“ nendib 
mees.

Vaimustab igas eas
„Kui mõned valmistuvad suve-
üritusteks nii, et panevad koduõl-
le käima, siis meie segasime enne 
sõpradega koosolemisi ikka paar 
mullivedelikku kokku,“ naerab Eve-
lin. Algusaastatel oligi mullitamine 
rohkem nagu lastele meelelahutu-
se pakkumine. Kui mindi Viljandi 
folgile või jaanipäevale, siis võeti 
vahendid kaasa, et pisiperel igav ei 
hakkaks. Suvel käiakse oma mulli-
komplekte tutvustamas ka laatadel. 
Andrese sõnul uudistavad ammu-
lisui nii suured kui väikesed. Tõsi, 
lastel on esimene kihk mulle katki 
torgata, aga kui ise korra proovida 

saavad, siis see isu kaob hoobilt ära.
 Aga lisaks lastele suudavad hii-

gelmullidest vaimustuda ka suured 
inimesed. „Meil oli selline lugu, et 
ühel üritusel üks pankurihärra vaa-
tas meie mullitamist, proovis ise 
ka ja oli täitsa rabatud, see olla nii 
zen,“ räägib Evelin. „See jah harju-
tab inimeses üldist positiivsust, kui 
seda teed, siis suudad unustada ära 
kõik muu ja lihtsalt hetkes olla,“ se-
kundeerib talle ka Andres. Viimati 
käidi perega näiteks rabas mullita-
mas – avarus, rahu, värvilised mul-
lid hõljumas kaugusse... Mullid ise 
on värvilised nagunii, aga just taust 
annab toone juurde, näiteks rohelise 
taustal omandavad nad erilise kirku-
se.

 Nii Evelin kui Andres teevad is-
tuvat kontoritööd, mullihobi annab 
tõuke minna välja ja loodusesse. Ja 
mis põhiline – seda saab harrastada 
kogu pere. Pisike Uku Markus on 
juba väga asjalikult mulliritvade-
ga vehkimas, tema õed Mia-Marie 
ja Mirtel teevad kohati silmad ette 
vanemate oskustelegi. „See on jah 
meil selline pere ühine hobi,“ nen-
dib Evelin rahulolevalt.

Muide, Andres on selgeks õppi-
nud ka sellise nipi, et suudab mul-
li välja võluda ka ümber inimeste. 
Oma tüdrukutel on olnud rõõmu 
seista otse seebimulli sees. Nii et 
mulli sisse saab täitsa minna – nii 
otseselt kui kaudselt.

Mullidest saab lähemalt lugeda 
Facebook.com/hiigelmullid.

Mulli sisse minek
Perekond Mürk Laagrist jumaldab mulle. Seebimulle. Hiiglasuuri. Kui laste jaoks on mullitamine vahva 
mäng, siis suure inimese jaoks võib see olla nagu meditatsioon. 
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Kõige enam tänavakunsti 
koondub peamiselt Tallin-
nasse või Tartusse, kuid sel-

lele vaatamata tekkis soov Saue val-
las samuti midagi korda saata. Palju 
tähelepanuväärseid kunstiteoseid 
on kerkinud Telliskivi loomelinna-
kusse ning samuti sai oma esimese 
maalingu aparaaditehas Tartus. Tä-
navakunst ühe kaasaegse kunstilii-
gina on maailmas väga populaarseks 
muutunud ning linnakeskkonnas 
igati normaalne nähtus. Sellest tek-
kis idee tuua taoline kunst ka Laag-
risse. Koostöös tänavakunstifestival 

Street Art Jam korraldajatega otsisi-
me värksendust pargis olevale kolla-
sele seinale.

Street Art Jam on tänavakultuu-
rifestivali JJ-Street Baltic Sessioni 
raames augusti keskpaigast oktoobri 
keskpaigani toimuv tänavakunsti-
sündmuste sari. Festivali korraldaja-
te peamine eesmärk on tänavapildi 
rikastamine professionaalsete tä-
navakunsti teostega ning üleüldise 
teadlikkuse tõstmine tänavakuns-
tist. Festivalile kutsutakse nimekaid 
ning põnevaid kunstnikke nii välis-
maalt kui ka Eestist. Just nii jõudis 
Laagri alevikku ka Berliinis tegut-
sev itaalia kunstnik Awer. Vahetult 
enne Laagrisse jõudmist külastas 
kunstnik Tartut, kus ta kattis apa-
raaditehase kompleksis kogu hoone 

fassaadi hiiglasliku teosega „Me-
repidu“. Kuna kunstnik suundus 
lõunast põhja, põigati Saue vallast 
samuti läbi. 

Aweri teoseid on kirjeldatud hüp-
nootilise tänavakunstina. Street Art 
Jami eestvedajate sõnul tutvustavad 
kunstniku teosed uusi võimalikke 
maailmu, erinevaid loomi maal ja 
merel, mütoloogilisi tegelasi ja hüp-
notiseerivaid olendeid, kes luuakse 
valgete või elavalt värvikate spiraali-
de ja joontega. Püüdes inimesi tõm-
mata eemale tüdimust tekitavast 
elustiilist ja igapäevasest tegevusest, 
pakub ta kunstilist ravimist ja alter-
natiivi reaalsusele, et põgeneda oma 
murede ja takistuste eest. Aweri sei-
namaalingutes ja kunstiteostes on 
palju optilisi illusioone ja märgata 

võib ka tugevamat seost universaalse 
väega, mida iga vaataja saab tõlgen-
dada omal isiklikul moel, vastavalt 
tema nägemusele ja arusaamale. 
Kunstniku teosed kaunistavad väga 

mitmeid linnasid nii Euroopas kui 
ka mujal maailmas.

Kolme septembrikuu päevaga 
Kultuurikeskuse pargi seinal val-
minud pildil on kujutatud kogumit 
eestimaistest köögiviljadest ning 
taimedest: mustrite hulgast võib 
leida ingverijuure, sibulaid ja muid 
mugultaimi. Terviklik komposit-
sioon mõjub kohati abstraktselt, 
kuid põhjalikumal vaatlusel ker-
kivad need taimed esile. Palju on 
jäetud ruumi iga vaatleja isiklikule 
kujutlusvõimele. Kultuurikeskuse 
pargile on eelkõige omane moodne 
linnakeskkond, kuhu sobitub igati 
hästi tükike omapärast tänavakuns-
ti. Loodetavasti naudivad maali kõik 
vaatajad, nii nagu nautis töö tege-
mist ka kunstnik ise.

Tegemist on täiesti juhusli-
kult leitud ämblikekoloo-
niaga, sest tegelikult mindi 

ehitusobjektilt ära toimetama siile 
ja otsima nahkhiiri. Nahkhiiri küll 
ei leitud, aga see-eest jäid keldri pae-
kivist seintel silma palju haruldase-
mad tegelased ‒ koopaämblikud. 

Et asi päris kindel oleks, võe-
ti ühendust Eesti kõige targema, 
meie päris oma „ämblikmehe“ 
Mart Meristega, kes kinnitas leidu: 
„Koopaämblikud elavad terve oma 
elu täielikus pimeduses ja on era-
kordselt valguspelglikud. Valgust 
taluvad vaid noorisendid ja nemad-

ki lühikest aega. See lühike elupe-
riood võimaldab mõnel neist küll 
sünnipaigast lahkuda, kuid hüljatud 
koopad ja keldrid on nii haruldased 
elupaigad, et uue sobiliku leidmine 
on üliharv sündmus. Seetõttu oleks 
olemasoleva ja tugeva populatsiooni 
kahjustamine või hävimine selle ha-
ruldase liigi käekäigule tõsine löök.

Esimesed koopaämblikud leiti 
Eestis eelmise sajandi üheksaküm-
nendate alguses ja täna elavad nad 
Eestis vaid mõnes üksikus keldris 
või maa-aluses käigus. See ämbliku-
liik ei punu võrke, vaid püüab koo-
bastesse tulevad putukad ise kinni. 
Meta Meinardi ehk euroopa koopa-
ämblik kardab valgust ja elab kogu 
elu pilkases pimeduses.

Algselt plaaniti Kadriorust avas-
tatud koopaämblikud ümber asus-

tada Ingeri bastioni käikudesse, aga 
kuna „sissetungijad“ ei pruugi hästi 

mõjuda sealse koloonia asukatele, 
siis otsustati nad toimetada Mere-

kindluse rooduvarjendisse Laagris-
se. „Tööd oli muidugi palju, sest 
need pimeduse vürstidest koopaela-
nikud tuli ju ükshaaval kinni püüda 
ja siis eraldi purkides uude kohta 
ümber asustada. Kokku oli saak ligi 
150 isendit, lisaks kookonid,“ kir-
jeldab päästeprotesessi Heiki Valner 
Eestimaa Loomakaitse Liidust.

„Te võite muidugi õlgu kehitada 
ja käega lüüa, kas nende ämblike pä-
rast tasub ikka nii palju vett ja vilet 
näha. Tasub ikka, sest ka eestlased 
ise on siin planeedil vägagi harul-
dane nähe ja kui kohe-kohe mida-
gi „suurt“ ette ei võeta, siis ilmselt 
üsna varsti oleme sama haruldased 
nagu need ämblikudki. Äkki tao-
line võrdlus aitab teil veidikenegi 
samastuda ja probleemi traagikat 
aduda,“ toob Valner võrdluse.

Killuke tänavakunsti jõudis sügisesesse Laagrisse

Haruldased koopaämblikud koliti Laagrisse

Juba pikemat aega on küpsenud mõte, et midagi võiks Kultuurikeskuse pargis asetseva kollase seinaga 
ette võtta. Seinale on koostatud mitmeid kavandeid, millest ükski ei ole realiseerunud. Tänaseks katab 
seina kunstnik Aweri teos, mis sai inspiratsiooni taimemaailma motiividest.

Kadriorus ühe renoveeritava maja keldrist leiti haruldased euroopa koopaämblikud. Koostöös Eestimaa 
Loomakaitse Liidu, Tallinna Keskonnaameti ja Eesti ainukese ämblike uurija, TTÜ Tartu kolledži doktorant 
Mart Meristega koliti koopaämblikud ümber Laagris asuvasse Merekindluse rooduvarjendisse.

AVALIK RUUM

LOODUS

ELINA KASK
avaliku ruumi 
spetsialist

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Koopaämblik on Eesti suurimaid ämblikke, kehapikkusega kuni 15 mm ehk 
umbes 1-eurose mündi suurune ja on üks kogukamaid Eestis leiduvad ämblikke 
üldse. Koopaämblikke on Eestis leitud ainult paaril korral

Kultuurikeskuse pargi 
seinal valminud pildil 
on kujutatud kogumit
eestimaistest köögivil-
jadest ning taimedest: 
mustrite hulgast võib lei-
da ingverijuure, sibulaid 

ja muid
mugultaimi. 
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Mahefarm asub keset val-
gete lambatupsudega 
kirjatud heinamaid Riisi-

pere aleviku külje all Madila külas. 
Utekesi jagub pererahval tuppagi 
– nende kodu kaunistab aukartust-
äratavalt suur lambakujude kollekt-
sioon. Peremees Raivo räägib, et 
tal oli ikka kombeks välisreisidelt 
abikaasale kingituseks mõni kujuke 
tuua ja nii koguneski neid ajapikku 
päris palju. Ühel hetkel tegi abikaa-
sa Katrin aga vastukingituse ja tõi 
Raivole sünnipäevaks kaks elusat 
lammast. Esialgu polnud sugugi 
plaanis suurt lambakasvatust rajada, 
vaid maja ümbruses olev maa lihtsalt 
niidetuks saada. Õige pea ilmnes, et 
2,5 hektari õuemaa hooldamiseks 
jääb kahest lambast väheks ning kari 
suurenes 34 loomani. Kui aga naab-

rimehele renditud maad sööti jäid, 
otsustati hooldatavat ala suurenda-
da ning loomi veelgi juurde võtta. 
Nõnda kasvas kari 700-pealiseks.

Algus polnud kerge, sest selgus 
et Eestist kokku ostetud lammaste 
lihakus ja viljakus ei ole maailma-
turu hindadega kooskõlas. Lisaks 
puudub ka lambakasvatusalane 
kompetents: meie veterinaaridel ei 
ole piisavalt teadmisi lammaste hai-
gustest ja ravimisest, vajalikke ravi-
meid on ääretult keerukas ja kallis 
hankida. Nii tuligi oma pilk pöörata 
Inglismaa ja Hollandi poole, kus 
lambakasvatusega väga heal järjel 
ollakse. Praegu on mahefarmil oma 
konsultandid Hollandis ja Inglis-
maal.

Mahefarm on lambakasvatusega 
tegelenud 10 aastat. Karja suurust 
hoitakse 500 ja 700 vahel. Madila 
mahefarmi omanik Raivo Õisma 
tunneb head meelt, et täna neil on 
olemas kaasaegsed loomade moni-
toorimisseadmed ning nad suuda-

vad kontrollida kogu karja seisun-
dit ja suunata aretust. Mahefarmi 
kvaliteetset lambaliha müüakse nii 
ekspordiks kui mitmetele suurüri-
tustele, kus lambaid küpsetatakse, 
teistele lambakasvatajatele müüakse 
aretusloomi.

Raivo Õisma kinnitab, et Eestis 

on lambakasvatuse potentsiaal väga 
suur. Ta toob võrdluseks, et kui Ees-
tis on põhikarja suuruseks 35 000-
36 000 lammast, siis näiteks Hol-
landis on vastav arv 1,5 miljonit, 
Iirimaal 4,5 miljonit ja kogu Briti 
saartel 56 miljonit lammast. Eu-
roopa Liidu turul ületab lambaliha 

nõudlus 20-25% pakkumise. 
Lambakasvatus käib pererahval 

teiste tööde kõrvalt, Raivo tegeleb 
igapäevaselt tööstuse ja puiduäriga, 
pereema Katrin on Riisipere lasteaia 
direktor. Ühest küljest on see raske 
hobi, kuid selle korvab 200 hektarit 
hooldatud, pestitsiidide ja nitraati-
de vaba mahemaad. Just see kodu-
ümbruse puhtus on suurim pluss, 
mida mahefarmi lambakasvatus ka 
ümberkaudsetele elanikele tähen-
dab. Perenaine Katrin kinnitab, et 
kohalikud oskavad puhast ja rahu-
likku keskkonda hinnata ning sage-
li käiakse Riisipere alevikust kogu 
perega lambaid ja tallesid vaatamas. 
Sellest sündis ka mõte osaleda ava-
tud talude päeval. Enam kui 1500 
külastajat tuli lahkele pererahvale 
küll üllatusena, kuid päev möödus 
edukalt ning külastajatelt saadi hul-
galiselt kiidusõnu võimaluse eest 
kaasaegset maaelu lähemalt vaadata, 
maitsvat lambaliha mekkida ning 
tallesid silitada.

Külas oli meil endine tipp-
rattur ja praegune jalgrat-
tatreener Toivo Suvi, kes 

rääkis, kuidas jalgrattasportlaseks 
saada, näitas jalgrattuririideid ja 
turvavarustust, mis kuulub jalgrat-

ta juurde ja mida peab laps kand-
ma, et ohutum oleks. Veel olid 
tal kaasas erinevad treeningrattad 
ja võistlusrattad, mida lapsed said 
vaadata ja katsuda. Suuremad lap-
sed sõitsid jalgrattturite soojen-
dustrenažööril. Toivo vastas ka 
kõikidele küsimustele, mis lastel 
varuks olid.

Rattasõit ümber lasteaia koos 
Toivoga oli ülipõnev ja naudingut 

pakkuv. Väiksemate rühmade lap-
sed sõitsid lühema sõidu, suurema-
te rühmade omad pikema ja kõige 
väiksemad elasid ratturitele tee ää-
res lippe lehvitades kaasa. Järgmisel 
päeval oli õpetajate jalgrattamatk 
avastamaks ilusaid paiku kodulä-
histelt.

Spordinädal tegi meele rõõm-
saks ja innustas veel rohkem jalg-
rattaga sõitma ning sporti tegema.

Avatud talude päeval külastas Madila mahefarmi 1500 inimest

Üle-euroopaline spordinädal Ääsmäe lasteaias oli jalgrattasõiduteemaline

Juulis toimus teine üle-eestiline avatud talude päev, millest võttis osa Nissi vallas ka Madila mahefarm, 
mida külastas 1500 inimest.

Kuna meie lasteaias on jagrattaga sõitmise päevad ja need lastele väga meeldivad, siis tähistasime 
spordinädalat jalgrattateemaliselt.

NOPPEID ÜHINEMISNAABRITELT

SPORT

REELIKA VALI
Nissi Teataja 
toimetaja

MARGE 
REHEPAPP
liikumisõpetaja

Kahe kooli kontaktid said 
alguse 2016. aasta april-
lis, kui Saue linn korraldas 

Inčukalnsis eesti kultuuri päeva, 
millest võttis osa 90 rahvatantsijat, 
koorilauljat ja rivitrummarit. Nen-
de seas Saue Simmajate segarühm, 
milles tantsib Ääsmäe põhikooli 
direktor Jaanus Kallion. Eesti kul-
tuuri päeva korraldamise mees-
konda Inčukalnsis vedas aga sealse 
põhikooli direktor Kaspars Kiris. 
Nii kahe kooli juhid esmakordselt 
kokku said ja ühise keele leidsid.

Jaanus Kallioni sõnul otsisid 
koolid uue õppeaasta alguses ühi-
seid kokkupuutepunkte, mis võik-
sid huvi pakkuda mõlemale poole-

le. Lõpuks jäi nii, et Ääsmäe ootas 
külla 4. klassi koos õpetajatega. 
Sügavam ja detailsem spordipäeva 
ettevalmistus algas aga kuu enne 
selle toimumist. Kaspars Kiris rää-
kis, et Lätis tähistavad paljud koo-
lid 23. septembril olümpiapäeva ja 
korraldavad võistlusi. Neil aga õn-
nestus projektiga „Spordib kogu 
klass“ tulla Ääsmäele ja muuta 
võistlused rahvusvaheliseks.

Lapsed võtsid mõõtu jalg- ja 
rahvastepallis ning teatevõistlustes. 
Jalgpallis võidutsesid lätlased, tea-
tevõistlustes eestlased. Rahvaste-
pall kulges nii ja naa, kuid lõpuks 
võitis hoopis sõprus. Kaspars Kiri-
se sõnul on Ääsmäe ja Inčukalnsi 
põhikoolid pea üks ühele sarnased. 
Õpilaste arvgi üsna sama – esime-
ses õpib natuke alla ja teises natuke 
üle 200 lapse.

Sportimise kõrval arutasid koo-

lid edasisist koostööd. Kui kõik 
kulgeb plaanipäraselt, sõidavad 
Ääsmäe kooli õpilased ja õpetajad 
tuleval kevadel Inčukalnsi. Ja näib, 
et koolid leidsid teineteises endale 
rahvusvahelise partneri ning plaa-
nivad järgmisel kevadel esitada 
projekti Erasmus Plussi, mis on 
Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, 
noorte- ja spordiprogramm aasta-
teks 2014-2020.

Kaspars Kiris tänab vastuvõtjat 

Jaanus Kallioni ja tema meeskon-
da, sest kõik oli suurepäraselt kor-
raldatud, kulges plaanipäraselt ja 
isegi üle selle. Samuti on tal väga 
hea meel, et tänu headele kolleegi-
dele Saue linnast ja Ääsmäelt are-
nesid sõprussuhted uuele tasemele 
– koostööd teevad omavahel hari-
dusasutused ja lapsed. See muudab 
Kaspars Kirise arvates sõprusside-
med veelgi tugevamaks ja kestva-
maks.

Eesti kultuuri päev tugevdas sõprussuhteid
Saue linna Läti sõprusvalla Inčukalnsi põhikooli 4. klass oli 23. ja 24. septembril külas Ääsmäe põhikoo-
li 4. klassil, et üheskoos sportida, üksteisele oma riike, koole ja kultuure tutvustada ning õhtul Ääsmäe 
noortekeskuses vahval diskol lustida. 

NOPPEID ÜHINEMISNAABRITELT

Saue linnal on sõpruslepingud 
nelja omavalitsusega:

• 10. märtsist 1992 Sollentunaga 
Rootsi Kuningriigis.

• Detsembrist 2001 Vangažiga 
Läti Vabariigis. Kui Vangaži linn 
2009. aastal Inčukalnsi vallaga 
ühines, jätkusid Saue linna 
sõprussidemed Inčukalnsiga.

• 23. juunist 2007 Quincy-sous-
Senart`iga Prantsuse Vabariigis.

• 20. augustist 2013 
Montemarcianoga Itaalia 
Vabariigis.

Inčukalns moodustus 2009. 
aastal pärast haldusreformi 
Inčukalnsi valla ja Vangaži 
linna liitumisel ning asub 
Riiast ligikaudu 40 kilomeetri 
kaugusel. Vallas elab 8 300 
inimest. 

LISAINFOSIRJE PIIRSOO
Saue Linnaleht
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Vahvad klounid ja Päikse-
pliks uurisid lastelt koos, 
milliseid tarkusi nad juba 

teavad ning mida on veel vaja teada 
saada. Näiteks mäletati hästi liiklus-
ohutusreegleid ning ema-isa sõna 
kuulamise vajalikkust. Suve meenu-
tades teati vanavanemate õpetussõ-
nu, millal näiteks kanu välja lasta ja 
mida neile süüa anda. Samuti näita-
sid Niks, Naks ja Päiksepliks lastele, 
mis juhtub, kui mängukaaslane su 
ehitise ära lõhub või kuidas sõbralt 

andeks paluda või mismoodi uusi 
sõpru leida. Kõik see toimus sõb-
ralikus ja mängulises koostöös, sest 
sõbralik koostöö ongi meie lasteaia 
käesoleva õppeaasta põhiväärtus.

Koostöös peredega tähistastati 
vanavanemate päeva 
Rõõm oli tõdeda, et tänapäeva kii-
res elutempos leidsid paljud vanava-
nemad aega tulla oma lastelastega 
mängima, tantsima, katseid tege-
ma, vana aja jutte jutustama ja oma 
hobisid tutvustama. Vanavanemad 
on meil mitmekülgsete ja erineva-
te huvidega. Lastega koos mängiti 
erinevaid lauamänge ning ka lastele 
palju lõbu pakkuvat mängu „Vana-
isa vanad püksid“. Lapsed said koos 
vanaemaga tantsida erinevaid rah-
valikke tantse. Vanaema juhtimisel 
tehti ka erinevaid katseid veega ning 
saadi teada, kui tähtis on puhas vesi. 

Tore oli kuulata ka vanaemade jutte 
oma lapsepõlvest. 

Lastel oli põnev näha vanaema 
enda õmmeldud kleite Barbie nuk-
kudele. Vanaisa aga tutvustas lastele 
käsipalli spordiala, millega ta osales 
Moskva olümpiamängudel. Lisaks 
said lapsed tuttavaks vanaisaga, 
kelle kauaaegne hobi on olnud ja-

hindus. Oma harrastuse näitlikus-
tamiseks oli tal kaasa võetud erine-
vad trofeed. Samuti käis meil külas 
vanaisa, kes tõi lastele tutvustami-
seks enda kirjutatud lasteraamatuid. 
Jutustus sai alguse tõestisündinud 
loost. Laste jaoks oli kindlasti ka 
vahva see, et lisaks jutu lugemisele 
saab seal pilte värvida. Suur au oli 

rühma saada paar raamatut koos va-
naisa autogrammiga. 

Vanaemad ja vanaisad olid õpe-
tajatele lahke küllakutse ja lastele 
kogemuste jagamise võimaluse eest 
tänulikud. Lasteaiapere tänab kõi-
ki vanavanemaid, kes oma rõõmsa 
meele, positiivse ellusuhtumise ja 
mitmekülgsusega on meile kõigile 
eeskujuks. 

Peale traditsioonilist soojen-
dusvõimlemist saatsid RSK 
Kuuse juhatuse liikmed 

(stardikohtunikud) Arnold Õis-
puu ja Jüri Leisk jooksurajale kõik 
võistlejad, alustades noorematest 
vanuseklassidest.

Võistlustele registreerus kokku 
277 osalejat. Kõik jooksjad-käijad 
jõudsid ka finišisse, katkestajaid ei 
olnud. Üritus oli vallakeskne, kü-
lalisvõistlejaid oli vähem kui eel-
nevatel aastatel. Võrreldes eelneva 
aastaga oli sügisjooksul vähem 
3-7-aastaseid mudilasi ja meeste-
klassi võistlejaid. Põhjuseks võis 
olla hea õuna-aasta või eelnenud 
tervisenädala üritusterohkus. Kui 
vanematel on tähtsamaid tege-
misi, siis ei pääse ju osalema ka 
eelkooliealised lapsed. Samas oli 
rõõmustav näha paljusid tuttavaid 
sportlikke peresid, kus jooksurajale 
tulid kõik lapsed ja vähemalt üks 
vanematest. 

Kui mudilaste- ja lastejooksud 
toimusid traditsiooniliselt staa-
dionil, siis põhidistantsi rada oli 
tänavu uus ja 600 meetri võrra pi-
kem kui eelnevatel aastatel – 6 600 
meetrit. Rada, mis kulges põhili-
selt kergliiklusteedel, oli ka võist-

lejate arvates huvitavam ja kiirem. 
Uued rajarekordid läksid küla-

lisvõistlejatele Tallinnast. Meeste 
rajarekord kuulub nüüd noorte-
klassi võistlejale Joonas Mattias 
Laurile ajaga 24,05 ja naiste raja-
rekord seeniorklassi kuuluvale Eve-
lin Taltsile ajaga 24,30. Meie valla 
kiirema jooksja tiitlid said Andra 
Moistus (27,09) ja Alvar Viikmäe 
(24,23), kes olid ka oma vanuse-
klasside kiiremad. Tähelepanuväär-
se ajaga (28,05) saavutas neidude 
klassis esikoha 13-aastane Laagri 
kooli õpilane Laura Lobjakas (te-
mast olid kiiremad vaid kolm Saue 
valla meest). Suurearvuliselt olid 
esindatud kõik Laagri lasteaiad, 
Harju jalgpallikool ja Laagri kool.

Kõikide võistlusklasside kolme 
parimat autasustati medalite, dip-
lomite ja roosiõitega ning võitjaid 
sponsorite väljapandud auhindade-
ga. Lisaks sellele kostitasid spon-
sorid ka kõiki jooksupäevast osa-
võtjaid – igaüks sai kustutada janu 
ning pista põske midagi magusat, 
soolast või mahlakat. Mudilased 
said peale jooksudistantsi kaa-
sa mälestusdiplomi ja võimaluse 
möllata batuudil. Soodushinnaga 
ujumisvõimaluse said võistluspäe-
val kõik osavõtjad. Sponsorite loo-
siauhindu jagus viieteistkümnele 
sügisjooksu põhidistantsi läbijale.

Rahvaspordiklubi Kuuse tänab 
kõiki sügisjooksu toetajaid: Saue 
Vallavalitsus, Laagri Spordihoo-
ne AS Kadarbiku Köögivili, AS 
Sagro, AS Magnum Medical, AS 
Balsnack, AS Saku Õlletehas, AS 
Planserk, Grader Service Tootmine 
OÜ, spordiklubi Viafitness (Laag-
ri Tervis), Veskitammi Ilusalong, 
Mellson Rehvid OÜ, Lahe Roos ja 
Nenell OÜ. Eriline tänu Toomas 
Artmale ja Anneli Seerile.

Oleme tänulikud kõikidele va-
batahtlikele sügisjooksu kohtuni-
kele ja abilistele – tänu neile oleme 
seni sügisjooksude korraldamisega 
hakkama saanud. Kes korraldaks 
sügisjooksu 2017. aastal? Kui on 
soovijaid, siis RSK Kuuse annaks 
teatepulga edasi järgmisele korral-
dajale! 

Vanaema näitas iseõmmeldud Barbie kleite, vanaisa jahitrofeesid

Pilvisel ja tuulisel 2016. aasta sügisjooksu päeval 
jõudsid kõik jooksjad-käijad finišisse

Nõlvaku lasteaias on uus õppeaasta alanud suure lusti ja rõõmuga. Esimesi tarkusi jagasid meile tead-
mistepäeval lastele juba tuttavad lõbusad klounid Niks ja Naks ning nendega oli kaasas ka vanaema 
ja rõõmsameelne Nõlvaku lasteaia maskott Päiksepliks, kes armastab väga lastega looduses liikuda 
ning õpetab tarkusi keskkonnasäästlikkuse kohta. Vanavanemate nädalal külastasid lapsi ning jagasid 
elutarkusi vanaemad ja vanaisad. 

Tänavune sügisjooks toimus 24. septembril. Ilm oli veidi pilvine ja tuuline, kuid ilma vihmasajuta – 
igati sobilik tervisespordiks.  

HARIDUS

SPORT

ANNE TARVIS 
Nõlvaku lasteaia 
õpetaja

ELIKO TIPPI
Nõlvaku lasteaia 
õpetaja

LINDA ROOP
Rahvaspordiklubi 
Kuuse tegevjuht

Poiste 400 meetri jooksu võitjad 
(vasakult): Lukas Press (2.), Kaur Mat-
tias Kuuskme (1.), Joonas Mets (3.)

Kaari Lainevool (NV 6600 4. koht), 
 Laura Lobjakas (T 6600 1. koht). 
Samast perest võistlesid veel Norman 
Lobjakas (P400 m 10. koht) ja Lenna 
Lobjakas (T400 3. koht)
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Manpower	on	üks	tunnustatumaid	personaliettevõtteid	maailmas.	Meil	on	üle	68	aasta	rahvusvahelist	kogemust	töötajate	värbamise	ja	
renditeenuste	alal.	Me	hoolime	inimestest	ja	sellest,	mis	rolli	mängib	töö	nende	elus.	Alates	2004.aastast	oleme	Eestis	aidanud	inimestel	
leida	nende	elu-ja	tööstiiliga	sobiva	ametikoha.	Sa	alles	sisened	tööturule,	otsid	uusi	väljakutseid	või	planeerid	karjäärimuutust	-	meie	
Manpoweris	oskame	aidata.	Unistuste	töö	leidmine	on	SINU	võimuses.	
www.manpower.ee	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Manpoweri kliendiks on Kohila Vineer. Ettevõte on asutatud 2011. aastal 
ning on Latvijas Finieris gruppi kuuluv ettevõte.	Kohila Vineer OÜ on Latvijas 
Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest 
vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse 
ulatub kuni 80 miljont euroni, mis on üks viimase aja suuremaid 
investeeringuid Eesti tootmissektoris. Kohila Vineer OÜ peamiseks 
põhitegevusalaks on kasespooni ja - vineeri tootmine ja tootearendus.  

Soovid saada praktilisi kogemusi uusima tehnoloogiaga 
varustatud masinapargis? 

Ootame Sind kandideerima 

KATLAOPERAATORi kohale 
Ametikoha põhieesmärgiks on hoida katelt töös, katla tehnilise hooldamine ja järelevalve. Vajadusel 
peab katlaoperaator tegema lihtsamaid remonditöid. 
 
KANDIDEERI JUBA PRAEGU, KUI SUL ON: 

• erialane töökogemus;  
• katlakäitaja pädevustunnistus või valmisolek selle oskuse omandamiseks; 
• eesti keele oskus suhtlustasandil; 
• huvi soojustehnika vastu; 
• Sulle sobib vahetustega töö (sealhulgas öövahetused) – 3 tööl, 3 vaba ning oled usaldusväärne, 

töökas ja kiire reageerimisega. 

Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ettevõttes tehniliselt vastutusrikkal ametikohal ning 
arendada oma teadmisi ja oskusi erialaselt mitmekülgse töö käigus, tööd graafiku alusel kolme 
järjestikuse vaba päevaga.  

Kui leiad, et see on suurepärane võimalus just Sinu jaoks, siis esita kohe oma CV läbi 
tööotsinguportaali või saada enda kohta info e-maili aadressile: kandideeri@manpower.ee.  

Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil 630 6565. 
 

YA Rocca al Mare Apteegi Laagri haruapteek

Enam ei pea linna sõitma – kõik vajalik koduvallast!

YA Laagri Apteek pakub laias valikus:

retsepti- ja käsimüügiravimeid
 toidulisandeid
 apteegikosmeetikat
 liikumise- ja füsioteraapia abivahendeid
 inkotooteid
 tervisejalatseid ja tallatugesid
 ravisukatooteid
 ortoose
 beebitooteid

Isikliku abivahendi kaardi  esitamisel kehtivad Terviseabi toodetele soodustused!
Täpsem info apteegist kohapealt või telefonil.

YA Saue  Apteek pakub laias valikus:

– retsepti- ja käsimüügiravimeid
– toidulisandeid
– apteegikosmeetikat
– liikumise- ja füsioteraapia abivahendeid
– inkotooteid
– tervisejalatseid ja tallatugesid
– ravisukatooteid
– ortoose
– beebitooteid
Isikliku abivahendi kaardi  esitamisel kehtivad Terviseabi toodetele soodustused!
Täpsem info apteegist kohapealt või telefonil.

Enam ei pea linna sõitma – kõik vajalik koduvallast!

YA Saue Apteek
Kütise 4 Saue
Tel: 659 6458
E-post: saue @ya.ee
E-R 8.30- 18.00
L 10.00 - 14.00
P suletud

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
28. OKTOOBRIL KELL 11 JA 19

Piletid: 3/2 eur (õpilane, pensionär). Piletid 
müügil 30 minutit enne seansi algust 

kohapeal. Lisainfo: Saue valla kultuurikeskus, 
Veskitammi 8 Laagri, tel 6796765
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KULTUURIKALENDER OKTOOBER - NOVEMBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

1.09-
30.10

näitus „Seinakaunistused läbi 
aja“

Saue valla kultuurikeskuse pikas 
saalis

Sirje Liiv, Viia 
Gudelis, Saue valla 
kultuurikeskus

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

8.10 Saue valla beebipäev      
(kutsetega)

kell 11 Saue valla 
kultuurikeskuses

Saue valla 
kultuurikeskuses, Saue 
vallavalitsus

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

9.10 Mustkunstietendus „Illusioon“

kell 12 Mustkunstiteatris 
(Veskitammi 3, Laagri alevik)
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

9.10 Verdtarretav illusioonišõu 
„Kas julged?“

kell 19 Mustkunstiteatris 

pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

16.10 Mustkunstietendus „Illusioon“
kell 12 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

16.10 Lasteetendus „Ma ei mängi 
sinuga“

kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 
4 €

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee

16.10 Verdtarretav illusioonišõu 
„Kas julged?“

kell 19 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

21.10

Kuressaare Linnateatri 
etendus „Armastuse kirjad“. 
Osades Piret Rauk ja Peeter 
Tammearu

kell 19 Saue valla kultuurikesku-
ses. Piletid 12/10 € eelmüügis 
Piletimaailmas  ja kultuurikesku-
ses alates

Kuressaare 
Linnateater, Saue valla 
kultuurikeskus

tel 679 6765, info.
veskitammi@sauevald.ee

23.10 Mustkunstietendus „Illusioon“
kell 12 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

23.10 Verdtarretav illusioonišõu 
„Kas julged?“

kell 19 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

24.10 kohtumine kirjanikuga Saue vallaraamatukogu

25.10

Koolivaheaja noortelaager:  
PÄRLID - käevõru, 
kõrvarõngaste, ämblikuehete 
meisterdamine. Juhendaja 
Liia-Mai Niidu

kell 11 Saue valla kultuurikesku-
ses, osalustasu 7 €

Saue valla 
kultuurikeskus

eelregistreerumine 
tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.10 Seiklusfilm „Viplala“ kell 13 Saue valla kultuurikesku-
ses, pilet 3 / 2 €

Saue valla 
kultuurikeskus,  MTÜ 
Vanamõisa külaselts, 
MTÜ Kinobuss

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

26.10

Koolivaheaja noortelaager:  
NÖÖBID - võtmehoidjad, 
pildiraami kaunistamine. 
Juhendaja Liia-Mai Niidu

kell 11 Saue valla kultuurikesku-
ses, osalustasu 7 €

Saue valla 
kultuurikeskus

eelregistreerumine tel 
679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

26.10 Animafilm „ Kaks kamraadi ja 
kaval mäger“

kell 13 Saue valla kultuurikesku-
ses, pilet 3 / 2 €

Saue valla 
kultuurikeskus,  MTÜ 
Vanamõisa külaselts, 
MTÜ Kinobuss

eelregistreerumine tel 
679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

27.10
Koolivaheaja noortelaager:  
mustkunsti töötuba. 
Juhendaja Fred-Erik Johanson

kell 11 Saue valla kultuurikesku-
ses,  osalustasu 7 €

Saue valla 
kultuurikeskus

eelregistreerumine tel 
679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

27.10 Seiklusfilm „Sipelgapoiss 3“ kell 13 Saue valla kultuurikesku-
ses, pilet 3 / 2 €

Saue valla 
kultuurikeskus,  MTÜ 
Vanamõisa külaselts, 
MTÜ Kinobuss

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.10 KINO.KINO.KINO
Mf „Polaarpoiss“

kell 11 ja 19, Saue valla kultuu-
rikeskuses, pilet 3 / 2 € (õpilane, 
pensionär)

Saue valla 
kultuurikeskus,  MTÜ 
Vanamõisa külaselts, 
MTÜ Kinobuss

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.10 Ääsmäe kooli 230. juubel ja 
vilistlaste kokkutulek kell 18 Ääsmäe põhikoolis Ääsmäe Kooli 

Sihtasutus

29.10

Ansambel Vikero uue CD-
plaadi esitluskontsert, 
kaastegev sopran Krisiina 
Hunt

kell 15 Saue valla kultuurikesku-
ses, tasuta

Saue valla 
kultuurikeskus, 
ansambel Vikero

tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

30.10
Õudusteteemaline 
mustkunstietendus 
„Halloween 2.0“

kell 19 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

31.10
Õudusteteemaline 
mustkunstietendus 
„Halloween 2.0“

kell 19 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

1.-
30.11 Mall Metsa tööde näitus Saue valla kultuurikeskuse pikas 

saalis
Saue valla 
kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

4.11 Veskitammi lauluklubi kell 18 Saue valla kultuurikesku-
ses, pilet 3 €

seltsing Aroonia, Saue 
valla kultuurikeskus

tel 679 6765, info.
veskitammi@sauevald.ee

6.11 Mängukooli lastehommik 
Jõgisool

kell 11-13 Jõgisoo seltsimajas, 
osalustasu 6 €

Arendusringid OÜ

Eelnev registreerumine 
on vajalik kuni 2 päeva 
enne lastehommikut info@
mangukool.ee või telefonil 
512 0730.

6.11
Õudusteteemaline 
mustkunstietendus 
„Halloween 2.0“

kell 19 Mustkunstiteatris, 
pilet 12 €, 4-7-aastastele lastele 
8 €, perepilet 25 €

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

10.11 Indrek Taalmaa 
monoetenduses „Lollidemaa“

Kell 19 Saue valla kultuurikesku-
ses.  Piletid eelmüügis PILETI-
MAAILMAS  ja kultuurikeskuses 
alates 22.10. Piletid 10 eur.

Tallinna Kammerteater, 
Saue valla 
kultuurikeskus

tel 679 6765, info.
veskitammi@sauevald.ee

11.11 Vatsla Pürojämm 2016

kell 18-20.30 Vatslas. Pileti hind 
10 €, koos vanematega saavad 
lapsed sisse tasuta. Kogu pile-
titulu lastakse õhku. Orientee-
ruvalt lastakse ilutuld 2 ja pool 
tundi.

OÜ Töö ja Vile www.surm.ee

12.11 Isadepäev, tasuta kell 11 Saue valla kultuurikes-
kuses

Saue valla 
kultuurikeskus

tel 679 6765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Meesansambel Vikero on Paul Ruudi käe all Saue valla kultuurikes-
kuses ja selle lähiümbruses viimastel aastatel esinenud tervelt 12 
korral. Sellel suvel laulsime populaarsel Laagri kohvikutepäeval su-
vekohvikutes Väärikate Värk, TiPo, Hakuna Matata ja Valla(hullu)maja 
puhvet. Mõnel pool kiskus meie laulu järgi lausa tantsuks!

Ühtsama anekdooti mitu korda järjest ei taha keegi kuulata, po-
pulaarseid romantilisi laule seevastu võib nautida ikka ja jälle. Üks 
niisugune võimalus avaneb laupäeval, 29. oktoobril kell 15 Saue valla 
kultuurikeskuses, kus oktett Vikero esitab valiku laule oma uuelt CD-
lt. Muide, kõik 18 laulu sellel plaadil on linti lauldud just Saue valla 
kultuurikeskuse saalis. Kontserdi lõppedes on võimalik ka uus CD 
endale koju kaasa osta. Kontserdil esineb veel Saue valla kultuurikes-
kuse uus töötaja sopran Kristiina Hunt, kelle esituses kuuleb kontser-
dil F. Schuberti klassikalisi soolopalu. Ja kõike seda jagatakse tasuta!

Mehed laulavad

29. oktoobril kell 15 Saue valla kultuurikeskuses Kontsert -

 oktett Vikero ja sopran Kristiina Hunt
tasuta!

Südamlik kaastunne 
Ljudmila Mihhailovale 

kalli poja

KIRILL   
BUTKUSE
kaotuse puhul

AS Sagro Food

ÄÄSMÄE KOOLI 230. SÜNNIPÄEVA 
VILISTLASTE KOKKUTULEK

koos piduliku aktuse ja peoga toimub 28. oktoobril algusega 
kell 18.00 Ääsmäe Põhikooli aulas.

17.00 Külaliste vastuvõtmine
18.00 Aktus

19.00 Aeg muljetamiseks
20.00 Õhtune programm ansambliga TAAS

Avatud on ka kohvik! Kokkutulekule toimub eelregistreerimine  
27. oktoobrini aadressil aasmaenk@gmail.com või telefonil 56 

186 861

Osalustasu 17. oktoobrini 10 €, 27. oktoobrini 15 € ning 
kohapeal 20 €. Maksmine sularahas Ääsmäe Noortekeskuses või 
ülekandega: Ääsmäe Kooli Sihtasutus, EE082200001120102214

Selgitus: Ääsmäe Kool 230 ning osaleja nimi

Kohtumiseni!
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RENDI MEILT 
TEKSTIILIPESUR! 
Tee ise kiirelt ja mugavalt 

keemiline puhastus tekstiil-
mööblile ja auto salongile. 

HIND VAID 20€ /PÄEV!  
HELISTA 58 194 491

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

Hoiame kodud 
tuleohutuna

 Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001

info@lõõrid.ee  www.lõõrid.ee

Müüa soodsalt 
Keila vallas Aarnamäe 
karjääris SÕELUTUD 
JA SÕELUMATA MULDA.
Transpordivõimalus. 
Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com Tel 66 00 190, 51 36 999.

Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee T
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!PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

 sadulsepatööd  
 pealiskanga vahetus 
 
Küsi hinnapakkumist: saada oma  
kohendamist vajavast mööbliesemest foto. 
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621 
www.mooblikliinik.com 

GSPublisherEngine 0.0.100.100

info@ abtava.ee / www.abtava.ee
tel. 58171 894 ja 5280210

Arhitektuuribüroo TAVA OÜ

Pakume järgnevaid teenuseid:

- hoonete projekteerimine

- hoonete tagantjärgi seadustamised

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev 
energiaettevõte, mis pakub kliendi vajadustele 
vastavaid energialahendusi tööstus- ja 
teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja 
erakliente ning tegeleb maagaasi jaotamise 
ja müügiga. Adven Eesti AS-is  töötab 75 

inimest ja ettevõtte käive 2015. aastal oli 21 miljonit eurot. Adven opereerib ja hooldab 
Eestis  ligi 100 energiakeskust koguvõimsusega 290 MW ja hooldab soojusvõrke 
kogupikkusega 81 km.

OTSIME OMA PÕHJA PIIRKONNA 
SOOJUSVÕRKUDE HOOLDUSMEESKONDA:

SOOJUSVÕRGU MEISTRIT
Sinu tööks on  tagada ettevõtte soojusvõrkude ja -sõlmede töökindlus ning 
tõrgeteta soojuse edastamine tarbijateni. Sa korraldad töörežiimide ülevaatuse, 
hooldus-ja remonditööd ja rikete kõrvaldamise. Tellid tööks vajalikud materjalid 
ja töövahendid ning tagad tööohutuse oma tööpiirkonnas. Suhtled nii töövõtjate, 
klientide kui maaomanikega. Sinu otsene meeskond on 5-liikmeline, tööpiirkond 
Tallinn ja Harjumaa, vajadusel üle Eesti.

Ootame Sinult tehnilist kesk-eri haridust, töökogemust soojustehniliste seadmete 
käidu ja hoolduse alal, tööde korraldamise ning meeskonna juhtimise kogemust. Sul 
on väga hea eesti keele ja suhtlustasemel vene keele oskus ning hea kogemus arvuti 
kasutamisel. Vajalikud on B-kategooria autojuhiload. Oled orienteeritud tulemuse 
saavutamisele ja oskad kaasata meeskonna parima lahenduse leidmiseks. Omad 
head suhtlemisoskust, arengutahet ning tasakaalukust probleemide lahendamisel. 
Oled valmis tööks välitingimustes.

Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, vajalikku 
väljaõpet ja koolitusi ning kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt ohutut 
töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi sh talvepuhkus ning 
tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.

Palume saata CV hiljemalt 9. oktoobriks 2016 
märgusõnaga „soojusvõrgu meister“ 
adven.eesti@adven.com
Lisainfo 6678627
www.adven.ee

Saue Vald  62x87 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 

Ainult meil 30%
sissemaks

Ainult meil

valmimine

2 nädalat
akende

kaasa kingitus 
Ainult meil

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
ERIKUJU AKNAD
VÄLISUKSED

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, KAMINAD  

(VA KORTSNAD). REMONT JA 
EHITUS. KOGEMUS 30 AASTAT. 

56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

PAKUME ETTEVÕTETELE 
AUDIITORTEENUSEID. 

ROHKEM INFOT WWW.KOIDUAUDIT.EE 
VÕI TEL. 5266365. 

KOIDU AUDIITORTEENUSED OÜ.

taaniel@eestikodu.ee
(372) 5645 8228

Taaniel Tuul

kv.ee/2832644

185,000 €150 m²

Müüa suure krundiga 
kena pereelamu Allikul


