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Koostöö–Meie vald, Reformierakond ja IRL võtsid 
järgmiseks neljaks aastaks juhtimisvastutuse

JUHTIMINE

Kuigi kohalik valimisliit Koostöö–Meie vald riisus valimistel koore, saades volikokku 13 kohta 27-st, siis volikogu 
koalitsioon moodustati kolmikvõimuna, et kujundada võimalikult laiapõhjaline seltskond ühendvalda juhtima.
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Oktoobrikuus toimunud ko-
halikel valimistel oli hää-
letajal võimalik valida 191 

kandideerija seast 27 uut volinikku. 
Oma tooli volikogu saalis teenisid 
välja Koostöö–Meie vald (13), Re-
formierakond (5), IRL (3) – nemad 
moodustasid omavahel ka koalit-
siooniseltskonna. Lisaks ületasid 
künnise ja pääsesid volikokku Eesti 
Keskerakond (3), EKRE (2) ja va-
limisliit Meie (1). Hääletamas käis 
ühtekokku 9920 inimest, mis teeb 
valimisaktiivsuseks 60,3%.

Moodustunud volikogu seltskon-
na iseloomustamiseks saab öelda, 
et esindatus on olemas igast neljast 
ühinenud omavalitsusest, külade lõi-
kes on oma volinik olemas Turbal 
ja Lehetu ja Vilumäe külal Nissist, 
Kernust mahtus volikogusse kolm 
esindajat Muusika, üks Kaasiku kü-
last ning üks Haibast. Üksteist tooli 
on volikogus nüüd Saue linna ini-
mestel. Laagrist jõudis volikokku 
kolm, Ääsmäelt kaks, Vanamõisast, 
Koidust ja Valingult igaühest üks. 
Nii et kui kokku on ühendvallas 54 
asulat/linna/küla, siis volikogus on 
otseselt esindatud neist 12. Usalduse 
olid välja teeninud peaagu kõik (paa-
ri erandiga) senise nelja omavalitsuse 
juhid, valija hindas ilmselt seni tehtut 
ja juba tuttavaid nägusid. Samas on 
volikogus seekord kohaliku polii-
tika mõttes ka täiesti rohelisi, alles 
esimest korda seda tööd tegevaid. 
Kõige noorem on 22-aastane ja kõi-
ge vanem 69-aastane Seltskond on 
üsna maskuliinne, volikogus on vaid 
4 naist. 

Kolmikvõim lubab piirkondlikke 
arenguid
Sõlmitud kolmepoolne koalitsioo-
nileping Koostöö-Meie valla, Refor-
mierakonna ja IRL-i vahel toob juh-
timisprioriteetidena välja erinevate 
piirkondade tasakaalustatud arengu 
ja teenuste kättesaadavuse nii väike-
külades kui keskustes. Eelarveprot-

sessis lubatakse rakendada kaasamist 
ning tänastele keskustele täiendava 
eelarveautonoomia võimaldamist.

„Maailmavaateliselt oleksin heal 
meelel jätnud üldse koalitsiooni/
opositsiooni triibu tõmbamata, oo-
taksin konstruktiivset koostööd kõi-
gi volikogus esindatutega. Et aga nii 
on kombeks, oli eesmärk kujunda-
da võimalikult laiapõhjaline ja hästi 
koos töötav seltskond ja olukorda 
arvestades joonistusid sealt esile 
need inimesed, kes on olnud tuge-
vamalt ühinemise toetajate poolel. 
Saue valla sünd uuel haldusterritoo-
riumil on ilmselgelt järgneva nelja 
aasta kandev telg ja sel viisil tõlgen-
dub valimistulemus ka tugevaks rah-
vapoolseks toetuseks ühinemisele," 
ütles koalitsiooni läbiräääkimisi juh-
tinud Koostöö-Meie valla esinumber 
Andres Laisk. Vastavalt koalitsiooni-
lepingule valis Saue vallavolikogu 
esimesel istungil volikogu esimeheks 
Harry Pajundi, senise Saue linnapea, 
kelle poolt hääletas volikogu 26-st 
kohal olnud liikmest 23. „Tuleb 
luua uus sünergia eri paikkondadest 
volikokku saanud inimestest, nende 
arusaamadest ja eesmärkidest. Vali-
mislubadused olid kõikidel suured. 
Nüüd oleme kohustatud need ellu 
viima," kirjeldas vastne volikogu esi-
mees ühendvalla volikogu juhtimise 
väljakutseid.

Volikogu aseesimeesteks valiti 
Valdis Toomast IRL-ist ja Eero Kal-
juste valimisliidust Koostöö-Meie 
vald, mõlemale anti 22 poolthäält.

Vallavanemaks valiti 8-aastase 
vallavanema kogemusega Andres 
Laisk, abivallavanemate kohad on 
kavas jaotada võrdselt koalitsiooni-
partnerite vahel: Reformierakond 
nimetas selleks Saue linna senise 
abivallavanema Riho Juhansoni, 
IRL samuti senise Saue abilinnapea 
Andres Kaarmanni, Koostöö-Meie 
vald Saue valla senise abivallavanema 
Kalle Pungase. 

Kes on kes volikogus ja kes on 
kust, vaata lähemalt lehekülgedelt 
2 ja 3. Sealtsamast loe ka seda, mis 
järgmisel neljal valitsemisaastal vallas 
toimuma hakkab ehk mida nad siis 
lubavad (ära) teha.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

ESIKÜMME HÄÄLTE ARVU ALUSEL
ANDRES LAISK Koostöö - Meie vald 1076

MADIS MILLING Reformierakond 676

HENN PÕLLUAAS EKRE 547

RIHO JOHANSON Reformierakond 279

EERO KALJUSTE Koostöö - Meie vald 225

JAANUS KALLION Koostöö - Meie vald 182

HARRY PAJUNDI Reformierakond 173

TOOMAS VITSUT Keskerakond 172

JUHAN SÄRGAVA Keskerakond 165

TOOMAS ARTMA Koostöö - Meie vald 156

NIMEKIRI KOHTI
Saue valimisliit "Koostöö - Meie vald" 13

Eesti Reformierakond 5

Eesti Keskerakond 3

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 3

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2

Valimisliit Meie 1

Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0

Üksikkandidaat 0

KOKKU 27

NISSI VALD

KERNU VALD

SAUE LINN

SAUE VALD

KOHTADE JAOTUS KOALITSIOONIS:
Koostöö–
Meie vald

vallavanem, volikogu aseesimees, 
abivallavanem

Reformierakond volikogu esimees, abivallavanem 
IRL volikogu aseesimees, abivallavanem

Koalitsioonilepingule panid nimed alla (vasakult) Riho 
Juhanson, Andres Laisk ja Andres Kaarmann
Foto: Sirje Piirsoo
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VALLA JUHTIMINE
1. Juhtimisel on esmatähtis valla 
erinevate piirkondade tasakaalusta-
tud areng ja teenuste kättesaadavus 
nii väikekülades kui keskustes.
2. Valla areng toetub sisuliselt ja 
kaasavalt välja töötatud stratee-
giadokumentidele. Arengukava ja 
eelarvestrateegia järgmiseks neljaks 
aastaks võetakse vastu hiljemalt 
01.10.2018. Dokumentide koosta-
misel lähtutakse nelja liituva oma-
valitsuse kehtivatest arengukava-
dest ja eelarvestrateegiatest, millest 
peavad olulised osad leidma uutes 
arengudokumentides kajastamist.
3. Ehitame Saue linna uue vallama-
ja, mille ehitus algab 2019–2020.
4. Ühtlustame vallale kuuluva kin-
nisvara haldamise, hooldamise ja 
korrashoiu ning allasutustele tu-
giteenuste pakkumise põhimõtted 
ning restruktureerime vastavad or-
ganisatsioonilised üksused majan-
duslikust otstarbekusest lähtudes.
5. Vallavalitsuse tööd juhib ja kor-
raldab vallavanem, kelle alluvuses 
on abivallavanemad. 
6. Käesoleva koalitsioonileppe ko-
haselt on valitsemisperioodil 2017-
2021 Saue Vallavolikogu esimees 
Harry Pajundi ja Saue vallavanem 
Andres Laisk. Saue Vallavolikogul 
on kaks aseesimeest, kellest ühe 
nimetab valimisliit Koostöö-Meie 
vald ning teise erakond Isamaa ja 
Res Publica Liit.
7. Koalitsioonileppe kohaselt on 
valitsemisperioodil 2017-2021 val-
lavalitsuses kolm palgalist abivalla-
vanemat, kellest iga leppe osapool 

nimetab ühe. Vallavalitsuses on neli 
mittepalgalist vallavalitsuse liiget, 
kelle puhul seatakse eesmärgiks, et 
nad esindavad regionaalse tasakaa-
lu eesmärgil ühinenud piirkondi 
väljaspool keskust ning võivad olla 
nimetatud samaaegselt ametisse 
halduskeskuste juhtidena (Laagri, 
Haiba, Riisipere). Mittepalgalised 
vallavalitsuse liikmed esitab voliko-
gule kinnitamiseks vallavanem.

FINANTSJUHTIMINE
1. Toetame kogukonnakeskuste 
eelarvelist iseseisvust. Eelarveprot-
sessis rakendame kaasamist ning 
tänastele keskustele täiendava eel-
arveautonoomia võimaldamist.
2. Seame eesmärgiks saavutada 
eelarve põhitegevuse tulemiks kol-
mandaks tegevusaastaks 16%, et 
maksimeerida valla laenuvõimekus 
investeeringute elluviimiseks.
3. Vald ei võta selliseid lepingulisi 
kohustusi, mille tulemusena võib 
osutuda tõenäoliseks seadusjärgsete 
piirmäärade rikkumine.

PLANEERIMINE, EHITUS 
JA MAAKORRALDUS
1. Koostame kogu valla territoo-
riumi hõlmava uue üldplaneeringu, 
mis arvestab piirkondade eripärasid 
(alustame 2018).
2. Loome Saue linna keskusala vi-
siooni järgmiseks 25 aastaks, ka-
vandades linna arengusuundi prae-
gusel territooriumil ning laienemist 
tänastest piiridest väljapoole (alus-
tame 2018).
3. Koostame koos naaberomava-

litsustega valla liikuvuskava, mis 
on aluseks inimeste liikumise (sh 
ühistranspordi ja kergliikluse) ots-
tarbekaks ja säästlikuks planeerimi-
seks.
4. Toetame arendustegevuse suu-
namist väljakujunenud infrastruk-
tuuriga piirkondadesse.

TEED, TRANSPORT JA SIDE
1. Ehitame koostöös Maanteeame-
tiga ühendustee Saue linnast Topi 
ristmiku kaudu Laagrisse (2018-
2020).
2. Toetame Riisipere-Turba raud-
teelõigu rajamist ja rongiliikluse 
taastamist koostöös eraettevõtjate 
ning riigiga, samuti toetame Välja 
elurajooni juurde raudteepeatuse 
rajamist.
3. Investeerime kergliiklejate ohu-
tusse, sh toetame jalakäijate tun-
nelite rajamist ohtlikesse kohtades-
se (sh Kotka tee ja Instituudi tee 
ristmikule, Pärnu mnt ja Tallinna 
ringtee Kanama-Valingu liiklussõl-
me piirkonda).
4. Parandame äärealade ja hajakü-
lade seotust lähimate tõmbekes-
kustega, luues paremad kergliikle-
misvõimalused. Rajame Riisipere 
aleviku kergliiklustee ning ühen-
dustee raudteejaamaga ning Turba 
kergliiklustee (2019-2021). Riigi-
maantee puhul teeme koostööd 
Maanteeametiga ühtse kergteede 
võrgustiku kujundamiseks. 
5. Kaasajastame Pärnasalu ja Va-
na-Keila maantee ristmiku Saue 
linnas, muutes liiklemise ohutu-
maks (2021). Koostame Saue linna 

probleemsete liikluskohtade auditi 
ja projekteerime vajadusel senisest 
turvalisemad liikluslahendused.
6. Rekonstrueerime ja haljastame 
peatänavale kohaselt Tule tänava 
(2019–2021). 
7. Pöörame enam tähelepanu ela-
mispiirkondade, asulate ning endis-
te aiandusühistute alade (nt Laitse, 
Maidla) ühendusteede ja siseteede 
tolmuvabaks ehitamisele. Koos-
tame teehoiukava (2018), milles 
seame paika teede investeeringu-
te prioriteetsuse põhimõtted ning 
investeeringute ajakava aastateks 
2018–2022. 
8. Töötame välja valla ühtse trans-
pordisüsteemi arengukava ning 
alustame transpordisüsteemi üm-
berkujundamist täiendava(te) bus-
siliini(de) käivitamisega tagamaa ja 
keskuse ühendamiseks ning bussi- 
ja rongitranspordi paremaks sidu-
miseks (alates 2019).
9. Tagame tasuta rongiliikluse val-
laelanikele valla kõikide rongijaa-
made vahel (alates 2018 septem-
ber).
10. Tagame vallaelanikele tasuta 
bussisõidu valla õpilasliinidel.
11. Toetame mõistliku hinnaga iga 
inimeseni jõudva valguskaabli inf-
rastruktuuri rajamist. 

TURVALINE ELUKESK-
KOND, LOODUS JA KESK-
KONNAHOID
1. Peame oluliseks vähendada sõl-
tuvust ühest kütteliigist, toetades 
asumite kaugküttesüsteemides 
(eelkõige Saue linnas) kohalike 

biokütustega töötavate ja odavama-
te tehnoloogiate kasutuselevõttu 
koostöös erasektoriga.
2. Rajame sobivusel kohalikud pu-
hastid või loome purgimisvõima-
luse (2021). Investeeringutoetuse 
saamisel rekonstrueeritakse ühis-
vee- ja kanalisatsioonivõrk esma-
järjekorras Turba alevikus ja Laitse 
ning Ruila piirkonnas (ÜVK aren-
gukava kohaselt). Saku valla eel-
voolu valmimisel alustame rahade 
taotlemist Maidla suvilapiirkonna 
ÜVK rajamiseks (2019).
3. Puhastame vallas asuvate avali-
ke veekogude kaldad ning ehitame 
välja puhkealad tiheasulates, kus 
on looduslikud eeldused jalutus- 
ja terviseradade tekkeks (Pääsküla 
jõgi, Turba tiik, Allika tiik, Lehetu 
tiik ja Maidla paisjärv, Haiba tiik). 
Teeme koostööd Kernu paisjärve 
etapiviisilise puhastamise käivita-
miseks ning kaasrahastuse leidmi-
seks. (2019–2022)
4. Toetame piirkondlike mänguväl-
jakute loomist igas valla külas ning 
spordiplatside väljaarendamist või 
rekonstrueerimist vähemalt teenu-
sekeskuse tasandil (linn, halduskes-
kused, teenusekeskused).
5. Aitame kaasa naabrivalve piir-
kondade tekkele. Tagame tur-
vapatrullide teenuse jätkumise. 
Toetame ja väärtustame Kaitse-
liidu ja Naiskodukaitse tegevust 
Eesti kaitsevõime tugevdami-
sel. Teeme tihedat koostööd Po-
litsei- ja Piirivalveametiga ning  
vabatahtlike päästjate ja abipolitsei-
nikega. 

Mida nad lubavad (ära) teha?
Koalitsioonikokkulepe on sõlmitud Saue valla vali-
misliidu Koostöö-Meie Vald, erakonna Isamaa ja 
Res Publica Liit ning Reformierakonna vahel.

Kui tänaval vastu tuleb, siis tea, et tema esindab sind volikogus
VOLIKOGU ESIMEES VOLIKOGU LIIKMED

VOLIKOGU ASEESIMEHED

HARRY PAJUNDI - 
Saue linn, Reformierakond JAANUS KALLION - 

Ääsmäe küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

NILS JOONAS PÕLDME - 
Saue linn, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald 

DIANA POUDEL - 
Laagri, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald 

MARIS ZERNAND-VILSON -  
Valingu küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

MADIS MILLING - 
Saue linn, 
Reformierakond

ENN KARU - 
Muusika küla, Kernu vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald 

JAANIKA KÄÄRST 
(asendusliige) - Saue linn, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

AAVO SÕRMUS - 
Laagri, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

KULDAR PAJU -   
Haiba, Kernu vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

TIIT ISOP - 
Saue linn, 
Reformierakond

TIIA ROSENBERG - 
Muusika, küla Kernu vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

TORMI TABOR - 
Koidu küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald 

EINAR ALLIKSAAR - 
Kaasiku küla, Kernu, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald 

AHTO OJA (asendusliige) - 
Ääsmäe küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

KAIRE SILDNIK -   
Saue linn, 
Reformierakond

EERO KALJUSTE - 
Vanamõisa küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-Meie Vald

VALDIS TOOMAST 
Saue linn, IRL
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6. Töötame välja elanikkonnakaitse 
kontseptsiooni kriisiolukordadeks 
(2018).
7. Toetame valla korteriühistuid 
hoovide korrastamiseks ja elukesk-
konna parendamiseks.

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ 
JA HUVIHARIDUS
1. Tagame minimaalselt kõigile 
3-aastastele ja vanematele eelkoo-
liealistele lastele lasteaiakoha kodu-
lähedases lasteaias.
2. Ehitame Laagri-Veskimöldre 
piirkonda uue lasteaed-põhikoo-
li, kasutades selleks osaliselt EAS 
meetme rahastust (2019). Ehitame 
uue 4-rühmalise Riisipere lasteaia 
hoone (2020).
3. Rekonstrueerime energiatõ-
husateks Ääsmäe lasteaiahoone 
ning Saue linna Midrimaa hoone 
(2019). Ehitame Laitse Kirsiaia las-
teaiamajas valmis neljanda rühma-
ruumi (2018).
4. Toetame eralastehoidude toimi-
mist sõimeealistele lastele teenuse 
pakkumiseks valla toetusega vä-
hemalt 280 eurot kuus lapse koh-
ta. Maksame igale 1,5–7-aastasele 
koolieelikule, kes ei käi üheski las-
teasutuses, koduse lapse toetust vä-
hemalt 128 eurot kuus.
5. Kolme- ja enamalapseliste perede 
lastele tagame tasuta lasteaiakoha.
6. Jätkame Ruila, Turba, Kernu 
ja Ääsmäe põhikoolide ehitus- ja 
arendustöid. Ääsmäe Põhikooli II 
etapi ehitame sõltuvalt kaasrahas-
tuse saamisest ja eelarvelistest või-
malustest kas uue hoonena (lam-
mutades praeguse õppekorpuse) või 
rekonstrueerides olemasolevat vana 
õppekorpust (2019–2021).
7. Loome erivajadustega lastele või-
malused hariduse omandamiseks. 
Lapsekeskse arengu tagamiseks 
loome hariduslike tugiteenuste 
üksuse, kus tegutsevad sotsiaalpe-
dagoogid, logopeedid, nõustajad 
(2019).
8. Toetame erakoolides õppivaid 
lapsi läbi erakoolitoetuse, et või-
maldada igale lapsele sobivaimat ja 

parimat haridust.
9. Pooldame valla koolides loo-
mingulistes ainetes (kunst, muusi-
ka, kehaline kasvatus) arvestusliku 
(mittenumbrilise) hindamise sisse-
viimist.
10. Jätkame läbirääkimisi Hari-
dus- ja Teadusministeeriumiga 
riigigümnaasiumi rajamiseks Saue 
valda lähtuvalt Saue valla ning mi-
nisteeriumi vahel sõlmitud kehtiva-
le kokkuleppele ning haridusvõr-
gustiku korrastamist aastaks 2023. 
Teeme läbirääkimiste jätkamiseks 
esimesel võimalusel otsuse munit-
sipaalkooli gümnaasiumiastmesse 
vastuvõtu lõpetamiseks hiljemalt 
aastaks 2023, tingimusel, et selleks 
ajaks on piirkonnas tööd alustanud 
riigigümnaasium.
11. Peame oluliseks võimaldada 
kodulähedast põhiharidust ning 
kvaliteetset gümnaasiumiharidust 
võimalikult paljudele valla noorte-
le. Toetame selleks koolijuhtimise 
võrgustiku loomist, kuhu kuuluvad 
omavalitsuste kõikide õppeasutuste 
juhid.
12. Toetame Saue linna muusika-
kooli baasil muusikalist eriharidust 
andva gümnaasiumiharu väljaa-
rendamist kokkuleppel Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga ning läbi-
rääkimiste alustamist selleks peale 
punktis 10 nimetatud otsuste tege-
mist.
13. Toetame Saue Noortekeskuse 
kujunemist ülevallaliseks noorsoo-
töö võrgustiku kompetentsikesku-
seks. Igas halduskeskuses on noor-
sootöötaja.
14. Pakume kaasaegset tehnika- ja 
IT-alast haridust alates lasteaiast 
ning toetame kõigis omavalitsus-
te haridusasutustes digipädevuste 
juurutamist õppekavadesse. Toe-
tame põhimõtet, et iga põhikooli 
juures peavad tegutsema vähemalt 
mõned tasuta huviringid, mille 
kaudu tagatakse rahvuskultuuri jät-
kusuutlikkus.
15. Toetame Saue linna ja Laagri 
munitsipaalhuvikoolide tegevust, 
laste õppimist erahuvikoolides ja 

Tallinna munitsipaalhuvikoolides, 
Saue Muusikakooli ja muusikaseltsi 
Nissi Trollid tegevust.

KULTUUR, SPORT JA VABA 
AEG
1. Ehitame valmis uue spordihoone 
Saue Gümnaasiumi hoone juurde 
ja rekonstrueerime ujula (2018).
2. Jätkame väljakujunenud kultuu-
ri- ja spordiürituste toetamist, sh 
ülevallaline spordipäev aastal 2018 
ning sportmängude turniirid.
3. Toetame suuremates asumites 
külakeskuste ja kooskäimise ning 
eneseharimise kohtade rajamist 
vastavalt arengukavale ning ole-
masolevate vallale kuuluvate küla-
majade korrastamist. 
4. Ehitame valmis külakeskusena 
Ääsmäe teenusekeskuse ja taotleme 
raha Hüüru mõisa rekonstrueeri-
miseks.
5. Otsime aktiivselt võimalusi Saue 
valda kaasaegse kino rajamiseks.
6. Toetame eakate aktiivset seltsite-
gevust, tagame olemasolevate päe-
vakeskuste töö jätkumise.
7. Tagame valla raamatukogudele 
piisavad vahendid kirjanduse, aja-
lehtede, ajakirjade ja muude teavi-
kute komplekteerimiseks, lähtudes 
kogukonna huvidest.
8. Kehtestame vallas piirkondliku 
kogukonnategevuse järjepidevu-
se toetamiseks regulaarse ja läbi-
paistva eelarvelise tegevustoetuse 
(ühtlustame rahastamissüsteemi) 
vähemalt teenusekeskuste tasandil 
(hõlmates ka Saue linna ja Laagri 
piirkonna).
9. Aitame kaasa tugeva piirkond-
liku vabaühenduste võrgustiku 
tekkele, aidates koordineerida ühis-
projekte ning kutsudes kokku vaba-
ühenduste ümarlaua.

SOTSIAALTEENUSED JA 
TERVISHOID
1. Ehitame välja esmatasandi ter-
visekeskused (perearstikeskused) 
Saue linnas ja Laagris ning loome 
eeldused nende baasil mitmekülg-
sete avalike teenuste pakkumiseks 

(apteek, hambaravi, ämmaemand, 
koduõendus, füsioteraapiateenu-
sed) (2018).
2. Pakume kaasaegseid sotsiaal-
kortereid ja munitsipaaleluasemeid 
halduskeskustes. Ehitame valmis 
munitsipaalkortermaja Laagris 
(2018-2019) ning võõrandame va-
banevad korterid.
3. Tagame sotsiaaltoetuste maks-
mise vastavalt ühinemislepingus 
sätestatule.
4. Toetame Haiba Lastekodu tege-
vuse järjepidevust.

ETTEVÕTLUS, TURISM JA 
TÖÖHÕIVE
1. Loome alustavatele ja väikeette-
võtetele Laagris asuvas vallavalitsu-
se majas vabanevatesse ruumidesse 
jagatud kontori (co-working) kasu-
tamise võimalused.
2. Töötame välja turismistrateegia, 
kaardistame turismiteenuste pak-
kujad ja turismiväärtuslikud alad 
ning viidastame need. Toetame 

valla turismivaldkonna ettevõtete ja 
asutuste võrgustiku toimimist.
3. Eelistatult toetame strateegiliselt 
olulist (nii riiklikul kui kohalikul 
tasandil) ning avalikku huvi arves-
tavat vastutustundlikku ettevõtlust.
4. Töötame välja alustavate ettevõ-
tete starditoetuse platvormi, mis 
toetaks piirkonda sobiva väikeette-
võtluse arengut.

E-TEENUSED JA INFOÜHIS-
KOND
1. Asjaajamine Saue vallaga peab 
olema võimalik kaugusest ja asuko-
hast hoolimata.
2. Rakendame uusi innovaatilisi 
IT-lahendusi vastavalt elanike muu-
tuvatele ja tekkivatele vajadustele 
(nt koolibussi asukoha reaalajas jäl-
gimise süsteem).
3. Heade mõtete ja probleemide 
kirjeldamiseks ning avalikuks me-
netlemiseks juurutame ideekorje 
rakenduse (2018).

Vallavalitsus
VOLIKOGU LIIKMED VALLAVANEM

KRISTO KOKK (asendusliige)- 
Saue linn, 
Reformierakond

ANDRES LAISK - 
Vatsla küla, Saue vald, 
Valimisliit Koostöö-
Meie Vald

VALERI ALBA -   
Laagri, Saue vald, 
Keskerakond

HENN PÕLLUAAS - 
Saue linn, 
EKRE

TOOMAS VITSUT - 
Muusika küla, Kernu vald 
Keskerakond

RIHO JOHANSON - 
Reformierakond 
Arendus ja teenused

KAIDO KATALSEPP - 
Turba,  Nissi vald
IRL

TÕNU URVA -   
Saue linn, 
EKRE 

JUHAN SÄRGAVA - 
Lehetu küla, Nissi vald, 
Keskerakond 

ANDRES KAAR-
MANN - IRL 
Sotsiaal, haridus ja 
kultuur

KALLE PUNGAS -
Ehitus, majandus ja 
tugiteenused

VIRKO RAAGMETS 
(asendusliige) - Saue linn,
IRL

MIHHAIL JALLAJAS  - 
Vilumäe küla, Nissi vald, 
Valimisliit Meie 

TOOMAS ARTMA - 
Laagri, Saue vald, Valimis- 
liit Koostöö-Meie Vald

PEEDO KESSEL - 
Nissi vald, Valimisliit 
Koostöö-Meie Vald

EVA PUUSTA -
Haiba, Kernu vald

REIN RIGA - Tuula küla, 
Saue vald, Valimisliit 
Koostöö-Meie vald

ABIVALLAVANEMAD/PALGALISED VALLAVALITSUSE LIIKMED

Vallavanemaks valiti 2. novembril toimunud volikogu istungil 8-aastase vallavanema kogemusega Andres 
Laisk. Palgaliste vallavalitsuse liikmete (abivallavanemate) kohad jagunevad kolme koaltsioonipartneri va-
hel võrdselt, ühe nimetab Reformierakond, teise IRL ja kolmanda Koostöö-Meie vald.  Vallavalitsuses on 
ka neli mittepalgalist liiget, kelle puhul on eesmärgiks, et nad esindavad regionaalse tasakaalu eesmärgil 
ühinenud piirkondi väljaspool keskust. Mittepalgalised vallavalitsuse liikmed esitab volikogule kinnita-
miseks vallavanem (Lehe trükkimineku ajaks (6. november) ei olnud allpool ära toodud inimesed nimepidi 
veel ametisse määratud, aga eelkokkulepped selleks olid koaltsioonipartnerite vahel olemas).

MITTEPALGALISED VALLAVALITSUSE LIIKMED
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus algatas 17.10.2017 
korraldusega nr 787 Laagri alevikus Kir-
simäe tn 11 (72701:001:1227) ja osaliselt 
Suur-Kirsimäe (72703:001:0238) kinnis-
tute ja lähiala detailplaneeringu, ees-
märgiga kinnistute kruntimiseks, maa-
sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks 
ning ehitusõiguse määramiseks kahe ük-
sikelamu rajamiseks. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on jagada Kirsimäe 
tn 11 kinnistu kaheks üksikelamukrun-
diks ning määratakse ehitusõigus kahe 
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on 2 462 
m², mille jagamise tulemusena ei ole 
võimalik moodustada kahte alates 1 500 
m² suurust üksikelamukrunti. Suur-Kirs-
mäe kinnistust krunditakse Kirismäe tn 
11 kinnistu koosseisu ca 538 m² maa-
tükk, mille liitmise tulemusel tekkivate 
elamukruntide suurused on kooskõlas 
Saue valla üldplaneeringuga kehtesta-
tud krundi miinimumsuurustega (tihe-
asustusalal uute üksikelamute kruntide 

suuruseks peab olema alates 1 500 m²). 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala ti-
heasustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt 
piirneva kinnistud Seljaku tänava ja Nõl-
vaku elurajooniga ning lõuna ja lääne 
poolt piirneb Saku valla halduspiiriga.

Saue Vallavalitsus algatas 24.10.2017 
korraldusega nr 807 Alliku külas Keldri-
põllu (72701:002:2153) kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu, eesmärgiga rajada 
kinnistule tootmishoone. Keldri kinnistu 
asub Alliku ja Vanamõisa külade piiril, 
Vanamõisa küla tiheasustusega keskus-
alast ca 400 m kaugusel. Saue valla ül-
dplaneeringu kohaselt asub Keldripõllu 
kinnistu hajaasustusalal ning piirneb 
lääne suunal Saue valla üldplaneerin-
gu kohase äri- ja tootmisalaga, kus on 
kehtestatud detailplaneering, mille ko-
haselt kavandatakse ca 13 ha suurusele 

maa-alale tootmispargi rajamist. Saue 
valla üldplaneeringu seletuskiri sätestab, 
et hajaasustusega alale on lubatud raja-
da üks väikeettevõtlusega seotud hoo-
nete kompleks, mis võib olla kuni 1000 
m² ehitusaluse kogupindalaga ning see 
võrdsustatakse arvestuslikult ühe hoo-
negrupiga. Üldplaneeringu kaardi ko-
haselt on Keldripõllu kinnistu maakasu-
tuse otstarve põllumaa ning käsitletaval 
maa-alal haritava maa viljelusväärtuseks 
on üle 40 hindepunkti. Saue valla üld-
planeeringu seletuskirja punkt 7 sätes-
tab, et väärtusliku põllumaa eesmärk on 
säilitada väärtuslik põllumaa põlluma-
janduslikuks otstarbeks. Väärtuslikeks 
põllumaadeks on viljakad põllumaad 
(boniteediga üle 40 hindepunkti) ning 
terviklikud põllumaa-alad suurusega 
üle 4 ha. Keldripõllu kinnistu kuulub ka 
tervikliku üle 4 ha suuruse põllumaa-ala 
koosseisu. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt üle 4 ha suuruseid terviklikke 
põllumaa-alasid reeglina ei hoonestata. 

Üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud 
kaalutlusõiguse korral konkreetse piiran-
gu mitterakendamiseks (nt on kasutatud 
sõnastust „reeglina“ või „üldjuhul“) 
toimub erandi tegemine Saue Valla-
valitsuse (õigusaktis sätestatud juhul 
Saue Vallavolikogu) igakordse otsustuse 
alusel. Detailplaneeringust huvitatud 
isik on pereettevõtte Peretec OÜ, kes 
soovib rajada kinnistule tootmishoone 
(masina- ja seadmetööstuse). Ettevõte 
põhitegevuseks on metallist spetsde-
tailide valmistamine, projekteerimine 
ja insener-tehniliste lahenduste pakku-
mine tööstusele. Saue Vallavalitsus ja 
Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringu-
te komisjon arutasid detailplaneeringu 
algatamise taotlust. Saue Vallavalitsus 
ja Saue Vallavolikogu maa- ja planee-
ringute komisjon asusid seisukohale, et 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
ei toimi väärtusliku põllumaana, kuna 
tegemist on 1,0 ha suuruse kiilukujulise 
maa-alaga, mis külgneb üldplaneeringu 

kohase äri- ja tootmismaaga ning Keldri 
kinnistuga, kuhu planeeritakse elamute 
rajamist. Tõenäoliselt ei kavanda kinnis-
tu omanik ka tulevikus kinnistu maakasu-
tust põllumaana. Maa-ala külgneb äri- ja 
tootmismaadega, olles selle laienduseks 
ning on võimalus liituda ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooniga. Tootmismaa siht-
otstarbe kavandamine olemasoleva-
te äri- ja tootmismaade lähedusse on 
loogiline. Ühe tootmishoone rajamine 
(mille maksimaalseks ehitisealuseks 
pinnaks võib olla kuni 1000 m²) ei too 
kaasa sisulisi muutusi piirkonna hoones-
tustiheduses ega maakasutuses. Val-
lavalitsus ja komisjon jäid seisukohale, 
et planeeritava toomishoone puhul on 
tegemist väikeettevõtlusega ning detail-
planeering ei ole vastuolus Saue valla ül-
dplaneeringuga. Kinnistule planeeritava 
tootmishoone kohta on teostanud mü-
rahinnang „Tootmishoone töötamisest 
põhjustatud müratasemete hindamine“ 
(töö nr 170065-1).

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.10.2017 
korraldusega nr 790 Ääsmäe kü-
las Väljavahi (72704:002:0223) Põl-
lu-Kaevu (72704:002:0212) Saksa 
(72704:002:0105) kinnistute ning refor-
mimata riigimaa ja lähiala detailplanee-
ringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on maasihtotstarbe muut-
mine ja ehitusõiguse määramine elamu-
te rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub 
Ääsmäe külas ning külgneb põhja poolt 
Ääsmäe küla keskusega. Detailplanee-
ringu põhieesmärk on tervikliku elamu-
rajooni arendamine koos selle juurde 
kuuluvate teenuste, taristu ja puhkeala-
dega. Kokku on kavandatud moodusta-
da 58 krunti, millest 35 elamumaa krunti 
(18 üksikelamu krunti, 9 ridaelamu krunti 
(kuni 6 boksiga), 8 kahe korteriga elamu 
krunti, 2 ärimaa sihtotstabega krunti, 5 
üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti 
(rohealad), 9 transpordimaa krunti ja 2 
tootmismaa krunti (tehnorajatiste tar-
beks). Üldmaa kruntidele kavandatak-
se madal- ja kõrghaljastuse ning kahe 
lastemänguväljaku rajamist. Kokku pla-
neeritakse 88 eluaseme rajamist. Pla-

neeringualale korterelamute rajamist ei 
kavandata. Planeeritava maa-ala suurus 
on ca  14 ha. Tegemist on hoonestama-
ta maa-alaga. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks taot-
letav maa-ala tiheasustusalas. Üldpla-
neeringuga on planeeringuala maaka-
sutuse juhtotstarbeks määratud pere- ja 
ridaelamumaa. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
17.10.2017 korraldusega nr 789 Va-
namõisa külas Oja (72701:002:0151) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, 
eesmärgiga kinnistu kruntimine, maa-
sihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja 
transpordimaaks ning määratakse ehi-
tusõigus kahe üksikelamu rajamiseks. 
Planeeringuga moodustatakse kaks 
elamumaa sihtotstarbega krunti (suu-
rustega ca 2461 ja 2754 m²) kuni kahe 
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
1 transpordimaa krunt moodustatakse 
olemasolevale juurdepääsuteele, millel 
paikneb avaliku kasutusega tee ning 
võõrandatakse tasuta vallale. Suurem 
osa kinnistust (14 ha) jääb jätkuvalt maa-

tulundusmaa maakasutuse sihtotstar-
bega, millele ehitusõigust ei määrata. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala ti-
heasustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määra-
tud pere- ja ridaelamumaa. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
17.10.2017 korraldusega nr 788 Laagri 
alevikus Vae tn, Kuuse põik ja Iltre tee 
vahelise maa-ala detailplaneeringu. Pla-
neeringuala koosseisu kuuluvad Vae tn 
11/1, Vae tn 11/2, Vae tn 11/3, Vae tn 11/4, 
Vae tn 11/5, Vae tn 11/6, Vae tn 13/1, Vae 
tn 13/2, Vae tn 13/3, Vae tn 13/4, Vae tn 
13/5, Vae tn 13/6, Vae tn 13/7, Iltre tn 4/1, 
Iltre tn 4/2, Iltre tn 4/3, Iltre tn 4/4 ja Iltre 
tn 2/1, Iltre tn 2/2, Iltre tn 2/3, Iltre tn 2/4, 
Iltre tn 2/5, Iltre tn 2/6 ja Lahe kinnistud. 
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks on kinnistute kruntimine neljaks ela-
mumaa krundiks (suurustega 1864-2558 
m²) ning määratakse ehitusõigus nelja 
kuni kolme maapealse korrusega, kõr-
gusega maapinnast kuni 12 m korterela-
mute rajamiseks. Lahendatud on juurde-

pääsud, parkimine, kerg- ja kõnniteed 
ning kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud haljastu-
se ja heakorrastuse nõuded. Korterela-
mud planeeritakse jätkuks olemasole-
vate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate 
nelja korterelamu kõrvale. Iga planee-
ritava kortermaja juurde kavandatakse 
parkimiskohad oma krundil ning laste-
mänguväljakud.  Kinnistud asuvad Saue 
Vallavolikogu 10. oktoobri 2005. aasta 
otsusega nr 90 kehtestatud Laagri ale-
vik Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse 
põik  vahelise kvartali  detailplaneeringu 
koosseisus, millega jagati kinnistud 68-
ks krundiks ning määrati ehitusõigus ri-
daelamute ja korterelamute rajamiseks. 
Kehtiva detailplaneeringu muutmise tin-
gib maaomaniku ettepanek uuendada 
kehtiva detailplaneeringu lahendust ja 
täpsustada moodustatud kruntide kasu-
tusotstarvet, piire ning ehitusõigust ning 
rajada planeeringualale ridaelamute 
(kokku 23 boksi) asemel korterelamud. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas, väljaehitatud ja selge 

struktuuriga tänavatega Laagri alevi-
kus ning maakasutuse juhtotstarbeks 
on kavandatud pere- ja ridaelamumaa 
(kehtestatud detailplaneeringu alusel). 
Lisaks juhtotstarbele võimaldab üldpla-
neering kuni 35% ulatuses planeerida 
ka teisi antud alale sobivaid kasutusots-
tarbeid, mistõttu korterelamu ehitamine 
Vae tn ja Iltre tee kinnistutele on koos-
kõlas valla üldplaneeringuga. Planeeri-
tava maa-ala ümbruskonnas koosneb 
hoonestus valdavalt korterelamutest, 
mistõttu on piirkonna hoonestuslaadiga 
sobiv ning ehituslikult õigustatud korte-
relamute funktsiooni jätkamine. Planee-
riatav maa-ala suuruseks on ca 1,0 ha. 

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud. Lähemat informat-
siooni saab planeeringute spetsialistilt-
Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.met-
saots@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks ava-
tud menetlusena Alliku külas Saueaugu tee 10 (katastritunnus 72701:002:2077; 1 
535 m² elamumaa), Saueaugu tee 12 (katastritunnus 72701:002:2078; 1 516 m² ela-
mumaa), Saueaugu tee 14 (katastritunnus 72701:002:2079; 1 502 m² elamumaa), 
Saueaugu tee 16 (katastritunnus 72701:002:2081; 1 689 m² elamumaa), Saueaugu 
tee 18 (katastritunnus 72701:002:2082; 1 551 m² elamumaa), Saueaugu tee 20 (ka-
tastritunnus 72701:002:2083; 1 516 m² elamumaa), Saueaugu tee 22 (katastritunnus 
72701:002:2084; 1 510 m² elamumaa), Saueaugu tee 26 (katastritunnus 72701:002:2085; 
1 908 m² elamumaa), Saueaugu tee 28 (katastritunnus 72701:002:2086; 1 964 
m² elamumaa), Saueaugu tee 32 (katastritunnus 72701:002:2088; 1 501 m² ela-
mumaa), Saueaugu tee 34 (katastritunnus 72701:002:2089; 1 502 m² elamumaa), 
Saueaugu tee 36 (katastritunnus 72701:002:2091; 1 500 m² elamumaa), Saueau-
gu tee 38 (katastritunnus 72701:002:2092; 1 565 m² elamumaa), Saueaugu tee 
40 (katastritunnus 72701:002:2093; 1 506 m² elamumaa), Saueaugu tee 42 (ka-
tastritunnus 72701:002:2094; 1 507 m² elamumaa), Saueaugu tee 44 (katastri-
tunnus 72701:002:2095; 2 356 m² elamumaa) ja Saueaugu tee 46 (katastritunnus 
72701:002:2096; 2 011 m² elamumaa) kinnistutel  lähtudes Alliku küla Saueaugu 9 
kinnistu detailplaneeringust (AS EA RENG töö nr 687) muutes detailplaneeringu ko-
hane elamute katusekuju (kahepoolne viilkatus või eritasanditel ühepoolse viiluga, 
kaldenurk 0-36˚) ühe- või mitmesuunalise kaldega katusekujuks, kaldenurk 0-36 .̊
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks 
avatud menetlusena Laagri alevikus Soosambla tn 12 kinnistul (katastritunnus 
72701:005:1080; 1 563 m2 elamumaa) lähtudes Veski kvartali detailplaneeringust 
(AB Koot & Koot töö nr H-42-95) nihutades lubatud hoonestusala kuni 10% ulatuses 
Karuvildiku tn 3 kinnistuga külgneval alal.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks 
avatud menetlusena Laagri alevikus Kooli tn 6 (katastritunnus: 72701:001:1386; 1 
413 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Laagri aleviku Veskitammi tn, Kuuse tn, Kuu-
se põik ja Redise tn vahelise ala detailplaneeringust (OÜ Maaplaneeringud töö nr 
99-01) suurendades kinnistu ehitusalust pindala ja suletud brutopindala kuni 10% 
ulatuses võrreldes esialgsest lahendusest (ehitusalune kuni 275 m² ja brutopind-
ala kuni 275 m²). Lähemat informatsiooni hoonete tingimuste kohta saab registrite 
spetsialistilt Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.kruus@sauevald.ee. Arvamused esita-
da hiljemalt 17.11.2017 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik;  
info@sauevald.ee) 

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL OKTOOBRIS 2017 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL OKTOOBRIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVALIK ARUTELU:

Laagris disainiti bussipeatused jutukamaks
Puruks löödud klaasid asendati „kuu-
likindlama“ plastikuga ja kaeti Laagri 
kandi ajalooliste tekstikildude ja foto-
dega. 

Bussipeatused on kahtlemata ava-
liku ruumi ühed kasutatavamad ko-
had. Ja neid võib olla mitut sorti ja 
nägu. On peatusi, mis ajavad asja ära 
– putkal on katus peakohal ja hea, kui 
seinad terved ja sõiduplaan nähtaval. 
Aga on ka selliseid, mis lisaks esmase-
le funktsioonile pakuvad veel midagi: 
silmailu, kasulikku informatsiooni, oo-
tamatut emotsiooni. 

2013. sügisel sai kolmele Laag-
ri bussipeatusele paigaldatud uued 
klaasid, kus ilmekate olemistega oma-
kandi mehe Erik Mandre pildistatud 
loomade fotod peal. Rahnu peatuses ei jõudnud re-
based vist nädalatki ilutseda, terve bussiootepaviljon 
peksti segi. Päris pikalt oli Rahnu peatus seejärel ilma 
klaasideta ja nüüd on seal „kuulikindlast“ massiivplas-
tikust uued seinad. Kultuurikeskuse mõlema peatuse 
klaaside juures on samuti keegi jõu- ja ilunumbreid 
katsetanud ning osad neist on seetõttu pragunenud. 

Mööda saanud suvel arutati vallamajas, mida nen-
de suhteliselt õnnetus olukorras, ent Laagri avaliku 
nägu mõjutavate paviljonidega ette võtta. Ideid oli 
seinast seina. Alates sellest, et lööks plekiga üle ja ei 

peaks enam vandaalide pärast muretsema, kuni na-
tuke utoopiliste mõteteni, et kui ootaja pingile istub, 
hakkavad kuskilt pingialusest kõlarist näiteks Anna 
Haava luuletused kostuma.

Lahendus jääb kuskile sinna vahele. Visuaalses 
mõttes ehk mitte nii silmatorkava läbipaistvast plas-
tikust kesta peale on kujundatud tekstikatked, mis 
annavad aimu Laagri kandi ajaloo kohta. Et see hom-
mikune 5 minutit bussiootamist oleks tsipa hariv ja 
annaks võimaluse kusagile mujale kui vaid telefonier-
kaanile pilku kinnitada.
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Urda raudteepeatuse lähedal Magnumi maja taga on 
spetsiaalne koerteväljak, kus oma lemmiku vabalt jooksma 
saab lasta. Mõnikord on Laagri aleviku vahel näha looma-
omanikke, kes oma koertel lahtiselt tänavail või isegi par-
kides ja laste mänguväljakutel joosta lasevad. „Võib-olla 
nad ei teagi, et on olemas spetsiaalne väljak koertele, see 
on parasjagu aleviku serval ka, äkki tuleks täiendavalt tea-
vitada?“ kirjutab vallakodanik Kersti oma kirjas. 

Tasub seega meelde tuletada, et tõepoolest ‒ 
2000-ruutmeetrisel aiaga ümbritsetud platsil, mis just sü-
gise alguses ka valgustuse sai, on loomadel palju mõnu-
sam joosta. Plats on poolitatud selliselt, et on eraldi ruum 
ka pisikestele koertele. Väljak on varustatud ka prügikasti-
dega ning mõeldud on ka peremeeste peale, kes end loo-
ma möllamise ajal pingile saavad toetada. Mängimis- ja 
harjutamisatraktsioonidest on oletmas kaldpind, rõngas, 
hüppetakistus, slaalom ja kiik.

Saue valla loomapidamise eeskirigi ütleb, et tänavail ei 
tohi jalutada lahtiselt jooksva koeraga ja ega näiteks suur 
loom rihma otsaski jalutades vast kõige õnnelikum pole. 
See paar sammu aleviku serva spetsiaalsele platsile teeks 
tõenäoliselt nii koerad õnnelikumaks, kui annaks ka mitte-
koeraomanikest tänavail kulgejaile rohkem meelerahu ja 
ohutusetunnet.

Laagri servas on koertel oma 
mänguväljak

Uus Ääsmäe staadion pälvib 
spordiinimestelt kiidusõnu

Veskimöldre 2 investeeriti 10 miljonit

SPORT

ARENDUS

Staadioni ehituse ja õppehoone laiendamisega alustati selle aasta märtsis, 
staadion valmis oktoobri alguseks, kooli lisatiib 2018. aasta jaanuariks. 

Laagri külje all valmis avaliku ja erasektori koostöös Veskimöldre elukesk-
konna arendus. Arendaja investeeris suurprojekti 10 miljonit eurot, millest 
7,5 miljonit kulus taristule.

Senini puudusid Ääsmäe koolil õi-
ged välised sportimisvõimalused. 
Olid küll olemas mõned pallivälja-

kud, aga kehalise kasvatuse tundide läbi-
viimiseks sügis-kevadisel perioodil nor-
maalseid tingimusi polnud.

Uue staadioniringi pikkus on 250 
meetrit ja üldpikkuses 2-rajaline. Lisaks 
on 4 rajaga 60-meetrine jooksusirge, 
võimalik on hüpata kaugust, tõugata 
kuuli, mängida korv- ja võrkpalli. Staa-
dioni keskosa on kaetud kunstmuruga, 
mis on mõeldud jalgpalli mängimiseks. 
Staadioni kõrval on välijõujaam erinevate 
lihasgruppide arendamiseks.

 „Staadion on avatud kella 9-st 21-ni 
kõikidele, kes soovivad sportida ja tervis-
likult aega veeta,“ kinnitab kooli direktor 
Jaanus Kallion.

Key Smirnova Maidla külast on staa-
dioni võimalused juba äragi proovinud 
ja leiab ainult kiidusõnu. Tema sõnul on 
uue spordirajatise valmimine Ääsmäe ja 
lähikülade spordiusku inimeste jaoks väga 
oluline. „Suuresti joosti ju enne asfaldil, 
vahel ka päris autoteel. Nüüd on võimalik 
joosta ka kuiva jalaga ja ohutumalt. Üm-
ber staadioni on olemas ka n-ö multsi 
rada, kus on võimalik samuti joosta ning 

sooritada erinevaid sammhüppeid, jalalt 
jalale hüppeid ja seda jalgu põrutamata,“ 
rõõmustab Smirnova.

Tema enda kolm tütart teevad tõsi-
semalt sporti ja ta teab, et lapsed jäid ju 
varem võistlustel piltlikult ajale jalgu ja 
seda just vähese kogemuse tõttu päris-
staadionil. „Meie pere lapsed on nüüd 
praktiliselt iga päev staadionil. Nemad-
ki on kiitnud, et väga mõnus rada on. 
Trenažöörid meeldivad ka neile väga,“ 

nendib Smirnova. Smirnova sõnul on 
veel puudu spordiinventari: matid kõr-
gushüppe ja teivashüppe tarbeks, madal-
stardipakud, tõkkejooksu harjutamiseks 
tõkked. Kooli direktor Jaanus Kallion 
lubab, et vähemalt stardipakud ja tõkked 
soetatakse lähiajal.

Stadioni projekteerijaks oli OÜ EMP 
A&I, peatöövõtjaks Ehitus 5 ECO. 
Staadioni kogumaksumuseks kujunes 
573 000 eurot pluss käibemaks.

Ehitustööde käigus rajati 8 kilo-
meetrit veetorustikke, 7 kilo-
meetrit reoveekanalisatsiooni, pea 

10 kilomeetrit gaasitorustikke, 15 kilo-
meetrit tänavavalgustust ja ligi 60 000 
kuupmeetrit kahekordse asfaltkattega 
teid. Tööd kestsid 9 kuud ja kokku töötas 
asja kallal üle 100 inimese.

„Selge eesmärk oli Veskimöldre teise 
etapi 70 hektari suurune ala kõik korra-
ga valmis ehitada, mitte arendada suurt 
piirkonda jupi kaupa. Keegi ei taha elada 
pideval infrastruktuuri ehituse tallermaal 
ja sellisel viisil saime disainida täisväärtus-
liku ja tervikliku elukeskkonna. Suurema-
huline projekt tekitas mõistagi mitmeid 
väljakutseid, sest ühtsesse ajakavasse tuli 
siduda vald, Maanteeamet, energia jao-
tusvõrk ja kogu infrastruktuuri rajamine, 
kuid saime hakkama,“ selgitas arendaja 
Brave Capitali juhatuse esimees Veljo 
Kuusk. 

Ala planeerimine koostöös vallaga 
möödus konstruktiivses ja mõistvas õhk-
konnas. „Koostöö arendajaga algas juba 
läbirääkimise faasis, kui arendaja ei olnud 
planeeringuala veel omandanud. Olles 
õppinud eelmise ehitusbuumi pööraselt 
kallitest vigadest, oleme pidanud väga 
oluliseks, et igal vähegi suuremal pla-
neeringul oleks võimekas arendaja. Kõik 
ei sõltu küll alati meist, kuid saame olla 
asjalikud partnerid ja toetada asjade õi-
ges suunas liikumist. Täna saame öelda, 

et pingutused on läinud asja ette ning 
saame rääkida kaasaegsest ja terviklikust 
elukeskkonnast,“ ütles Saue vallavanem 
Andres Laisk.

Veskimöldre laienemisega lisandus 
asulaäärsesse elukeskkonda 166 kinnistut 
ja 127 ridaelamuboksi. Koostöös vallaga 
on kavas rajada uus kool ja lasteaed ning 
Maanteeamet avas eelmise aasta lõpus 
Laagri möödasõidu, mis parandas oluli-
selt olemasolevat ühendust Tallinna kesk-
linnaga.
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Kas finantsmatemaatika on Sinu kunstiteos ja Exceli tabel  
Sinu molbert?

Kas Sa flirdid numbritega sellise kirega, et ka maailmakuulsad armastuslood 
kahvatuvad selle suhte kõrval?

Kas Sa oled see õnnelik inimene, kes aastaaruande ja -eelarve kokkupanemisest 
saadava hormoonilaksu toel läbib terve maratoni?

Kui omavalitsus ei seostu Sinu jaoks pelgalt pruunides ülikondades mornide meeste 
ja hallide märkamatute naistega, siis 

SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE TÖÖD

FINANTSJUHINA
MEIE JUURES ON SUL VÕIMALUS
• juhtida eelarveprotsessi, finantsvarasid, kohustusi ja aruandlusprotsessi;
• osaleda vallategevuse strateegilises planeerimises läbi eelarvestrateegia ja 

arengukava koostamise;
• juhtida, arendada ja motiveerida kaheksaliikmelist rahandustiimi;
• analüüsida ja teha ettepanekuid oma valdkonna õigusaktides;
• nõustada juhtkonda ja konsolideerimisgruppi finantsjuhtimise valdkonnas;
• olla innovaatiline ja rääkida kaasa üldises töö korraldamises;
• võtta vastu väljakutseid professionaalses ja lahedas meeskonnas;
• töötada paindliku töögraafikuga ja puhata aastas 35 kalendripäeva; 

Lisaks pakume Sulle tööpanuse eest konkurentsivõimelist palka, spordivõimalusi 
ja ägedaid ühisüritusi. 

SOBID MEIE MEESKONDA, KUI SUL ON 
• suurepärased teadmised finantsjuhtimisest;
• tahe, energia ja motivatsioon panustada üheskoos loodavasse uude 

ametiasutusse;
• analüütiline ja strateegiline mõtlemine ning hea planeerimisoskus;
• oskus väärtustada meeskonda ja ka juhtimise „pehmed tõed“ - motiveerimine, 

kaasamine, tunnustamine - ei ole Sulle võõrad;
• majandusalane kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• suurepärane arvutikasutamise oskus, sh MS Excel;
• positiivne ja edasiviiv mõttelaad;
• kasuks tuleb varasem kogemus avalikus sektoris, pearaamatupidaja või 

finantsjuhina.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult 
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri/ Tule 7, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri 
koos palgaootusega ja CV läbi portaali või e-posti aadressile 
personal@sauevald.ee. 

24. oktoober 2017 sündis Kernu valla, Nissi valla, Saue 
linna ja Saue valla ühinemisel ca 21 500 elanikuga 
suurvald Saue vald. Meie eesmärgiks on olla oma 
valla elanikele heaks partneriks, pakkudes terviklikku 
teenustepaketti ja arendades kohalikku elukeskkonda.

FOTO: AARE PUUSEPP
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Uus töötaja – IT tehnilise toe 
spetsialist Marek Lehesalu

Õpetajad on väärtus igal päeval, 
mitte ainult õpetajate päeval

Olen üles kasvanud ja põhikooli 
lõpetanud Märjamaal, kust edasi 
viis tee Haapsallu. Kuna ise asja-
de otsast lõpuni valmis tegemine 
ja reaalse tulemuse nägemine on 
minu jaoks alati oluline olnud, asu-
sin seal õppima tisleri eria. Pärast 
kooli lõpetamist töötasin mõnda 

aega Haapsalu uksetehases, kuid juba mõni aasta hiljem 
mõistsin, et see ei ole päris see ala, millel ennast terve 
ülejäänud elu tegutsemas näen. Kuigi ma enam selles 
valdkonnas ei tööta, ei kahetse ma kindlasti, et tisleriks 
õppisin, kuna nüüd on mul piisavalt oskusi, et teha mööb-
lit enda tarbeks. 

Mõeldud-tehtud, alustasin taaskord kooliteed, kuid sel 
korral infotehnoloogia valdkonnas, sest see oli mind juba 
aastaid tõmmanud. Tunnen, et nüüd olen lõpuks leidnud 
oma kutsumuse, kuna lähen igal hommikul tööle õnneliku 
ja entusiastlikuna ning tean, et just nüüd ongi kõik oma õi-
gele kohale loksunud. Mulle meeldib inimestega suhelda, 
lahendada keerukaid probleeme ning tegeleda kõigega, 
mis puudutab infotehnoloogiat.

Minu tööülesanneteks on Saue vallale ja valla allasutus-
tele pakkuda tuge kõikvõimalikes infotehnoloogilistes kü-
simustes, konsulteerida ja aidata lahendada probleeme. 
Töö on väga mitmekesine ja liikuv, päevad ei ole kunagi 
ühesugused.

Vabal ajal meeldib mulle koos hea seltskonnaga reisi-
da. Ma ei arva, et sihtkohad peavad olema alati väga kau-
ged ja eksootilised – kõige südamelähedasemad on just 
mõnepäevased reisid ning pikemad autosõidud põneva-
tesse paikadesse. 

Õpetaja amet on lapse inimeseks kasvamise saatmisel 
hindamatu väärtusega – tema aitab mõista ümbritsevat 
elu ning toetab uute teadmiste otsinguil.

Saue valla lasteaedades töötab sadakond omal erialal 
pädevat särasilmset, innovaatilist, loomingulist, tegusat, 
kindlate väärtushinnangutega, ühiskondlikult aktiivset, 
avatud ja empaatilist lasteaiaõpetajat. Suur tänu teile kõi-
gile pühendumuse eest selles iga päev erinevas ja põne-
vaid väljakutseid pakkuvas ametis!

Tunnustades südameheadusega tehtud professionaal-
set tööd, omistas Harju maavalitsus õpetajate päeva eel 
kahele Saue valla lasteaiaõpetajale Kaia Talvele Nõlvaku 
lasteaiast ja Taimi Laasikule Veskitammi lasteaiast – Har-
jumaa aasta lasteaiaõpetaja 2017 tiitli. 

Kaia teeb ja jõuab kwa väljaspool oma rühma kaasa 
lüüa nii erinevates töögruppides kui projektide kirjuta-
misel. Tema hingelähedasemad teemad on robootika ja 
õuesõpe. Kaia on kaasaegseid õppemeetodeid rakendav, 
metoodiliselt põhjalik, hea kunstimeelega ning nii majasi-
sest kui -välist koostööd väärtustav empaatiline ja positiiv-
ne õpetaja. 

Taimi südameasjaks on laste kooliks ettevalmistami-
ne. Olles tasakaalukas, järjekindel, jäädes igas olukorras 
viisakaks ja väärikaks, on tema „kasvatusrelvaks“ isiklik 
eeskuju. Lapsed hoiavad ja armastavad Taimit. Metoo-
dilise korüfeena on ta mentoriks kolleegidele ning jagab 
õpetamise võtteid ka vanematele. Taimi on aastaid eest-
vedajaks Saue valla lasteaedade laste luuletuste lugemise 
konkursile. 

Rita Klein, Veskitammi lasteaia direktor
Merle Perm, Nõlvaku lasteaia direktor

KAIA TALVE TAIMI LAASIK

Saue vallas käivitus uus 
lasteaeda astumise taotluste 
esitamise infosüsteem Arno

Saue vallast esitati Ajujahile 9 ideed

SOTSIAAL

AJUJAHT

Sügis tõi Saue valda Arno, mis vahetas välja seni kasutusel olnud 
lasteaiajärjekorra süsteemi. 

Ajujahile esitati tänavu 341 ideed, nendest 9 tuli Saue vallast. Järgmisel näda-
lal selguvad tänavused 100 paremat, kes astuvad enda äriideega žürii ette. 

Tegelikkuses küll Saue vallas enam 
lasteaia „järjekorda“ kui sellist ei 
eksisteeri, sest kõik 3-aastased ja 

vanemad lapsed saavad soovi korral koha 
Saue valla munitsipaallasteaias. Noore-
mad lapsed saavad kasutada kohta eralas-
teaias või –hoius, kui neile kohta vallale 
kuuluvas lasteaias pakkuda ei ole.

Nüüd aga Arnost lähemalt. Arnoni 
viib veebilink: https://piksel.ee/arno/
saue/ ning süsteemi võimed ei piirdu 
ainult lasteaeda astumise taotluste esita-
mise võimalusega. Süsteem võeti kasu-
tusele koos meie ühinemispartneri Saue 
linnaga, kes on esimeses etapis juuruta-
mas seda hoopis huvihariduse valdkon-
nas. Nimelt saab lapsevanem esitada läbi 
süsteemi avalduse lapse munitsipaalhuvi-
koolis või -ringis käimise kohta ning ka 
kogu arvete esitamine/haldamine toi-
mub Arno vahendusel. 

Saue valla lapsevanem saab Arno kau-
du teha taotluse lapse lasteaia järjekorda 
panemiseks, valides välja kolm eelistata-
vat lasteaeda. Teha võiks seda võimali-

kult vara, kuigi tegelikult lasteaiakohtade 
defitsiiti enam ei ole. Kohtade jagami-
seks on Arnos nutikad algoritmid, mis 
arvestavad nii õdede-vendade lasteaia-
koha kui ka lasteaia kaugusega kodust. 
Samas peab arvestama, et ükski lasteaed 
ei ole kummist ja nii ei saa eeldada, et 
laps saab koha kindlasti just kõige ee-
listatumas lasteaias. Tulevikus on kavas 
Arno kasutusele võtta kogu ühinenud 

Saue valla huvihariduse kaardistamiseks 
ja selle valdkonna arvelduste haldami-
seks ning kaugemas tulevikus võibolla 
ka koolikohtade jagamisel. Olgu veel 
täiendava märkusena öeldud, et hetkel 
on Arno mõeldud kasutamiseks ainult 
endise Saue valla piires asuvatesse laste-
aedadesse astumise taotluste esitamiseks.

Seega, Arno, tere tulemast Saue  
valda!

Saue vallast esitati ideid nii info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate, 
energeetika ja keskkonna kui ka 

näiteks tööstuse ja disaini ning turismi-
valdkonnast. Mitmed Saue vallast tulnud 
ideed keskenduvad just maaelu elavda-
miseks mõeldud lahendustele. 

Üheks heaks näiteks on Honeymar-
ket OÜ, mis pakub kauplemisplatvormi 
ja virtuaalse keskkonna mesinikele enda 

toodangu tutvustamiseks ja müümiseks. 
Veel esitati Saue vallast energeetika ja 
keskkonna kategoorias kiirpaigalda-
tav kasvuhoone, mida on võimalik va-
jaduspõhiselt püstitada ja maha võtta, 
idee pikaajaliselt kodust eemalolevatele 
majapidamistele hooldusteenuste pak-
kumiseks ning näiteks abikomplekt ja 
lahendus inimestele puugihaiguste en-
netamiseks ja nendega toimetulemiseks.

Tänavuse hooaja sada paremat, kes 
astuvad novembri lõpus žürii ette, sel-
guvad järgmise nädala keskpaigas. Žürii 
valikul jääb sajast sõelale kolmkümmend, 
kes saavad võimaluse osaleda Ajujahi 

arenguprogrammis. Telesaade jõuab eet-
risse eesoleval kevadel.

Ajujahi toetajana paneb uus Saue 
ühendvald tänavu Ajujahil välja kaks 
eriauhinda, millest üks on suunatud pa-
rimale maaelu elavdavale ideele, kuhu 
kuulub vähemalt üks Saue valla elanik. 
Eriauhinna väärtus on 3000 €. Teise au-
hinnana paneb Saue vald välja eriauhin-
na parimale naisjuhiga tiimile väärtuses 
2000 €. 

Saja parema ideega on võimalik peat-
selt tutvuda Ajujahi kodulehel www.aju-
jaht.ee.

INDREK 
EENSAAR
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Kuidas vanaema 
saarelt mandrile 
peole tuli....

Selle aasta sünnipäev oli mulle väga 
eriline, sest lisaks sünnipäevakaar-
dile sain kõige väiksema lapselap-
se käest ka kutse. Seal oli kirjas, et 
mind on oodatud Veskitammi laste-
aeda Lotte rühma tähistama vana-
emade päeva. 

See oli väga meeldiv üllatus, sest 
varem ei ole ma kunagi sellist kutset 
saanud ja eraldi vanaemade päeva 
tähistamisest lasteaias ei ole kuna-
gi osa saanud. Seega oli ka plaan 
kohe selge, et oktoobrikuus tuleb 
saarelt korraks mandrile sõita.

20. oktoobril kella viie ajal hak-
kasid juba kaugemalt tulnud va-
naemad vaikselt kogunema. Laste 
rõõm oli väga suur ‒ tundus, et 
paljud lapsed ei näe just väga tihti 
oma vanaemasid. Ametlik osa algas 
kell pool kuus. Kõigepealt lapsed 
laulsid meile ja lugesid luuletusi 
ning ka vanaemadel oli võimalus 
koos lastega laulda ja tantsida. Va-
naemadelegi tuttavad lastelaulud 
kõlasid kitarri saatel ja neid oli koos 
tore laulda. Lapsed tutvustasid mei-
le ka oma maja – suur rõõm oli näha 
nii toredat lasteaeda ja tõdeda, et 
küll tänapäeval on ikka lastel palju 
võimalusi erinevateks tegevusteks 
lasteaias! 

Veel saime koos lastega meister-
dada ja süüa maitsvaid suupisteid. 
Lõpuks sai koos laste rütmipillide 
saatel ka lõõtspilli kõlama. Nii tore 
oli näha, et laste silmad särasid ja 
igale lapsele oli oma vanaema väga 
kallis ja vanaemadel oli rõõmupisar 
silmas. Sõit Saaremaalt tasus end 
igati ära. Suured tänud õpetajatele, 
kes nii toreda ürituse meile korral-
dasid!

Arno vanaema Aino Kivi

Segakoor Wannamoisa saavutas 
rahvusvahelisel festivalil kolmanda koha

KULTUURIREIS

Kõik sai alguse eelmise aasta kevadel, kui Wannamoisa segakoor külastas Hollandis oma 
sõpruskoori. Sel aastal pandi end proovile koorifestivalil Kreekas.

Reis jättis meile kustumatu 
mulje ja andis väärt koge-
musi: esinemine kohalikes 

kirikutes, linnaväljakutel ja kontser-
dil koos tunnustatud muusiku Adri 
de Boeriga, ühised väljasõidud koo-
riliikmetega ja palju muud rikastas 
meie koorielu sedavõrd, et juba 
Eestisse tagasi jõudes hakkasime 
planeerima uut välisreisi. Seekord 
otsustasime vastu võtta juba suure-
ma väljakutse ja panna oma võimed 
proovile Kreekas Paralias, osaledes 
VI rahvusvahelisel koorifestivalil 
„Music & Sea“. 

Septembri eelviimase nädala ha-
kul sügiseselt jahedast õhtust len-
nukile astudes olime kõik tulvil oo-
tusärevust, sest higi, pisarad, vaev ja 
pikad proovid olid jäänud seljataha.

Pärast mõnetunnist lennureisi 
tervitas meid öises säras meeliülen-

dav Kreeka, mis kui võluväel maan-
das kõik pinged ning tekitas muretu 
ja kerge tunde (nagu see on ilm-
selt enamikele kohalikele omane). 
Kreeka õhk oli äärmiselt kosutav 
ning hommikused äratused algasid 
meil linnulaulu ja kohalike hulku-
vate koerte haugatustega. Tänava-
tel liikuvaid koeri toideti nagu oma 
lemmikuid, neid ei vaadatud kui-
dagi halvustavalt ja nad olid justkui 
loomulik osa sealsest ühiskonnast. 
Ka meie esimene ühine lauluproov 
pargis meelitas kohale mõned nelja-
jalgsed, kes end mõnusasti meie ees 
sisse seadsid ning kuulama jäid.

Kuna konkursipäev oli planee-
ritud paar päeva peale meie koha-
lejõudmist, jäi meil aega ka vaata-
misväärsustega tutvuda. Käidud sai 
nii Meteoras, kus seisavad kõrvuti 
ainulaadsed looduslikud kaljud ja 
võrratu inimkätetöö – kivisammas-
te tippu ehitatud kloostrid, kui ka 
võetud ette mõnus Kreeka-hõn-
guline merereis. Lisaks olid meil 
teiste koorifestivalile tulnud muu-
sikagruppidega vabas õhus ühised 
esinemised, kus õhtu lõpetusteks 
kõlasid ka meile armsaks saanud 
eestlaste heliteosed „Ta lendab 
mesipuu poole“ ja „Tuljak“. Kree-

kas juba mõnda aega veetnud, sai 
meile üha selgemaks, et väga täpset 
ajaplaani kreeklastel ei ole. Kreekas 
oli täiesti tavapärane, kui kontsert 
algab 30 minutit või isegi tund 
hiljem. Kreeklaste suhtumine kella-
aegadesse, korraldamisse ja plaani-
desse sarnanes väga kohaliku ilmaga 
– mõnus, soe, kerge ja muretu. Nii 
algas ka meie konkursiõhtu väikese 
ehk ühetunnise hilinemisega.

Dirigent Sille Ojastu oli meie 
jaoks kontserdikavana välja valinud 
Veljo Tormise „Unustatud rahvas-
te“ sarjast neljanda osa „Ingerimaa 
õhtud“, millest kandsime ette viis 
osa. Kord nädalas koos käivale koo-
rile on see üsnagi suur väljakutse. 
Konkursil osalejate tase oli muljet-
avaldav. Kohal olid laulukoorid nii 
Ungarist, Poolast, Bulgaariast kui 
ka Makedooniast. Korraks tekkis 
mõte, et mil moel jääks Wanna-
moisa segakoor nüüd nende teiste 
suurejooneliste kooride ees žüriile 
silma, kuid vaadates juba eemalt 
meid, eestlasi, kohalikus armsas 

olekus, ei olnud enam vähimatki 
kahtlust – see kõik oli väga ilus, ehe, 
lihtne, eestlaslik ja samas omapära-
ne.

Esinemine läks edukalt ning või-
dukas 3. koht saigi koju toodud! 
Järgnesid rõõmuhüüded, kallistu-
sed ning tänusõnad eelkõige meie 
dirigendile, kes on meisse alati us-
kunud ning meile pühendunud. 
See ühine „meie“ tunne segakooris 
on midagi sõnulseletamatut ja eri-
list. See on midagi sellist, mis toob 
meid ikka ja jälle kolmapäeva õhtuti 
kokku, et üheskoos laulda ja tunda 
rõõmu sellest, kuhu me kuulume.

Ilmselt ei ole ühtegi koorilauljat, 
kellele ei jäänud kripeldama selle 
reisi pisut liiga tagasihoidlik pik-
kus. Alati tahaks rohkem ja kauem. 
See lühike aeg Kreekas oli aga täis 
positiivseid emotsioone, proovide 
ja esinemiste kõrvalt ka muljeid 
mägedest, laevasõidust, päikesest, 
kloostrist ja paljust muust. Kui koos 
oldud aeg on täis toredaid tegevusi, 
siis seda väärtuslikum see on.

MARGOT KASS 
koori liige

RAIVO VAIKLA 
koori liige

Projektiga soovime tõsta ini-
meste teadlikkust silmade 
eest hoolitsemisel. Tegemist 

on kaheosalise projektiga, mille 
esimene pool hõlmab Pere Opti-
kat ja selle kliente, kelle igalt ostult 
koguneb 10 senti lasterikaste pere-
de laste prilliostu toetuseks. Eesti 

Lasterikaste Perede Liit kogub abi-
vajajate kohta infot, et teada saada, 
kellele abi kõige rohkem vaja on. 
Prilliabi jõuab taotlejani kohe, kui 
vajalik summa on fondi kogune-
nud. Igal hea tahtega inimesel on 
võimalik annetada projekti ka era-
viisiliselt.

Projekti teine osa hõlmab Eesti 
Lionsi ja Leo klubisid, Pere Optika 
silmaarste ja Eestis 1. klassi astu-
nud lapsi. Lionite osaks on orga-
niseerida koolides üle Eesti laste 

nägemiskontrolle, mille käigus 
saavad nii lapsed kui ka lapsevane-
mad selge ülevaate, kuidas on lood 
lapse nägemisega ning nõuandeid, 
kuidas oma nägemise eest hoolt 
kanda. 

Laagri Lionsi klubi on juba 
organiseerinud ja finantseerinud 
Ääsmäe ning Laagri kooli 1. klassi 
laste silmakontrollid ja nii mõne-
gi lapse puhul selgus, et vaja on 
hakata silmi ravima. Õnneks pole 
neid juhuseid arvukalt ja õigel ajal 

avastatud silmahaigusi saab ravida. 
Kokku käis silmi kontrollimas 118 
last, täiendavale konsultatsioonile 
suunati neist 20, 6 last olid juba 
eelnevalt prillikandjad.

Tänaseks on juba lisandunud ka 
teisi Lionsi klubisid, mis tahavad 
korraldada oma kodukohtades sa-
masugust 1. klassi lastele suunatud 
silmakontrolli. Laagri Lionsi klubi 
tahab toetada lapsi, sest nende hea-
olu muudab meie riigi paremaks 
ja rõõmsamaks. Nägemine on üks 

olulisemaid info omandamise al-
likaid ja hea nägemine võimaldab 
paremini õppida, paremini kes-
kenduda. 80% oma teadmistest 
omandavad lapsed visuaalsel teel 
ja nii mõnigi kord võib lapse käi-
tumishäirete taga olla hoopis halb 
nägemine.

Laagri Lionsi klubi soovib, et 
läbi selle projekti oleks lastel suu-
rem oskus oma silmi hoida ja et 
silmaarsti teenus jõuaks iga Eesti  
1. klassi lapseni.

Laagri Lions klubi saatis pisikesed sauevallakad silmakontrolli
Koostöös Pere Optika, Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Lionsi klubide Eesti piirkonnaga on ellu kutsutud projekt 
„Silmad on südame aken“, mille käigus Laagri ja Ääsmäe kooli lapsed käisid sügise hakul nägemiskontrollis.

TERVIS

RAIVO KOKSER
sauevallakas ja 
Lionsi klubide Eesti 
piirkonna kuberner 
2016-2017

Kui ka sina soovid oma ajale väärtust lisada ja tahad olla üks 
osa meist, siis anna endast märku ja tule laulma! Laulmine on 
väärt tegevus ja Saue valla kultuurikeskuses saab seda teha igal 
kolmapäeval kell 18.15-21.
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Novembris tähistatakse ko-
danikupäeva. Just selles-
se kuusse kukuvad kõik 

sädeinimeste, aasta inimeste, pa-
rimate kodanike valimised ja tun-
nustamised. Nende, kes on kuidagi 
avarama pilguga ja justkui laiemate 
õlgadega. Nende, kes ei mugi dii-
vanil laisalt popkorni, ega kurda, et 
midagi ei tehta. Need on seda tüüpi 
inimesed, kes loovad ja teevad ise. 
Lambist, kübemest, lihtsalt niisa-
ma. 

Siin Saue vallaski on sellise reno-
meega inimesi rohkem kui üks. Ta-
valiselt on need kuidagi ühekaupa 
nähtavalolijad, aga Ääsmäel on terve 
punt. Kõik tiba pealt neljakümne-
sed, peaks nagu olema sellises kuld-
ses keskeas, et tung ja torm on juba 
vaibunud. Aga ei, need keeravad 
aga vinti peale. Täiesti objektiivselt 
tekib küsimus, miks nad seda kõike 
teevad. Päriselt ka.

Natuke nagu trotsist alguse 
saanud
Eks seda kogukonna värki on Ääs-
mäel aetud juba aastakümneid. 
Peale sovkaaja lõppu toimus külas 
nii mõnigi tantsuõhtu ja jaanipäev. 

Aga laias laastus kümmekond aas-
tat tagasi tekkis nagu uus lainetus 
ja enam mitte vaid üritustekeskne. 
2007. aastaks sai kokku kirjutatud 
küla arengukava ja seda hakati kan-
gekaelse järjekindlusega ellu viima. 

Külaplats näiteks oli seal sees. 
Täna mäletavad Jaanika ja Ahto ja 
Tiina, kes esialgset initsiatiivi veda-
sid, et küll oli neid skeptikuid, kes 

ütlesid, et ah, mis te jamate, nagunii 
ei tule midagi välja. Ei saa te kedagi 
appi, vald ei anna luba, lilleamplid 
kuivavad ära, nagunii-i-i kuivavad 
ära, ükski ettevõte sponsoriks ei 
tule. Peeti naiivseteks lollikesteks. 
Kolmik tõdeb, et suuresti trotsist ja 
jonnist sai asja vedama hakatud. Et 
mis mõttes ei saa! 

Tänaseks on olemas külaplats ja 

palju enamgi veel. Discgolf ’i rada, 
seikluspark, terviserada, kergteed 
jalutamiseks, matkarajad, grillimaja, 
paari aasta pärast peab valmis saa-
ma 100 kirsipuu park, kogukonna 
kingitusena EV 100 sünnipäevaks. 
Kohe-kohe on realiseerumas ka 
külamaja plaan - rahad on olemas, 
hange väljas. Maja ennast veel ei ole, 
ei ole isegi joonist paberile pandud, 

aga Avel ja Ahtol on detailideni selge 
pilt silme ees. Sinna olematuse majja 
unistatakse juba katusekontserte ja 
rõdukohvikus koogi söömist. 

Suuremate üritustega on sama-
moodi olnud, et vahel on endalgi 
väike hirm ja skepsis naha vahele 
tulnud. Kolme aasta tagune avatud 
külaväravate projekt näiteks ja mõi-
saretked ja külaplatsi kohvik - pelg 
oli sees, et kes sinna nüüd ikka tu-
leb. Aga tuli ja hordide kaupa, mõi-
samatku tehti veel järgmiselgi aastal 
ja oma kohvik on nüüd püsti igal ju-
mala külaüritusel. Puändiks on veel 
see, et koos külanaistega käiakse 
nüüd üle laupäeva Pärnu kutseha-
riduskeskuses pagar-kodiitri kutset 
omandamas. Lihtsalt sellise vungi 
on koostegemine andnud. 

Või teine näide. Tahtis Jaanika 
koolimaja ees laata korraldada. No 
oli selline hoiak ka seltsikaaslaste 
seas, et ah, las ta siis möllab, kui nii 
väga tahab. Anname talle kolm lau-
da ja las teeb laata. Nüüd on nii, et 
viimasel kevadlaadal oli 82 müüjat. 

Teed seda, mida oskad, kõike  
ei peagi
Alati on oht, et kui on selline üksik 
„külahull“, siis tema võib ühel het-
kel lihtsalt ära väsida ja kogu alusta-
tu jääb seisma ja soiku. Kui neid on 
juba kümme, siis on riskid paremini 
jaotatud. Kui keegi tüdibki – karja-

Ääsmäe “külahullud” ei lase 
skepsisel unistusi tappa
Väga raske on nendega intervjuud teha. Nad kipuvad jube palju rääkima: üks alustab, teine võtab 
järje, kolmas tögab natuke, neljas vehib kätega vahele. Diktofoni pealt kostub valdavalt segiläbi 
sidinat, kuhu viskab sisse heledaid naerulaike. Kummaline punt. Aga kuidagi kadestamisväärselt 
ühtse veregrupiga. 

KOGUKOND
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Olümpiavõitja Erki Noole osalemine spordinädalal innustas lapsi
Ääsmäe lasteaia järjekordne üleeuroopaline spordinädal toimus sel aastal kümnevõistlusena, nädala avas 
olümpiavõitja Erki Nool. 

Tore oli näha laste reaktsioo-
ni sellise suure sportlasega 
kohtumisel. Võistlusel pin-

gutas ka see laps, kellele tavaliselt 
kergejõustik ei meeldi ja kes igal 
võimalusel kõrvale hiilib. Uskuma-
tult innustav on ikka suure sportla-
se osalemine ning ootamatu oli ka 
see, et lapsed tundsid Erki Noole 
ära.

Kümnevõistlus on kahe päeva 
ala ja nii korraldasin selle ka meie 
lasteaias. Vahe oli ainult selles, et 
meil jäi üks puhkamise päev vahe-
le, päris spordis on aga kaks päeva 
järjest.

Esimesel päeval oli sportimiseks 

väga mõnus soe ilm. 100 meetri 
jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, 
kõrgushüpe ja 400 meetri jooks 
– alade järjestus oli sama, mis pä-
ris võistlustel. Esimesele rühmale 
tegi soojenduse Erki Nool ja aitas 
ka alasid läbi viia. Ülitore ja jutu-
kas mees, kes hindas kõrgelt laste-
aiaõpetajate tööd ning tal oli hea 
meel, et pakume lastele mitmeke-
sist sportimisvõimalust ja tutvusta-
me erinevaid spordialasid.

Teisel võistluspäeval läks ilm vei-
di külmemaks ja saime ka vihma, 
kuid see laste võistlushimu ei vä-
hendanud. Teine päev kümnevõist-
luses on raskem kui esimene, sest 
seal on palju keerulisemaid alasid: 
110 metri tõkkejooks, kettaheide, 
teivashüpe, odavise ja 1500 meet-
ri jooks. Muidugi olid kõik alad 
lastest lähtuvalt ja lapsesõbralike 

vahenditega organiseeritud, kuid 
siiski olid lapsed teise päeva lõpuks 
üsna väsinud, lõpetamisjõudu lisa-
sid diplom ja autasu.

Ikka ja jälle tõden oma töö juu-
res, et paku lastele võimalusi ning 
nad on väga tublid, rahul ning 
pingutavad, et veel tublimad olla. 
Praegu räägitakse tihti, et lapsed 
liiguvad vähe – just selleks peabki 
erinevaid spordiüritusi korraldama 
ja võtma vaevaks kutsuda lastega 
kohtumisele ka iidoleid. See annab 
veel parema tõuke ning suurepära-
se eeskuju sportimiseks.

Tänan Erki Noolt meie külas-
tamise eest! Aitäh Ääsmäe lasteaia 
õpetajatele abivalmiduse eest ja di-
rektori Silva Kiilbergile, kes on ala-
ti suureks abiks ja nõus mind toe-
tama spordiürituste korraldamisel 
ja läbiviimisel.

MARGE 
REHEPAPP 
Ääsmäe lasteaia 
õppealajuhataja ja 
liikumisõpetaja

Ääsmäe külaseltsi põhituumiku moodustab umbes kümnene punt, aga tegutsejaid-kaasalööjaid on tegelikult 
seitse-kaheksa korda enam
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Raamatupoodidest võib leida kaks sauevallaka kirjutatud raamatut
Raamatud on täiesti eri ooperist: ühel nimeks „Mees“ ja teisel „Kuidas valmib argine beebigurmee”. Üks 
keskendub meestele, teine beebidele, aga mõlemad on suts nagu nõuandvas formaadis ja hästi kogemuspõhised 
– kuidas saaks nii, et oleks parem.

Marju Külaots ja Triinu Pääsik 
„Kuidas valmib argine beebi-
gurmee”
Kaks emapuhkusel olevat naist te-
gutsesid aastajagu päevi beebitoit-
lustuses, pakkusid nimelt catering’i 
teenust tittedele. Sellist, mis just 
pisikesele kõhule kõige sobivam ja 
kasulikum. Täna on naistel oma 
lapsed juba nii suured, et on naas-
tud taas põhitööle ja beebigurmee 
teemad on momendil pausi peal. 
Kuna soov beebigurmee maitsed 
ja väärtused raamatukaante vahele 
kokku koguda ning laiemalt jagada 
tiksus naiste peas juba enne, siis tuli 

ajakirja Pere ja Kodu ettepanek just 
õigel ajal ning Marju ja Triinu olid 
otsekohe nõus. 

Raamatus jagatakse nippe, kui-
das pakkuda lapsele mitmekülgset, 
maitsvat ja eakohast toitu. Autorid 
on oma laste peal katsetanud nii 
spetsialistide soovitusi kui ka eri-
alase kirjanduse näpunäiteid ning 
leidnud sel moel oma tõe. Lisaks 
nõuannetele leiab raamatust ka 37 
beebitoiduretsepti nii argi- kui ka 
pidupäevadeks.

Autorid usuvad, et sihtrühmaks 
on nii lapseootel pered kui värsked 
vanemad, kuid raamat võiks abiks 
olla ideede ammutamiseks ka suu-
remate laste vanematele.

Raamatut saab hetkel osta suu-
rematest toidukauplustest ajakirja-
de letist ja raamatupoodidest. 

Jesper Parve „Mees“
Endine profikorvpallur Jesper 
Parve ütleb, et ta vist on lõpuks 
leidnud oma tee. Ta on palju uu-
rinud mehe väge, meheks olemist 
ja mehena elamist ning jagab nüüd 
raamatus „Mees“ oma kogemusi ja 
juhtumisi. Jesper rõhutab, et siin 
on kirjas tema lugu ja mõtted, mis 

teda on aidanud. 
„Vanadel aegadel 

oli lihtne – olid kind-
lad asjad. Kes Vene 
sõjaväest tagasi tuli, oli 
mees. Siis oli aeg naine 
võtta, pere teha ja üle-
jäänud elu tööd rüga-
da, et naine saaks kodus 
hakklihakastet ja kartulit 
vaaritada ning mees töö 
juures viina juua. Elu oli 
lihtne, sest ei teatudki 

muud viisi. Ei olnudki muud viisi.
Aga oled sa kunagi üldse mõel-

nud, kes sa oled – oled sa mees 
või oled veel poiss? Oled sa mees, 
kes vastutab ja kellele võib loota? 
Või oled veel poiss, kes otsib abi ja 
kindlust teiste silmadest? Mehed, te 
valite hoolega autot, valite krunti, 

valite tööd, valite laenutingimusi. 
Olge head ja mõelge väga läbi ka 
see, kellega soovite oma elu koos 
veeta. Sest hea naine võib tõsta sind 
kõrgustesse, kuid halb tirida põr-
gusse. Hea avab sinus uskumatu 
potentsiaali ja vaimu, halb tapab 
igasuguse loovuse ja väe. Sellega, 
kelle valite enda kõrvale, veedate 
loodetavasti koos kogu oma üle-
jäänud elu. Nii et ikka valige, kui 
muidugi on veel võimalus valida.“ 
(tutvustus raamatu kaanelt)

Autor ise usub, et raamat võiks 
olla hea lugemine ka naistele, et 
nad mõistaksid meeste teed pare-
mini, aga muidugi ka meestele, kes 
saavad ehk mõned ideed oma tee 
käimiseks.

Saadaval nii Apollo kui ka Rahva 
Raamatu kauplustest ja veebipoes. 
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tab mõne projekti viimasel tunnil, 
et mulle nüüd aitab, see on v-i-i-i-
mane kord –, siis lasevad kaaslased 
tal mõne aja eemal olla. Võtavad 
rolli üle ja on üsna rahulikud – elu 
on näidanud, et läheb paar nädalat 
või kuud mööda ja tullakse tagasi. 
Niimoodi turtsunud on vist kõik 
sellest seltskonnast vähemalt korra-
gi. 

Ka on suuremas pundis võima-
lik jagada ülesandeid nii, et igaüks 
saabki teha seda, mida ta kõige pa-
remini oskab. Kuldset suhtlejat ei 
panda projekte kirjutama, lilleusku 
rohenäppu kukleid küpsetama. Ääs-
mäe omadel on viimaste aastatega 
juba rollid sisse harjutatud ja paika 
loksutatud. 

No näiteks Tiinat põletab silm-
nähtavalt avaliku ilu teema. Tema 
võib rääkida lugusid, kuidas alustati 
roosipõõsaste istutamisega tee äär-
de ja lilleamplite riputamisega küla 
vahele. Aga jumala eest, kui on mõ-
neks ürituseks kooki vaja küpsetada, 
siis ei tasu Tiina poole vaadata, vaid 
hoopis tandemi Mareki ja Kristitna 
poole. Okei, Marek rohkem kok-
kab, saab hakkama suurte pajatäite 
supilaaridega, aga tema abikaasa 
Kristiina see-eest võlub oma ko-
duahjust välja imelisi kooke-saiake-
si. Mareki peal on aga suures osas 
kõik inventariga seotu - tema teab, 
kus on ladustatud toolid-telgid, kus 
on grillimaja võtmed. Kui maikuus 
on külaplatsi võimalusi kasuta-
mas kümned klassiekskursioonid 
(tullakse muide isegi Hiiumaalt ja 
Võrust), siis võtab Marek lihtsalt 
puhkuse, no kus sa muidu jõuad ju. 
Käibel on naligi, et külaplatsi grilli-
maja on Mareki suvekodu, sinna ta 
kolib maikuus sisse.

Ander on rohkem selline ehita-
ja-rajaja, tunneb end kindlalt, kui 
on mingi konkreetne objekt, no vii-
mati näiteks discgolf ’i raja ehitamine 
koos Aldo, Andro ja teiste nn Ääs-
mäe spordientusiastidega. Samuti 
on Ander osav trakatsi paranda-
misel ning tema niita on heinamaa 

laadapäevadeks või muudeks üritus-
teks. Jaanika on sündinud suhtleja, 
tema on tavaliselt see, kes külalisi 
vastu võtab, üritustel pileteid müüb. 
Avet nimetavad kõik juhiks ja ins-
pireerijaks. Nagu selle pundi liim 
ja liider. Kirjutab projekte, umbes 
200 tuhande euro kanti on raha 
koju kirjutanud. Tema visioneerib ja 
ajab selliseid ametlikumaid asju, ta 
ju taustalt juristikraadiga. Ahtol on 
selline vaimse õpetaja roll – istutab 
keskkonnateadliku elulaadi ideesid 
igasse ettevõtmisse. Ja peab kõne-
sid, kui vaja on.

Üldiselt vaadatakse ka snaiperi-
pilguga ringi, et kui kuskil on mõn-
gi oskus ja võimekus, siis katsutakse 
see ikka oma punti värvata. 

Miks nad seda teevad? 
Nagu päriselt ka?
Pöördu nende poole grupiviisiliselt 
või ühekaupa, küsimusele, miks sa 
seda teed, vastavad kõik spontaan-
selt ühtemoodi – nendesamade selt-
si inimeste pärast. Neil on lahe koos 
olla ja asju korraldada. Ammu enam 
ei ole nad lihtsalt ühe kandi inime-
sed, pigemini juba sõpruskond. Siis, 
kui külaasjades väike vahe, rendivad 
bussi ja panevad Eestimaa peale 
seiklema. Käivad ühes ja teises nur-
gas, nillivaid ideid ja genereeivad 
uusi plaane. Nagu mingi kärgpe-
re. Lapsed on segiläbi kaasatud ja 
kaasas, vahel on vaidlused sellised, 
nagu 20 aastat koos olnud pereliik-
mete vahel. Enamgi veel – Avet ja 
Marekit, kes koos Kodukandi lii-
kumisega tihti ühistel üle-eestilistel 
õpperetkedel, peeti pikka aega suisa 
abielupaariks. Vahel ollakse karvu-
pidi koos ja vaieldakse omavahel, nii 
et jutid taga. Aga siis on jälle rahu 
maapeal ja eesmärkides kokku lepi-
tud.

Ka on see vabatahtlik sahmimi-
ne andud reaalselt uusi oskusi. Ave 
võib rääkida tunde passiivmajade 
ehitusest, et millised kandekonst-
ruktsioonid, millised aknad – neil 
teemadel võiks ta juba ise semina-

re korraldada. Kõik puha tänu kü-
lamaja ehtamise projektile. Tiina 
teab tänaseks täpselt, et kui on vaja 
maad tasandada, siis millist koppa 
on vaja tellida. Palju on uut koge-
must turundamisest. Just väikeste 
vahenditega, sest üleelusuuruseid 
plakateid nende tegemiste kohta ei 
leia. Milleks raha raisata, kui saab 
ka teistmoodi. Helistad raadiosse 
soovisaatesse näiteks ja nagu muu-
seas räägid oma reklaamijutu ka ära. 
Tulemus on olemas – jaanipäeval oli 
rahvast koos Shannoniga jämmi-
mas ligi 3000 kandis. Või projekti-
de kirjutamine – esimese euroraha 
projekti puhul, millega taheti raha 
muruniiduki ostmiseks, pidi Ave 
kergelt hulluks minema, sest ei saa-
nud aru, mida imet on vaja kolme 
eri lahtrisse selgituseks kirjutada, 
mida selle muruniidukiga tehakse 
ja kellele see kasulik on. Täna on ta 
omandanud selle paberibürokraatia 
kõrgema taseme.

Tähtis on ka see, et on reaalne 
tulemus ja seda märgatakse. Küla 
on viimase viie aastaga muutunud 
palju ägedamaks kohaks. Kui enne 
oli nagu natuke tolmune sovhoo-
sikeskus, siis täna on Ääsmäe ko-
gukonna tegemistega kursis pool 
Eestit. Ei ole üldse harvad need si-
tuatsioonid, et kuskil keegi kiljatab: 
„Oih, te olete Ääsmäelt! Issand, 
ma olen sellest nii palju kuulnud!“ 
Kiljataja on ise näiteks Võrust, sadu 
kilomeetreid eemalt. Ave laps jalu-
tanud kord Laagrist läbi ja kuulnud 
kuskil maja hoovis juhuslikult pealt 
arutelu, et küll Ääsmäel on elu la-
hedaks läinud. Ja ka needsamad 
omaküla skeptikud on nüüd tulnud 
tagantjärele õlale patsutama, et no 
ei uskunud, aga ära tegite. Isegi kin-
nisvarakuulutused Ääsmäe kandi 
kohta müüvad lisaks korterile-ma-
jale seda teadmist, et külas on ak-
tiivne külaselts ja külaplats ja ühtne 
kogukond.

Suur saavutus on see, et nüüd 
tulevad inimesed entusiasmiga lõ-
puks kaasa. Talgutel käis viimati 

sadakond inimest. Müstilisel kom-
bel saavad kergtee ääred ja discgolf ’i 
rada niidetud, lilled kastetud, prügi 
korjatud, kiiged parandatud. Need 
mehed, kes torisesid mõned aastad 
tagasi, et mis pagana roosipeenraid 
nad peavad tee äärde kaevama, tu-
levad nüüd ja ütlevad, et kuulge, 
kas te ei näe, et sinna oleks ka veel 
vaja. Üks külaelanik joonistab ar-
vutis külale logo, teine annab platsil 
aeroobikatunde. Kohalikud ette-
võtted pakuvad vahel küsimatagi 
abi. Kui keegi on kogemata ühisest 
meililistist välja kukkunud, tun-
takse puudust, et oot, miks enam 
uudiseid ei tule. Selleks, et ühistes 
üritustes osaleda, võetakse töölt 
vabu päevigi. Ja on ka neid, kes on 
ära kolinud, aga hinges rohkem ääs-
mäekad kui nii mõnigi olija. Üks 
tütarlaps näiteks sõitis Õismäelt 
taksoga Ääsmäele, et helkuripuule 
koos teistega oma helkurid riputada 
ja koos olla. 

Ja mis tegelikult olemuslikult 
oluline neile kõigile – nad teevad 
seda iseendale. See on kodu ja ta-
haks, et siin oleks hea. Et saadki ma-
jauksest poole kilomeetri kaugusele 
discgolf ’i rajale ketast viskama min-
na, et külaplatsile tuuakse kätte Ees-
ti parimad bändid, et lapsed ei passi 
arvutis, vaid turnivad seikluspargis. 
Ja tulevikus, miks mitte, toimiks 
kohalik talupood ja kohvik, võib-
olla tehakse kirsiaia marjadest veini 
või on püsti siidritehas külaservas, 
küla brändiks kohalik kirispirukas. 
Et kuhugi poleks vajagi minna, sest 
kõik äge on kodu lähedal olemas.

Jube loosunglikult kõlab nii-
moodi mustvalgelt kirjapanduna. 
Aga kui vaatad neid, siis pead vägisi 
uskma jääma. „Kui aru ei saa, tule 
siia elama. Või vähemalt mõnele üri-
tusele,“ sedastab Marek resoluut-
selt.

Ses külas on alati suurelt unis-
tatud. Nagu Ahto on juba kümme 
aastat korrutanud – nad saavad täp-
selt nii hea Ääsmäe, kui ise viitsivad 
vaeva näha.
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Vanadel aegadel oli lihtne – olid kindlad asjad. Kes Vene sõjaväest 
tagasi tuli, oli mees. Siis oli aeg naine võtta, pere teha ja ülejäänud 
elu tööd rügada, et naine saaks kodus hakklihakastet ja kartulit vaa-

ritada ning mees töö juures viina juua. Elu oli lihtne, sest ei teatudki muud 
viisi. Ei olnudki muud viisi.Aga oled sa kunagi üldse mõelnud, kes sa oled – oled sa mees või oled veel 
poiss? Oled sa mees, kes vastutab ja kellele võib loota? Või oled veel poiss, kes 
otsib abi ja kindlust teiste silmadest? 

Mehed, te valite hoolega autot, valite krunti, valite tööd, valite laenutingi-
musi. Olge head ja mõelge väga läbi ka see, kellega soovite oma elu koos 
veeta. Sest hea naine võib tõsta sind kõrgustesse, kuid halb tirida põrgusse. 
Hea avab sinus uskumatu potentsiaali ja vaimu, halb tapab igasuguse loo-
vuse ja väe. Sellega, kelle valite enda kõrvale, veedate loodetavasti koos kogu 
oma ülejäänud elu. Nii et ikka valige, kui muidugi on veel võimalus valida.

Endine profikorvpallur Jesper Parve ütleb, et ta vist on lõpuks leidnud oma 
tee. Ta on palju uurinud mehe väge, meheks olemist ja meheks elamist ning 
jagab nüüd selles raamatus oma kogemusi ja juhtumisi. Jesper rõhutab, et 
siin on kirjas tema lugu ja mõtted, mis teda on aidanud. Sinul, lugeja, on 
oma lugu! Mees

J e s p e r  P a r v e

otSE ja auSalt

Kes üldse on mees, millal saadakse meheks, 
millal ma võin öelda, et olen mees? Kes kurat 
oskab sellele küsimusele praegusel ajal Eestis vastust anda.

SAUE VALLAVOLIKOGU 
TÄNUKIRJAD

2009 Ahto Oja. Silmapaistva 
töö eest külaelu arendamisel

2013 Tiina Tint. Külaliikumise 
aktivist. Saue valla külade 
päeva üks juhtidest

2014 Marek Muidre. Ääsmäe 
külaelu edendamise eest

2014 Ääsmäe Külakogu. Eriti 
aktiivse külaelu edendamise 
eest aastal 2013 ja valla 
esindamise eest Soome 
Mardilaadal

2015 Ääsmäe Külakogu. 
Silmapaistvalt aktiivse külaelu 
edendamise eest 2014. aastal

2016 Ave Kruus. Säravate 
silmade, hullude ideede 
ja uskumatu energia eest 
projekti „Saue valla avatud 
külaväravad“ eestvedamisel

2016 Kristina Muidre. 
Vabatahtliku töö eest Ääsmäel

2016 Tiina Tint. Säravate 
silmade, hullude ideede 
ja uskumatu energia eest 
projekti „Saue valla avatud 
külaväravad“ eestvedamisel

2017. Marek Muidre. 
Kodanikuvastutuse eest

MUJALT MÄRGATUD

2013  Harjumaa Aasta küla 
tiitel 

2015 ülevallalise ürituse „Saue 
valla avatud külaväravad“ 
eestvedamise „Harjumaa 
Aasta tegu 2015“ tiitel

2015 pälvis külaplatsile rajatud 
seikluspark  „Saue valla aasta 
parima noorteteo“ tiitli

NEID ON MÄRGATUD
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KULTUURIKALENDER NOVEMBER - DETSEMBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

9.11 Kohtumine kirjanikuga – Armin 
Kõomägi kell 18 Saue valla kultuurikeskuses Saue Vallaraamatukogu

10.11 Vatsla Pürojämm 2017 kell 18 Vatslas hr Surma seikluspargis
Pileti hind on 10 eurot ja kogu raha lastakse õhku. OÜ Töö ja Vile surm.ee

10.11 PREP-programm üksikisikutele  
„Minu suhe on minu kätes“ kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses SA Väärtustades Elu registreerimine: www.prep.ee/

kalender

11.11 PREP-programm üksikisikutele  
„Minu suhe on minu kätes“ kell 10-18 Saue valla kultuurikeskues SA Väärtustades Elu registreerimine: 

www.prep.ee/kalender

11.11 Perepäev „Koos isaga“

Saue valla kultuurikeskuses kell 11 teadusetendus 
„Mir on show“, peale etendust saavad pesamunad 
minna emme-issiga laulma ja suuremad valmistada 
endale roopilli

Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

11.11 Kadri Kangilaski maalinäituse 
avamine kell 12 Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765,

info.veskitammi@sauevald.ee

12.11 mustkunstietendus „Halloween 
3.0“ kell 19 Mustkunstiteatris, pilet 12/8 eurot Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee 

14.11 Ema ja lapse hommikuklubi kell 10.30-12 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

17.11 Harjumaa koolinoorte 
vokaalansamblite festival kell 11-15 Saue valla kultuurikeskuses Saue vallavalitsus, Saue 

valla kultuurikeskus, HOL
tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

18.11 Saue valla beebipäev kell 11 Saue valla kultuurikesksues, kutsetega Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

19.11 Lastehommik Vanamõisas Vanamõisa seltsimajas kell 12 MTÜ Vanamõisa küla kodukyla.ee 
19.11 Alfa kursuse esimene kohtumine kell 14.30 Saue valla kultuurikeskuses Laagri Kristilik Kogudus tel 5781 3756, info@laagrikogudus.ee 

19.11 mustkunstietendus „Halloween 
3.0“ kell 19 Mustkunstiteatris, pilet 12/8 eurot Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee 

21.11 Heategevuskontsert, esineb 
Vaiko Eplik & Eliit

kell 19 Saue valla kutluurikeskuses, sissepääs 
tasuta, kuid on võimalik toetada Saue valla 
heategevusfondi „Elus on hoolimist“

Saue vallavalitsus, Saue 
valla kutluurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

24.11 MF „Minu näoga onu“
kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses, piletid 
hinnaga 4/3 eurot müügil 30 min enne algust 
kohapeal

Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

24.11 lastefilm „Nukatuka 
metsarahvas“ kell 16 Saue valla kultuurikeskuses, piletid 3/2 eurot Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

26.11 lasteetendus „Kõva kuulmisega 
kopraonu“ kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 4 eurot MTÜ Saue-Jõgisoo 

Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee 

26.11 mustkunstietendus „Halloween 
3.0“ kell 19 Mustkunstiteatris, pilet 12/8 eurot Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee 

30.11 Komöödiateatri etendus „Elagu 
eurotoetused!“

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses, piletid 
hinnaga 12/10 eurot müügil kultuurikeskuses ja 
Piletimaailmas

Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

3.12 Päkapiku töötuba kell 11-15 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.jogisooseltsimaja.ee

10.12 Jõgisoo laste jõulupidu kell 16 Jõgisoo seltsimajas, osalustasu 5 eurot 
tasuda eelregistreerimisel

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

vajalik eelnev registreerimine 
7. detsembriks

Anneta Sauel oma 
asjad uuskasutuseks!

18.–26. novembril toimub üleeu-
roopaline jäätmetekke vähen-
damise nädal, mille seekordseks 
teemaks on „Korduskasuta ja pa-
randa – anna asjadele uus elu!”.  
18. novembril kell 11-15 tuleb Saue 
kaubakeskuse parklasse annetusi 
koguma Uuskasutuskeskuse kaubik.

Kaubikusse on oodatud kõik ko-
dumajapidamises üle jäänud veel 
korralikud ning terved asjad, näi-
teks riided, jalanõud, mänguasjad, 
raamatud, filmid, väiksem koduteh-
nika, tekstiil, lauanõud, sporditar-
bed, potid-pannid ja isegi toatai-
med.

On siiski esemeid, mis annetami-
seks ei sobi ja mille koht on hoopis 
jäätmejaamas: kasutatud patareid, 
vanad värvid, ehitusjäätmed, metal-
liromu, plastid, paber ja papp, reh-
vid, katkised elektri- ja elektrooni-
kaseadmed, pakendid ja lehtklaas. 

Avaldame sügavat 
kaastunnet Rita Kleinile 

EMA 
surma puhul 

Saue Vallavalitsus, 
Saue Vallavolikogu

Peatu hetkeks aeg,
süüta küünal, meenuta....

ELLE 
KALEININKENE
23.02.1944-22.10.2017

Sind mälestavad Avamaa 
tänava kauaaegsed 

sõbrad: Liida, Ene, Leevi, 
Lii, Elma, Maie, Ann,  

Leida, Vello, Mari
Kaastunne omastele

13. novembril 2017.a. kell 
11.00-13.00 toimub

Saue Valla Kultuurikeskuse 
muusikatoas 

Eesti-soome jalatsi-
vabriku  naturaalnahast 
ja lambavilla voodriga 

talvejalatsite müük.
 

Head 
pakkumised!

LASTEETENDUS JÕGISOO SELTSIMAJAS 
 

KÕVA KUULMISEGA 
KOPRAONU 

 

26. NOVEMBRIL 2017 KELL 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Jõgisoo Seltsimaja                                                        Pilet 4 eurot 
   www.jogisooseltsimaja.ee                                  Lasteteater Koiott                          

PÄKAPIKUTÖÖTUBA 
 
 
 
 

3. detsembril 2017 
Kell 11:00-15:00 

 

Jõgisoo seltsimajas 
 

Meisterdame jõuluteemalisi kaarte, ehteid, kingitusi jne. 
Jõuluteemaline fotonurk  
Küpsetame piparkooke 

Avatud kohvik 

 
 

 
 

 
 www.jogisooseltsimaja.ee                                     Jõgisoo seltsimaja 

HEA SAUE VALLA 
BEEBI JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV 18.11.2017, kell 11 Saue valla 
Kultuurikeskuses, Veskitammi 8, Laagri 
Beebipäevale ootame beebisid, kes on sündinud vahemikus 
01.07 – 30.09.2017.
Palume Teid registreeruda kuni 14.11.2017, telefonil 
6796765, info.veskitammi@sauevald.ee 

BEEBIPÄEVA KAVA:
11.00 Saue vallavanema tervitus
 Beebidele kingituste jagamine
11.40 Beebipäeva tort ja tee
11.50 Pildistamine fotonurgas           
 Vestlusring kuni 13.00

REHVITÖÖD ÄÄSMÄE KÜLAS
   5036623

VEEMEHED@VEEMEHED.EE

KVALITEETNE KANDILINE 
PUITBRIKETT 10. KG. KOTTIDES, 
960 KG. ALUS-172 €, PREMIUM 

PELLET 15. KG. KOTTIDES 990 KG. 
ALUS- 199 €. KOJUVEDU HINNA 
SEES. BALTICPELLET.EE, TEL. 

58915954.

Bonito OÜ otsib, seoses 
töömahu suurenemisega, 

ehitajaid Vasalemmas asuvasse 
tehasesse. Kontakt: 

martin@bonito.ee, 5546720

Teisipäeval, 21. novembril kell 
19 Saue valla kultuurikeskuses

HEATEGEVUSKONTSERT

Vaiko Eplik ja 
ansambel ELIIT
TASUTA!
Piletite broneerimine tel 6796765. 
Kohapeal on võimalik annetada 
Saue valla heategevusfondi “Elus 
on hoolimist”
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jõuluturg

Programm ja 
tegevused jõululaval

muinasjutujaam
jõulurong

meisterdamise 
koda

sepikoda

Jõulutall
Jõuluetendused

Jõuluvana 
Jõulukoda

13.-16. ja 18.-20.12 PROGRAMMID ETTETELLIMISEL
17.12 Jõulumaa koos Jõuluturuga avatud  11.00-16.00

Buss väljub küladest Laagrisse 
Maidla mõisa juurest   9.15 
Ääsmäelt Kasesalu 6   9.30 
Uku bussipeatusest Pärnu mnt  9.40 
Ailast (vana koolimaja juurest)  9.45 
Valingult (mõisa juurest)   9.50 
Vanamõisast Rõika tn ots   10.05 
Alliku seltsimaja juurest   10.10 
Hüüru veski juures   10.15 
Harku hooldekodu teeristis  10.20 
Koju saab samuti bussiga 
 

  

Mait Maltis 

Saue valla 
kultuurikeskuses 

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Tule tööle Saku, Pääsküla või uude avatavasse 
Laagri Selverisse

• KASSAPIDAJAKS
• LETITEENINDAJAKS
• SAALITEENINDAJAKS
• PAGAR-KÜPSETAJAKS
• PUHASTUSTEENINDAJAKS
• TRANSPORTTÖÖLISEKS

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt 
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast 

märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 50 kauplust üle Eesti. Meil töötab

täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

 

LASTE JÕULUPIDU 
10. detsembril 2017 kell 16:00  

Jõgisoo seltsimajas 
 

Külla tulevad jõuluvana ja lasteteater Rõõmulill etendusega 

 „ÜKS NÕIDUSLIK LUGU “  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osalustasu 5 EUR, palume eelnevalt registreerida 07.detsembriks 2017. 

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts arveldusarve number EE322200001120083061 
(selgitusse märkida laste nimed) 

 
                                   
                             info@jogisooseltsimaja.ee       www.jogisooseltsimaja.ee    
  

VANAMÕISA 
SELTSIMAJAS

LASTEHOMMIK
19.11 kell 12.00

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

Suurel ekraanil Just 
Dance tantsumäng, mis 
annab hoogu mõnusaks 

ühistanstimiseks

Tule ja võta sõber kaasa, 
et üheskoos tantsida ja ära 
unusta lahedat kostüümi!

SÄRAVAIMA TANTSUKOSTÜÜMI VALIMINE ja 
AUHUNNAD PARIMATELE TANTSIJATELE!

 
Ema ja Lapse Hommikuklubi  
14. novembril kell 10.30 – 12 

Saue valla kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagri  

„Kollase Pardikese „ loovus- ja mängutoas 

10.30 tutvumis- ja vestlusring 
11.00 loeng: tervist toetav toidu valik imetamise 
ajal ja pere tervist toetavad toiduvalikud poes 
11.30 jätkub vestlusring. Arutame huvipakkuvaid 
teemasid ja järgmise kohtumise tegevusi 

Ootame klubi tegevusest osa võtma kõiki 
emasid ja isasid, kellel kodus beebid ja 

väikelapsed. Osalemine tasuta. 

Vajalik eelregistreerumine: 
info.veskitammi@sauevald.ee                 

või tel 6796765 

SA Hiiu Ravikeskus 
pakub tööd

MEDITSIINIÕELE
Patsiendi  nõustamine, arsti 

poolt määratud ravi  tagamine, 
dokumentatsiooni nõuetekohane 
täitmine. Töötasu 6,10 € tunnis

HOOLDAJALE
Patsiendi  abistamine igapäeva 

toimingutes. Töötasu kuni 
4,20 € tunnis

Töö on vahetustega 24h ja 11h
Vajalik eesti- ja venekeele oskus.

CV saata e-mailile 
personal@hiiu.med.ee
Lisainfo tel. 56238113
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

e-post: raul@sagro.ee

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

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

rahvarõivad
,

Ehitusluba. Kasutusluba. 
Projekteerimine. 

Ehitise audit. Hoonete 
seadustamine. 5220023, 

Mikk. Täname kliente, keda 
oleme saanud aidata.

OSTAN TEIE SÕIDUKÕLBLIKU, 
REMONTI VAJAVA VÕI SEISVA 
SÕIDUKI! VÕIB PAKKUDA KA 

ÜLEVAATUSE JA KINDLUSTUSETA 
SÕIDUKEID! KUULUTUS EI 

VANANE !
Tel. 54575055. E-mail: alka515@hotmail.com

29. november 
alates 10.00 

SAUE PÄEVA-
KESKUSES

SILMADE KONTROLL 
JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15€, 
 prilliostjale TASUTA

Info ja registreerimine 
telefonil 5323 2454 marina.lattu@oldevara.ee

MARINA LATTU
KINNISVARAMAAKLER

+372 5687 0730
Vääna tn 7, Tallinn

info@oldevara.ee www.oldevara.ee +372 660 1818


