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Eesti mehe 
probleem: tahaks 
olla vana kooli 
reeglite järgi isane, 
aga samal ajal peaks 
nagu pehme ka 
olema

Volikogu valimised – 
konkurss on üks seitsmele

Ses mõttes ei ole see poliitika 
miski kauge ja ähmane, vaid 
üsna selgelt inimeste igapäe-

vaelusid mõjutav. Milliseid väärtusi, 
olgu maailmavaatelisi või isiksus-
likke, see seltskond kannab, sinna 
suunda pöördub ka nende elu, kes 
kabinetivaikusest eemal päriselu ela-
vad. 

Saue ühendvallas on „konkurss“ 
üsna tugev: 27 volikogu liikme ko-
hale kandideerib 191 inimest, mis 
teeb suhtarvuks üks seitsmele. Va-
likus on 5 erakondlikku rühmitust,  
2 kogukondlikku valimisliitu, lisaks 
1 üksikkandidaat. 

Seal on sauevallakale tuttavaid nä-
gusid, aga on ka uusi ilmeid teistest 
ühinevatest omavalitsustest. Pinge-
lisem möll on ilmselt seljataga, üle-
elusuurused plakatid on tee servast 

läinud, suur osa kohtumistest valija-
tega ka läbi, oktoobrikuu teine nä-
dal on põhimõtteliselt vormistamise 
küsimus.

Tuleks korra hinge tõmmata ja 
katsuda oma hääletamiseelistus peas 
fikseerida. Väga mõistlik oleks ilm-
selt tutvuda kandideerijate idee-
dega – kuidas elu peaks edasi mi-
nema. Leida, kas seal 
kõnetab miski 
või tundub lii-
ga loosunglik. 
Kas kõik luba-
tu on teosta-
tav? Kas raha 
on või kust 
see tuleb? On 
ehk sisse pikitud 
liialt ambitsioone või 
näib kõik hoopis 
juba liiga tuttav ja 
kulunud? Kas see 
lubatav on üldse 
omavalitsuse pädevu-
ses? See valmistsükkel 

on silma paistnud sellegagi, et kan-
dideerijad lubavad natuke nagu asju, 
mis on selgelt riigi, mitte omavalit-
suse teema.

Eelistuse võib teha selle 

maailmavaate järgi, mida üks või tei-
ne rakuke kannab. Valik selle pealt, et 
tunned inimest, tead tema väärtusi, 
seni tehtut ja motivatsiooni, tundub 
ka kõigiti loogiline. Noh, eelistusi 

võib teha ka soo või vanuse alusel 
või selle järgi, et kandideeri-
ja elab naabermajas, aga see 
on siis pigem emotsionaal-
ne kui ratsionaalne. Mitte 

et emotsioonid 
h a l v a d 

oleksid... 
Loode-
t ava s t i 
ei ole 
k a n d i -

deerijate 
logoga hel-

kuri ja õhupalli 
alusel otsustajaid 
siinkandis üldse.

Igatahes 27 
meest-naist tuleb 

sellest 191 selts-
konnast välja noppida. 

Valija peab otsustama, kellega neist 
kandidaatidest sõlmida 4-aastane le-
ping, kes neist oleks suuteline välja 
kandma kapteni vastutust ja kes suu-
daks volikogus uut väärtust luua.

Võtkem siis vaevaks ja tehkem 
selgeks, mis inimestega tegu on. Ja 
mingem valima.

VALIMISED

Nii nagu iga ettevõte on natuke oma juhi nägu või pere tema liikmete moodi, nii hakkab olema ka koduval-
las toimuv ilmselt seda vurhvi, millised on need 27 kodanikku, kes volikogu saali valitakse.
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KODUVALD
Valimisliit Koostöö - Meie Vald  
koostoo.ee

IRL Saue panemepildikokku.ee

Valimisliit Meie  
vlmeie.blogspot.com.ee/

Refomierakond  
www.reform.ee/kov-valimi-
sed-2017/piirkond/saue-vald

EKRE kov.ekre.ee/saue

Keskerakond  
www.facebook.com/
Keskerakond-Saue-vallas- 
141827443097960/

Sotsiaaldemokraatlik erakond 
www.facebook.com/sotsdem

LISAINFO

Valimisliit Meie
nr 101 RAIVO KOKSER
nr 102 SIIRI KÄPA
nr 103 MATTI NAPPUS
nr 104 LIIVI ABEL
nr 105 HENN VAHER
nr 106 JAAK VACKERMANN
nr 107 AIVAR KOITLA
nr 108 MAIE SÄRAK
nr 109 EGO KASEORG
nr 110 ANTS TORIM
nr 111 OLEV LUHTEIN
nr 112 LEMBIT SINIJÄRV
nr 113 MIHHAIL JALLAJAS
nr 114 AADO LIBLIKMANN
nr 115 KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE
nr 116 TÕNU TARVE
nr 117 TIIA TASUJA
nr 118 VAHUR HERM
nr 119 MEELIS EESOJA
nr 120 ENE KOITLA
nr 121 SILVIA KINGER
nr 122 MEELIS TELLISKIVI

Saue valimisliit 
Koostöö - Meie vald
nr 123 ANDRES LAISK
nr 124 DIANA POUDEL
nr 125 NILS JOONAS PÕLDME
nr 126 TIIA ROSENBERG
nr 127 PEEDO KESSEL
nr 128 MARIS ZERNAND-VILSON
nr 129 ALLAN MUUK
nr 130 JAANIKA KÄÄRST
nr 131 ENN KARU

nr 132 KATRIN ÕISMA
nr 133 AAVO SÕRMUS
nr 134 KÄTLIN VAU
nr 135 TOOMAS ARTMA
nr 136 DIANA BONDARTŠUK
nr 137 INDREK EENSAAR
nr 138 MARELLE ERLENHEIM
nr 139 JANEK HAMIDŽANOV
nr 140 TERJE JAUP
nr 141 RAIDO INGERAINEN
nr 142 HELE-MALL KINK
nr 143 MART JESSE
nr 144 OLVIA LAUR
nr 145 JAANUS KALLION
nr 146 LAILI PAK
nr 147 AIN KARUTOOM
nr 148 ÜLLE RONDO
nr 149 MEELIS KELDREMA
nr 150 ANNELY SEER
nr 151 RISTO KIILBERG
nr 152 KEY SMIRNOVA
nr 153 ERMO KOLD
nr 154 TIINA TINT
nr 155 MEELIS KOLK
nr 156 KRISTJAN KONGO
nr 157 SIGVARD KUKK
nr 158 GERT KULLAMÄE
nr 159 VELJO KUUSK
nr 160 TEET LEHTME
nr 161 JAANUS LUHAÄÄR
nr 162 AHTO OJA
nr 163 TIIT OJAVESKI
nr 164 KRISTJAN OK
nr 165 ANDRUS ORUSTE
nr 166 HELMUT PAABO

nr 167 ALLAN POHLAK
nr 168 SILVAR SAVOLAINEN
nr 169 LENNART STEINBERG
nr 170 TORMI TABOR
nr 171 JAANUS TEDER
nr 172 EINAR ALLIKSAAR
nr 173 KULDAR PAJU
nr 174 ANDRES PAJULA
nr 175 EERO KALJUSTE
nr 176 VELLO TOOMIK
nr 177 ARNOLD ÕISPUU

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond
nr 178 HENN PÕLLUAAS
nr 179 TÕNU URVA
nr 180 PEETER KRALL
nr 181 SVEN SOMMER
nr 182 TOOMAS KUUSK
nr 183 JARMO TREI
nr 184 MAREK LEINEMANN
nr 185 HEIKI SULG
nr 186 KRISTO KEIR MEREMAA
nr 187 PRIIT ÜMARIK
nr 188 KARLO ALLMERE
nr 189 ARGO KOLLOM
nr 190 TAAVI LEON

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 191 ULVI INGVER
nr 192 OLE MICHAEL RASMUSSEN
nr 193 MARJE SUHAROV
nr 194 DANEL TUUSIS
nr 195 KERTTU BRANDMEISTER
nr 196 KAIRI LÄÄNE

nr 197 LEA JANTS
nr 198 KERSTI SIMON
nr 199 KARL KUUSIKU
nr 200 ALLAR VÄÄLMA
nr 201 MIRJE TOMBAK
nr 202 KAIE RÄTSEP
nr 203 MARE SIPSAKA
nr 204 ANU HOOK
nr 205 URVE URGARD
nr 206 TIIA OISO
nr 207 VAIKE PYLSY

Eesti Keskerakond
nr 208 TOOMAS VITSUT
nr 209 INDREK LINDSALU
nr 210 VALERI ALBA
nr 211 JUHAN SÄRGAVA
nr 212 MATI TARTU
nr 213 JAAN MOKS
nr 214 MAIT MALTIS
nr 215 EVI VENDLA
nr 216 NIKOLAI BESEDIN
nr 217 TOIVO MOORAST
nr 218 DARJA LEONOVA
nr 219 VÄINO HEINSAAR
nr 220 KRISTEL MALTIS
nr 221 PRIIDU KALBRE
nr 222 JÜRI ESINURM
nr 223 ALEKSANDER VINKLER
nr 224 ENN KOGER
nr 225 MAIE UHTLIK
nr 226 AIVAR KABRITS
nr 227 TAVI NIRK
nr 228 LUIZA VARES
nr 229 MART RIGA

nr 230 ELVIRA URGAS
nr 231 PRIIT TÄHTSALU
nr 232 ANGELINA POGODINA
nr 233 RENE BRENNER
nr 234 AIN PÄÄRSON
nr 235 GRETA SILBERG-KÄÄRIK

Eesti Reformierakond
nr 236 MADIS MILLING
nr 237 RIHO JOHANSON
nr 238 HARRY PAJUNDI
nr 239 ANNE TEETAMM
nr 240 VILLU MÄTTIK
nr 241 MARGUS REINTAM
nr 242 ANNELI VÕÕRAS
nr 243 EERIK-HANNES MATSINA
nr 244 TIIT ISOP
nr 245 KRISTO KOKK
nr 246 ARGO LADVA
nr 247 TIIT KOLK
nr 248 ANDRE PROMET
nr 249 SULO MULDIA
nr 250 ALAR RUUT
nr 251 VELVE TUULING
nr 252 KAIRE SILDNIK
nr 253 RAIVO OJAPÕLD

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 254 VALDIS TOOMAST
nr 255 ANDRES KAARMANN
nr 256 REIN RIGA
nr 257 DIANA INGERAINEN
nr 258 KAIDO KATALSEPP
nr 259 SIGNE LAAR
nr 260 AIRI LIIVA

nr 261 AIVAR FRIEDRICHSON
nr 262 AIVI BIRK
nr 263 ANDRUS ROOSIMAA
nr 264 ANNE KALDA
nr 265 ERKI KULD
nr 266 EVELI KLJUJEV
nr 267 EVELIN POVEL-PUUSEPP
nr 268 GEORG KÕRESOO
nr 269 GUNO KARRO
nr 270 HANS NIINEPUU
nr 271 IMRE KAJU
nr 272 INDREK LOIT
nr 273 JAAN KALBUS
nr 274 KALEV ISRAEL
nr 275 KRISTEL RATNIK-SOOSAAR
nr 276 MARGE REHEPAPP
nr 277 MARIETTA VALLE
nr 278 MART LAISK
nr 279 MATI RIIMAA
nr 280 MATI SIMM
nr 281 MONIKA LIIV
nr 282 MEELIS RÕIGAS
nr 283 REIGO ILU
nr 284 RISTO KULDERKNUP
nr 285 SILVER ARRAK
nr 286 TANEL OBERG
nr 287 TÕNU KUMARI
nr 288 VAHUR UTNO
nr 289 VIRKO RAAGMETS
nr 290 LAURI VAHTRE

Üksikkandidaat
nr 291 TÕNU TAMM

VALIMISNIMEKIRJAD

Saue vald asus 
Ajujahi toetajate 
sekka, eriauhind 
naistiimidele ja 
maamajandust 
väärindavale 
ideedele LK 6
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• 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine 
• „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise 
ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise 
tingimused ja kord“ muutmine 
• Laagri alevik Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi, Varese 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine 
• Alliku külas asuva Uue-Saueaugu kinnistu tasu eest Saue 
vallale omandamine 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras (Vatsla tee) 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras (Kotka tee ja Koru tänava sidekanalisatsioon) 

ÜHINEVAT SAUE VALDA PUUDUTAVAD 
INFOPUNKTID: 
Haridus: 
• Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste 
teeninduspiirkondade 
• Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord 
• Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse 
toetamise kord 
• Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja 
kord Saue vallas 
• Koolilõuna päevamaksumuse kompenseerimise kord 
• Erakooli toetamise kord ning toetuse määrad 

Sotsiaal: 
• Ühinemisjärgses Saue vallas sotsiaalteenuste osutamise 
kord 
• Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saue vallas 
• Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise 
kord 
• Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord 
• Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord 

Volikogus 28. septembril

Sel aastal saavad esmakordselt kohalikel valimistel hääletada ka 16-17-aas-
tased. Seda valijategruppi katsusid kohalikud kandideerijad ka korra kõ-
netada. Tõsi, väljakuulutatud debatil oli poliitikuid kõvasti rohkem kui noori 
endid. Vallaleht resümeerib, mida nelja erakonna ja kahe valmisliidu esin-
dajad noorte kontekstis Saue ühendvallas tähtsaks peavad.

Krõpsude ja küpsistega kaetud 
lauad Saue linna noortekesku-
ses ei olnud kohtumisele polii-

tikutega kohale meelitanud just kuigi 
palju noort segmenti. Põhjuseid võib 
olla mitmeid: reedeõhtused alternatiiv-
sed tegevused või huvipuudus. Nii et 
diskussioonid vormusid valdavalt polii-
tikute endi vahel. Saali etteotsa sätitud 
esikõnelejad ei toonud välja selgelt for-
mueeritud lubadusi, pigem oli see aru-
saamade-, hoiakute- ja väärtustekeskne 
enesetutvustus.

Sotsiaaldemokraatlik erakond 
• Ühistranspordi parem korraldus, nii 
vallasisene kui ühendus Tallinnaga, 
ühistranspordi hind ja soodustused.
• Kultuuriline tegevus, noorte tegevus-
te toetamine ja noorte arvamuse kuu-
lamine.
• Tuleb jõuda ka nendeni, kes on met-
sas ja pargiservas, kes koolis hästi edasi 
ei jõua ega noortekeskuse seltskonna 
hulka kuulu - ka nemad tuleb üles otsi-
da ja neid toetada.

Reformierakond
• Haridus ja kõik, mis selle ümber on – 
vaba aeg, sport.
• Transpordikorraldus - peab saama 
kooli ja tagasi. 
• Julge ja turvaline liikumisvõimalus, 
valgustus ka kõrvalistes kohtades, üle-
käigurajad, kahtlastes kohtades kaame-
rad.
• Ei usu, et hääletama tulevad tuhan-
ded, aga oluline on, et neile, kes taha-
vad kaasa rääkida kodukoha asjades, on 
selleks võimalus.

Keskerakond
• Kaasamine omavalitsuse juhtimisse – 

peab sündima noortevolikogu, samuti 
tuleks noored kaasata volikogu komis-
jonidesse kas kuulaja või liikmetena.
• Tallinna elanikega samad võimalused: 
tasuta transport Tallinnas ja perspektii-
vis ka maakonnaliinidel.
• Igale lapsele üks tasuta huviring.
• Õpilasmaleva ja erinevate töövõima-
luste loomine alaealistele.

VL Meie
• Noortevolikogu kaudu toetada noor-
te eneseotsinguid ja oma tee leidmist, 
tänane haridus ei tee noort õnnelikuks. 
Tuleb toetada arengut, et kooli lõpeta-
des noor teaks, mida ta tahab teha ja kes 
ta on.

Koostöö-Meie vald
• Eelkõige kodulähedane põhiharidus, 
selle sees võimaluste avardamine, sü-
vendatud õpete lisamine.
• Huvitegevus, just reaalsuunitlusega 
huviringide võimaluste avardamine.
• Koostöö ettevõtjatega tehnoloogia-
hariduse ja tegevuse suunal.
• Noortekeskuste võrgustik, kus Saue 
Noortekeskus oleks koordinaatori rollis 
ja koondaks piirkondlikke väiksemaid 
noorterühmitusi.
• Äge ja lõbus peab noortel olema va-
bal ajal, seega tuleb valda kino ja avalik 
ruum saab olem mõnus linnaruum, kus 
noor end hästi tunneb.

IRL
• Käsu korras noori poliitikasse tuua ei 
ole vaja.
• Ei olevaja ka noori kodukandi küljes 
vägisi kinni hoida, vaid teha kõik sel-
leks, et nad peale maailmas ringi käimist 
tahaksid koju tagasi tulla.
• Pakkuda noortele nii edu kui vastu-
tuse kogemust, näiteks kaasava eelarve 
kaudu, kus noored ise töötavad välja 
raha jagamise põhimõtted ja valikud.
• Keskealised poliitikud ei peaks korral-
dama noorte inimeste elu oma äranäge-
mise järgi, vaid liikuma rohkem noorte 
endi seas ja küsima, mida nad tegelikult 
tahavad.

Mida neil on noortele pakkuda?
KOV VALIMISED

KODUVALD
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Kuidas ja kes osutub valituks?

Kõigepealt arvutatakse ringkonna lihtkvoot – kehtivate häälte 
arv jagatakse mandaatide arvuga (Saue valla mandaatide arv 
on 27).

Näiteks: oletame, et kehtivaid hääli on 10 000, jagame selle 
27-ga ning saame lihtkvoodiks 371.

Isikumandaadi saab ja valituks osutub iga kandidaat, kellele 
antud häälte arv ületas või on võrdne lihtkvoodiga. Seda ole-
nemata sellest, kas ta kandideeris üksikkandidaadina või kandi-
daatide nimekirjas ja kas nimekiri ületas 5% künnise või mitte. 
Ehk siis selle näite puhul kandidaat, kellele anti 371 häält või 
rohkem, osutub valituks. 

Pärast isikumandaatide jaotamist jagatakse ülejäänud man-
daadid erakondade ja valimisliitude nimekirjade vahel d’Hondti 
jagajate meetodi abil. D’Hondti jagajate jada on 1, 2, 3, 4 jne.

Ringkonnamandaatide jaotamisel osalevad ainult need ni-
mekirjad, kes kogusid ülevallaliselt vähemalt 5% kehtivatest 
häältest ehk ületasid valimiskünnise.

Näiteks: kehtivaid hääli on 10 000, 5% nendest on 500 ehk 
siis mandaatide jaotamisel osalevad ainult need nimekirjad, kel-
lele anti vähemalt 500 häält. Nimekiri A kogus 2000 häält, ni-
mekiri B 3000 häält, nimekiri C 400 häält, nimekiri D 4600 häält. 
Nimekirja C kandidaadid volikokku ei pääse.

Valimisringkonnas erakonna või valimisliidu kandidaatidele 
antud häälte arv liidetakse ja saadud summat võrreldakse ring-
konna lihtkvoodiga. Erakond või valimisliit saab nii mitu man-
daati, kui mitu korda ületab erakonna või valimisliidu häälte arv 
lihtkvooti. 

Kui erakond või valimisliit on ringkonnas juba saanud isiku-
mandaate, arvatakse need ringkonnamandaatide arvust maha.

Erakonna ja valimisliidu ringkonnanimekirjas reastatakse 
kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutub 
kandidaat, kes on ümberreastatud nimekirjas eespool.

Mis saab edasi?
Valla valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed pärast Vaba-
riigi Valimiskomisjonile kaebuste esitamise tähtaja (kolme päe-
va) möödumist. Juhul kui on esitatud avaldusi puuduste kohta 
valimiste korralduses või muu kaebus, ei saa volikogu liikmeid 
registreerida enne lõpliku lahendi jõustumist. 

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liik-
mete volitused algavad valitud volikogu liikmete registreerimi-
se otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

Hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste välja-
kuulutamise päeva kutsub valla valimiskomisjon kokku uue voli-
kogu esimese istungi.

Mare Rabi, Saue valla valimiskomisjoni esimees

• 5.-8. oktoobril maakonnakeskuses toimuva hääletamise 
kohta leiab lisainfot www.valimised.ee. 
• Elektrooniliselt saab hääletada 5.-11. oktoobril aadressil 
www.valimised.ee. 
• 9.-11. oktoobril ja 15. oktoobril on avatud kõik jaos-
konnad:
• valimisjaoskond nr 1 Hüüru külas Jõe tänav 2 (Hüüru 
mõis), telefon 5887 7918; 
• valimisjaoskond nr 2 Laagri alevikus Veskitammi 8 (Saue 
valla kultuurikeskus), telefon 5887 7920;
• valimisjaoskond nr 3 Laagri alevikus Tuleviku 3 (Tuleviku 
lasteaed), telefon 5887 7960;
• valimisjaoskond nr 5 Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääsmäe 
põhikool), telefon 5887 8017.

• Väljaspool elukohta hääletamiseks on valimisjaoskond nr 
2 Laagri alevikus Veskitammi 8 (Saue valla kultuurikeskus), 
väljaspool elukohta saab valida 9.-11. oktoobril. 
• Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada üksnes sel-
les valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja isik on kantud 
ja ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis.

• Aadressil http://valimised.rahvastikuregister.ee saab 
sisestada oma elukoha aadressi ja kaardil näidatakse elu-
kohajärgse valimisjaoskonna asukohta. Samuti tuleb vali-
misjaoskonna infoga valijakaart rahvastikuregistrijärgsele 
elukoha aadressile. Kui valijakaart ei ole 15. päevaks enne 
valimispäeva kohale jõudnud, on võimalik elukohajärgse 
valimisjaoskonna koha info saamiseks pöörduda vallavalit-
suse registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni teel 
‒ 654 1143. 
• Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Vali-
mispäeval saate esitada taotluse ka teie valimisjaoskonna 
telefonil kell 9-14. 
• Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument 
(nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja 
kaasa võtta. 
• Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles sea-
tud teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses vali-
misringkonnas. 
• Kui teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse 
lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt po-
litseid – nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele. 

KOV VALMISED - VALIJA MEELESPEA

Kümnekonna osalenud noore seas oli 
vähemalt üks noormees Saue Gümnaa-
siumist, kes südikalt ja argumenteeritult 
poliitikutele küsimusi esitas

Keskea tuuris mehed (va paremalt esimene ☺) räägivad, mida nemad arvavad, et 
noored vajavad
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Laagri soojamajandus läks maagaasilt 
üle säästlikumale hakkepuidule

SOOJAMAJANDUS

Adven avas septembri lõpus uue 1,4 miljonit eurot maksnud puiduhakke katlamaja, mis 
annab oma 3,8-megavatise võimsusega aleviku majapidamistele ja ettevõtetele sood-
samat ja rohelisemat toasooja, paraneb ka varustuskindlus.

Tarbija jaoks on ilmselt kõi-
ge olulisem uue katlamaja-
ga tööle hakkamise juures 

see, et hind langeb. „Kütusena on 
puiduhake 2,5-3 korda gaasist oda-
vam. Gaasi hinnast sõltuv soojuse 
hind oli vaid neli aastat tagasi üle 75 
euro/MWh ja kaks aastat tagasi üle 
70 euro. Uue puiduhakke katlama-
ja abil usume, et suudame soojuse 
hinna juba lähikuudel viia 50 euro 
lähedale megavatt-tunnis. Oluline 
on, et hind muutub ka tunduvalt 
stabiilsemaks, sest oma iseloomult 
ebastabiilse hinnaga gaasi kasutami-
ne soojuse tootmisel hakkab Laag-
ris olema marginaalne. Erinevalt 
imporditavast maagaasist ei maksus-
tata puitu ega puitkütuseid aktsiisi-
ga,“ selgitab Adven Eesti projekti-
juht Arbo Reino.

Suures pildis on oluline seegi, et 
imporditav maagaas asendati kodu-
maise keskkonnasõbraliku puidu-
hakkega, mis on taastuv ressurss. 
„Puitu loetakse süsinik-neutraalseks 
kütuseks, mis ei põhjusta kasvuhoo-
negaase. Laagri katlamaja käivita-
misega hoiame ära aastas ligi 2600 

tonni CO2 õhkupaiskamise. Umbes 
sama kogus, mille paiskavad õhku 
800 keskmist sõiduautot,“ toob 
Reino näite. Puiduhakke hanki-
miseks korraldakse igal aastal kon-
kurss, mille alusel valitakse tarnijad. 
Üldjuhul ei ületa hakke veoulatus 
100 kilomeetrit, seega põhiliselt ko-
gutakse puiduhake Harjumaalt.

Oluline boonus on, et uue kat-
lamaja valmimisega paranes ka soo-
juse tootmise varustuskindlus – uue 
katlamaja hooldusseisaku või rikke 
korral käivitub varukatlana kasutu-
sele jääv gaasikatel. Kuna kaasaeg-
sed katlamajad on täisautomaatsed, 
siis igapäevaselt kohapeal inimesi ei 
ole. Küll aga käib kohapeal puidu-
hakkeveok ja Adveni hooldusper-
sonal. Igapäevast soojuse tootmist 
juhitakse juhtimiskeskusest.

Laagri 3,8-megavatise võimsuse-
ga puiduhakke katlamaja katab küt-
teperioodi keskmise temperatuuri 
juures kogu küttevajaduse. Ainult 
suuremate külmadega toodetakse 
puudujääv osa soojusest juurde gaa-
sikatlamajaga. 

Adveni jaoks on Laagri katlamaja 
esimene automaatselt töötav puidu-
haket kasutav kaugküttekatlamaja, 
seda kontseptsiooni kavatsetakse 
kasutada ka kõigi järgmiste rajami-
sel olevate katlamajade puhul. Fir-

ma rõhutab ka katlamaja rajamise 
protsessi saatnud koostööd – kiiret 
asjaajamist, tähtaegadest kinni pida-
mist.  „Lihtsad asjad, mis paraku ei 
ole alati iseenesest mõistetavad. Oli 
näha, et vallavalitsusel oli koostöö-

soov, mistõttu valmis esimene selli-
ne katlamaja just Laagrisse,“ nendib 
Reino.

Ühendvalla kontekstis käivad 
juba läbirääkimised sarnase katlama-
ja rajamise osas Saue linna.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Koolibusside 
liikumine on 
nüüdsest jälgitav 
nutitelefoni äpist

Eelmise kooliaasta lõpus katsetas 
Saue vald võimalust jälgida reaal-
ajas koolibusside liikumist nutitele-
fonist. Kui toona olid seadmed pai-
galdatud kahele bussile, siis nüüd 
on jälgimisseadmega varustatud 
kõik kuus Saue valla koolibussiliine 
teenindavat bussi.

Kuidas bus-
si liikumist 
jälgida?
Busside lii-
kumist saab 
v a a d a t a 
N AV I R E C .
com nime-
lisest äpist 
(äpi logo 
peab olema 
musta värvi, 
äpp on ole-

mas Android ja iOS platvormil) 
või veebilehelt beta.gsmauto.eu. 

Selleks, et äpi abil busside liiku-
mist jälgida, on vaja luua kasu-
tajakonto. Kasutajakonto saami-
seks tuleb saata taotluskiri e-posti 
aadressile koolibuss@gsmvalve.ee 
koos kasutaja andmetega (ees- ja 
perekonnanimi). Seejärel saabub 
mõne aja möödudes kiri koos kasu-
tajanime ja parooliga. Kui testpe-
rioodil oli kõigil soovijatel võimalik 
kasutada ühte kasutajanime ja pa-
rooli, siis nüüdseks on selgunud, et 
tarkvaraliselt on samaaegselt ühe 
kasutajanime ja parooli kasutajate 
arv piiratud. Tulevikus on plaanis 
tarkvaralist lahendust muuta kasu-
tajasõbralikumaks, kuid uuendus ei 
valmi paraku käesolevaks hilissü-
giseks ehk ajaks, kui koolibusside 
sõidugraafikus püsimisega on va-
rasematel aastatel enim problee-
me olnud.

Äpis on bussid kirjeldatud oma 
registreerimisnumbriga – täpset 
liini nimetust kasutusel veel pole. 
Samas saab busside liikumistrajek-
toore nähes tuvastada oodatava 
bussi.

Kindlasti tuleb meeles pidada, 
et moodne süsteem on informa-
tiivse iseloomuga ja kella selle järgi 
õigeks sättida ei saa, buss võib olla 
liikuvast märgist ka natuke ees-
pool. Kuna kevadine testperiood 
jäi lühikeseks, tuleks arvestada, et 
september-oktoober kuluvad veel 
süsteemi testimiseks. Moodsast 
rakendusest peaks eelkõige olema 
abi hilissügisel ja varatalvel, kui ilm 
muutub kurjaks ja teeolud ettear-
vamatuks.

Igatahes kui siseneda aadressil 
www.google.ee/maps ja tippida 
sisse Laagri alevik, siis kuvatav 

pilt sisaldab üsna palju ülevaatlikku 
infot. Kaardile on kantud mitmeid 
firmasid, Comarket on esindatud, 
Jõekääru park ja Saue vallamajagi. 
Kes need sinna pannud on, kas Lapi 
targa teadmistega Google ise või 
hoopis kohalikud, jälile ei saagi. 

Lisaks asukohamärgile näeb 
objekti peale klikkides lisainfot: 
fotosid, kontakte ja ka inimeste 
arvamisi. Jõekääru parki on näi-
teks 17 inimest kommenteeri-
nud. „Hea koht ajaveetmiseks nii 
lastele kui täiskasvanutele, sport, 
grillimine, lastele mitmed atrakt-
sioonid,“ hindab Helju. Saue valla-
valitsust on keegi Andrus reipalt ar-
vustanud sõnadega: „Saue vald, tubli,  

elaguuuu ☺!“. Laagri tennisekeskust 
on Sulev iseloomustanud: „Mõnus, 
värske ja hubane tennisekeskus, väga 
sõbralik teenindus.“ 

Aga kiirpilk ütleb, et üht-teist on 
puudu ikka ka. Nii mõnedki pargid 
ja mänguväljakud Laagris näiteks. 

Ka külade lõikes võiks täiendusi 
teha. Ja mõned asjad on justkui va-
lesti ka. Näiteks Hüüru raamatuko-
gu näitab kusagil maantee peal suva-
lise täpikesena, mitte mõisahoones. 
Sagro AS paigutub Laagris hoopis 
kultuurimaja kohale. Aga võimalus 
on ka olemasolevaid sissekandeid 
täiendada, lisades juurde uue foto 
või arvustuse.

Ühesõnaga – kui tekib vaba hetk, 
siis võiks seal pisut ringi uidata ja 
ehk ka täiendada. Lisada juurde 
mõne mänguväljaku või vaatamis-
väärususe potentsiaaliga saja-aastase 
puu või hoopis oma väikefirma. Eel-
duseks on Google’i kasutaja ehk et 
gmail.com süsteemi e-posti aadressi 
olemasolu.

Miks seda teha? Mõnel juhul 
võib see ju olla kasulik. Et äkki leiab 
paar kundet rohkem väikefirmas-
se tee. Või on see abiks näiteks äsja 
külla või alevikku kolinud inimesele, 
kes otsib lähedalasuvaid mänguväl-
jakuid või söögikohti. 

Google Maps vajab Saue valla osas täiendamist
Kui on vaja tuvastada millegi asukohta – kohviku, tänava, vallamaja –, siis 
ilmsesti pöördub iga teine arvutikasutaja Google’i poole. Ja navigeerimiseks 
on Google Maps suurepärane vahend. Aga seda, et Google’it ka ise täita saab, 
paljud vast ei teagi.

KOGUKOND

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
• Logi oma nimega Google’i 
kontole sisse ja mine aadres-
sile https://www.google.ee/
maps.

• Vasakult ülevalt avaneb 
menüü, kus siis vastavalt 
keeleseadistusele leiab valiku 
„puuduva koha lisamine“ või 
„add a missing place“.

• Avanevasse hüpikkasti saab 
sisestada nime, aadressi, ob-
jekti tunnuskategooria (park, 
restoran, spordisaal). Asukoha 
saab lisaks aadressiväljale mar-
keerida ära ka navigatsiooni-
märki õigesse kohta vedades.

• Tõsi - koheselt lisatud paika 
Google Maps kuvama ei 
hakka, sest Google tahab selle 
soovituse üle kontrollida.

Aitäh mõtte ja juhendamise 
eest Tarmo Pungasele!

KASUJUTUSJUHEND
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus algatas 19.09.2017 
korraldusega nr 702 Jõgisoo külas 
Kurvi (72701:001:1991, suurusega 44 
044 m², ärimaa 100%) ja Keila mnt 1 
(72801:003:0080, sihtotstarbeta maa 
100%, suurusega 9 506 m²) ning Ka-
nama kergtee L1 (72701:001:1992, 
transpordimaa 100%, suurusega 1 697 
m²) kinnistute ja lähiala detailplanee-
ringu, eesmärgiga muuta ja uuendada 
kehtiva detailplaneeringuga ette näh-
tud maakasutus- ja ehitustingimusi. 
Detailplaneeringu algatamise taotleja 
(W-Glass OÜ), kelle põhitegevusalaks 
on lehtklaasi töötlemine ja turvaklaa-

side tootmine, soovib kinnistutele ra-
jada äri- ja tootmishooned.  Kinnistud 
jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, 
Kanama liiklussõlme ja Keila maan-
tee vahelisele maa-alale. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detail-
planeeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on mää-
ratud äri- ja tootmismaa. Detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek kinnis-
tute kruntimiseks ja maasihtotstarbe 
muutmiseks äri- ja tootmismaaks. Äri- 
ja tootmismaa kinnistule planeeritak-
se rajada viis kuni 3-korruselist, kõrgu-

sega maapinnast katuseharjani kuni 
14,0 m ja ühe maa-aluse korrusega 
äri- ja tootmishoonet. Juurdepääs la-
hendatakse Kanama-Jõgisoo riigitee 
kaudu. Kanama-Jõgisoo riigiteele 
saamiseks tuleb arendaja poolt rajada 
juurdepääsutee ning jalgtee. Kanama 
kergtee L1 transpordimaa kinnistule 
rajatakse kergliiklustee, mis võõran-
datakse peale arendaja poolt välja-
ehitamist tasuta saue vallale. Kergtee 
rajatakse planeeritava Pärnu maantee 
alla kavandatava jalakäijate tunneli 
suudmest piki Kurvi kinnistu piiri. Vee-
varustus- ja kanalisasooniga liitumi-

seks tuleb arendajal ehitada välja vee- 
ja kanalisatsioonitrassid Saue linnas 
paikneva eelvooluni. Kurvi kinnistule 
on kehtestatud Saue Vallavolikogu 22. 
veebruari 2001. aasta otsusega nr 81 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärk on kinnistu kruntimine üheks 
tootmismaa krundiks ning üheks sot-
siaalmaa sihtotsatarbega  krundiks, 
millele on kavandatud puurkaev (pidi 
teenindama ka naaberkinnistuid) ja 
on ehitusõiguseta. Tootmismaa krun-
dile on määratud ehitusõigus lao- ja 
tootmishoonete rajamiseks. Detail-
planeeringut ei ole ellu viidud, st Kur-

vi kinnistule ei ole rajatud planeerin-
gukohaseid hooneid ja rajatisi. Kurvi 
kinnistule on määratud Saue Vallava-
litsuse 29. novembri 2016. aasta kor-
raldusega nr 842 projekteerimistingi-
mused ühe tootmishoone rajamiseks. 
Projekteerimistingimuste alusel on 
lubatud suurendada kehtestatud de-
tailplaneeringu kohast Kurvi kinnistu 
hoonestusala ning krundi täisehituse 
protsenti kuni 10% ulatuses võrreldes 
kehtiva detailpllneeringu lahenduse-
ga. Planeeritava maa-ala suuruseks 
kokku on ca 6,0 ha.

Saue Vallavalitsus kehtestas 
12.09.2017. korraldusega nr 667 Va-
namõisa külas Vabaõhukeskuse tee 
20 (72701:002:1934), Vabaõhukesku-
se tee 22 (72701:002:0966) ja Vaba-
õhukeskuse tee 24 (72701:002:1841) 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, 
põhieesmärgiga Vanamõisa vaba-
õhukeskuse kompleksi laiendamiseks 
ja edasiarendamiseks. Vabaõhukes-
kuse tee 20 kinnistul paikneb Saue 
vallale kuuluv Vanamõisa vabaõhu-
keskus. Kinnistule määratakse ehitus-
õigus olemasoleva palksaali laienda-
miseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste 
püstitamiseks ning autoparklate raja-
miseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kin-
nistu maasihtotstarve muudetakse 
osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% 
maatulundusmaa) ning määratakse 
ehitusõigus turismi- ja loodussemi-
nari talu rajamiseks koos juurdekuu-
luvate kõrvalhoonete, rajatistega (k.a 
autoparkla). Planeeringu koosseisu 
on kaasatud Vabaõhukeskuse tee 22 
kinnistu, mille sihtotstarve muudetak-
se transpordimaaks ning kuhu jäetak-
se võimalus perspektiivis rajada auto-
parkla (ca 32 kohta) ning üle kinnistu 
on planeeritud juurdepääs Vabaõhu-
keskuse tee 24 kinnistule. Planeerin-
gu koosseisu on kaasatud kaks trans-
pordimaa kinnistut (Vabaõhukeskuse 
tee L1 ja L2), mis tagavad juurdepää-

sud Vabaõhukeskuse 20 kinnistule ja 
naabruses paiknevale karavanipar-
gile (Vabaõhukeskuse tee 18) ning 
uue mahasõidu riigiteele. Kokku on 
planeeringualale kavandatud ca 83 
parkimiskohta. Riigitee 11186 Tuter-
maa-Vanamõisa äärde on planee-
ritud kergliiklustee laiusega 2,4 m. 
Uute juurdepääsuteede rajamisega 
tuleb likvideerida kaks olemasolevat 
mahasõitu riigiteelt. Lahendatud on 
juurdepääsud ning kruntide tehnova-
rustus, esitatud servituutide vajadus, 
määratud haljastuse ja heakorras-
tuse nõuded. Planeeringuala asub 
Vanamõisa külas, ca 3,0 ha suurusel 
maa-alal ning piirneb Vanamõisa kü-
lakeskuse tiheasutusalaga. Naaber-
kinnistul paikneb karavanipark. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 
12.09.2017 korraldusega nr 666 Alliku 
külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, 
suurusega 7 182 m², üldkasutatav 
maa 10%) kinnistu detailplaneerin-
gu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, 
maasihtotstarbe muutmine elamu- ja 
transpordimaaks ning määratakse 
ehitusõigus kuni kolme üksikelamu 
rajamiseks. Uuetoa tee 18 kinnistu 
asub 2005. aastal kehtestatud Alliku 
küla Uuetoa tee 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 
kinnistute detailplaneeringu koossei-
sus, mille alusel muudeti Uuetoa tee 

18 kinnistu maasihtotstarve sotsiaal-
maaks (üldkasutatavaks maaks 100%).  
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee 
elamupiirkonnas. Üldplaneeringuga 
on Kotka tee piirkonna maakasutuse 
juhtotstarbeks määratud enamjaolt 
pere- ja ridaelamumaa. Uuetoa tee 
18 kinnistu jääb olemasoleva tihehoo-
nestusala äärealale ning maa-alale ei 
ole Saue valla üldplaneeringu kaardil 
maakasutuse juhtotstarvet määratud, 
kuna see asub kahe kõrgepingeliini 
trassikoridori vahel. Samas on vara-
semate detailplaneeringutega trassi-
koridoride vahelisele alale määratud 
ehitusõigused üksikelamute ehita-
miseks (kruntide hoonestusalad on 
jäetud elektriliinide kaitsevöönditest 
väljapoole). Uuetalu põik tänavate 
varemmoodustatud kruntidega on 
võimalik hoonestusalad jätta liinide 
kaitsevöönditest väljapoole. Uuetoa 
tee 18 kinnistu piiril lõppeb Kotka 
elamupiirkonnas paiknev sisekvartali 
tänav (Uuetoa tee). Kehtestatud pal-
neeringus on jäetud Uuetoa tee tu-
pikteeks. Alliku küla Uuetoa tee 6, 8, 
10, 12, 14, 16 kinnistute detailplanee-
ringu koostamise  ajal puudus Saue 
valla üldplaneering ning ei olnud veel 
plaanis Veskimöldre 2 elamurajooni 
rajamist. Täna toimub Veskimöldre 

2 elamurajooni elamuarenduse ellu 
viimine ning kehtestatud detailpla-
neering näeb ette Veskimöldre 2 
elamurajooni planeeritud sisetänava 
(Mailase tänav) ühendamist (ühen-
dustee) Uuetoa  teega. Sellest tule-
nevalt kavandatakse maa-alale lisaks 
elamukruntidele üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt, mis ühendatak-
se Mailase tänava ja Uuetoa teega. 
Lisaks ühendustee rajamisega kahe 
elamupiirkonna vahele on vajalik Uue-
toa teelt üle Uuetoa tee 18 kinnistu, 
mis läheb kokku Mailase tänavaga, 
ringistada vee torustikud Uuetalu 
põik, Mailase kui ka Lumikannikese 
tänavatega. Tänu sellele on võimalik 
saavutada veetorustike ringistamine, 
mis tagaks tuletõrjevee vajadusteks 
vajaliku koguse. See tagaks nõutava 
vee surve ja koguse, et oleks tagatud 
elanike olmevesi kui ka ekstreemsetel 
juhtudel tuletõrjevesi. Ilma Uuetoa tee 
pikenduseta oleks see raskendatud. 
Uuetoa tee 18 kinnistu maasihtotstar-
ve muudeti kehtestatud planeeringu 
alusel sotsiaalmaaks (üldkasutatavaks 
maaks 100%). Tegemist on 7182 m² 
maatükiga. Kotka tee piirkonnas on 
uute planeeringute koostamistega 
juurde lisandunud avalikkusele suu-
natud halajasalasid (Kotka elamura-
joonis, Vääna jõe ääres) ning Kotka 
elamupiirkonna naabrusesse rajatava 

uude Veskimöldere elamurajooni on 
ette nähtud Pääsküla jõe äärde ca 15 
ha suurune maa-ala, kuhu rajatakse 
avalik park ja kõnniteed. Sellest tu-
nenevalt ei kahjusta elamupiirkonna 
elanike huve Uuetoa tee 18 kinnitule 
kolme ca 1700 m² suuruste elamu-
kruntide rajamine. Kahte elamupiir-
konda (Kotka tee ja Veskimöldre 2) on 
piisavalt tagatud avalikku ruumi. Saue 
valla üldplaneering näeb ette Uuetoa 
tee 18 kinnistu äärealale ühendustee 
(transpordimaa) rajamist Veskimöl-
dere 2 elamurajooniga. Kuna  tee ei 
ole juurdepääsuks ainult Uuetoa tee 
ääres paiknevatele elamu kruntidele, 
vaid ka samas piirkonnas paljudele 
teistele elamutele, siis soovib vald 
Uuetoa 18 kinnistul transpordimaa 
krundi moodustamist ning ühendus-
tee rajamist elamupiirkondadega. 
Tegemist on avaliku tänavaga ning on 
seotud avaliku huviga.

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

 Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt Maili Met-
saotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2017 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERING:

Uus töötaja - Kaidi Väät sotsiaalpedagoog

Sündinud-kasvanud olen Saare-
maal. Pärast keskkooli lõpeta-

mist tulin Tallinna elama ja alustasin 
oma esimeste ülikooliõpingutega 
Tallinna tehnikaülikoolis, erialaks 
halduskorraldus. Samal ajal tööta-
sin Riigikantseleis. Esimesteks töö-
ülesanneteks ülikooliõpingute ajal 
olid istungiteosakonna referendi 
amet ja majandusosakonna direk-
tori abistamine. Pärast ülikooli läk-
sin tööle haridusministeeriumisse, 
kus sain selgeks, et mulle meeldib 
töö inimestega. Võtsin veel täien-
davaid koolitusi ja mõne aasta pä-
rast jätkasin riigiametniku tööd ra-

handusministeeriumis koolitus- ja 
arendusvaldkonnas.

Edasi aga viis tee mind laste- ja 
noortemaailma, alustasin vaba-
tahtliku tööd Tallinna lastekodus 
ning hiljem ka Keila SOS-laste-
külas. Valdkond sai mulle kiiresti 
südamelähedaseks. Olles mõnda 
aega töötanud, sai mulle selgeks, 
et kui mul oleks rohkem erialast väl-
jaõpet, saaksin lapsi veelgi rohkem 
aidata, toetada nende enesehin-
nangut ning lahendada tekkinud 
probleeme. See viis mind Tallinna 
ülikooli sotsiaalpedagoogika ja 
lastekaitse erialale, mille lõpetasin 
magistrikraadiga. Kuulun ka Eesti 
sotsiaalpedagoogide ühingu rida-
desse. Mulle endale pakuvad väga 
huvi erinevad projektiivteraapia 
meetodid töös laste ja noortega. 

Laste ja noortega töötades on 
oluline positiivne lähenemine: lei-
da lapses üles just tema tugevus 
ning seda positiivset külge toeta-
des jõuab päris tihti ka probleemi 
enda lahenduseni. Paljudel juh-
tudel takerdutakse liialt problee-

mile/minevikule, kuid mina näen 
lahendust hoopis ettepoole vaa-
dates, mõeldes tulevikule ja selle-
le, kuidas edasi minna. Usun väga 
lahenduskesksesse lähenemisse 
ning mul on väga hea meel, et 
nüüd saan panustada ka päris oma 
koduvalda. Praegu toimetan põ-
hiliselt Ääsmäel, ühendvalla kooli-
dest lisanduvad tõenäoliselt Kernu 
ja Ruila kool, aga vajadusel olen ka 
teistes Saue valla piirkondades.

Ise elan väikses ja toredas Koidu 
külas, mis on mulle väga armsaks 
saanud. Olen ka MTÜ Koidu küla-
seltsi liige.

Minu hobiks on muusika. Kü-
lastan palju erinevaid muusika-
üritusi alates Pärdi kontsertidest 
kuni „raskemetallini“ välja. Laulan 
Wannamoisa segakooris ja vahel 
mängin mõnel üritusel DJ-puldis 
muusikat. Kuid kõige suurem mee-
lelahutus ja hobi on oma perega 
koos olemine. Mul on kuueliikme-
line pere: peale minu ja abikaasa 
kasvavad meie peres 3 poissi ja üks 
koeratüdruk. Võrratu seltskond!

 Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub energialahendusi tööstus- ja 
teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja erakliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. 
Opereerime ja hooldame Eestis ligi 100 energiakeskust ja hooldame soojusvõrke kogupikkusega 81 km. 

www.adven.ee

 Sinu tööks on soojusvõrkude ja seadmete käidu-, hooldus- ja remonditööd ning järelevalve. Planeerid 
ja korraldad kahe liikmelise meeskonna töö ja teostad tööde aruandluse sh digitaalse hoolduspäeviku 

täitmise. Tagad heakorra töötsoonis, juhid ja hoiad korras meeskonna hooldusautot, komplekteerid 
selle materjalide ja vahenditega. Suhtled nii klientide, maaomanike kui töövõtjatega. Tööpiirkond on üle 

Eesti, peamiselt Tallinn ja Harjumaa.

Ootame Sinult tehnilise hariduse või pikaajalise töökogemuse olemasolu soojuse-, vee- või gaasitorus-
tike hooldusel. Sul on laialdased teadmised ja kogemused tehnovõrkudest ja seadmetest, oskus lugeda 

projekte, orienteeruda nende järgi maastikul. Räägid väga heal tasemel eesti keelt, suhtlustasemel vene 
keelt, oskad kasutada arvutit, Sul on B-kategooria autojuhiload. Vajalik on oskus korraldada töid, hea 

tehniline taip, täpsus, korrektsus ning iseseisvus töös. Sulle meeldib suhelda ja töötada välitingimustes.

Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, erialast arenguvõimalust ning 
kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt ohutut töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid 

soodustusi sh talvepuhkus ning tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.

Palume saata CV hiljemalt 25. oktoobriks 2017 adven.eesti@adven.com 
märgusõnaga „soojusvõrgu hooldustehnik“ Lisainfo tel 6678627 

 Otsime oma Põhja piirkonna soojusvõrkude hooldusmeeskonda

 SOOJUSVÕRGU HOOLDUSTEHNIKUT
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Ilmselt on kõik kuulnud, et Eesti 100. 
sünnipäevaks ei tee mitte riik suuri 
investeeringuid ega korralda pidusid-
pillerkaari, vaid vastupidi - igal inimesel, 
kogukonnal või külal on võimalik teha 
oma kingitus Eestile. Sauevallakate 
poolt on letti laduda kümme ideed, aga 
aega ägedate mõtetega välja tulla on 
veel pea kaks aastat.

Eesti sünnipäevakingituste projekt 
„EV100 igas külas“ jätkub aastani 2020

1. Ääsmäe rahva kingitus on 100 kirsipuu park.
2. Maidla küla rahvas kingib kodukandi lindudele kogu-
konna ühiselt tehtud 100 pesakasti.
3. Vallavalitsus kingib riigivanema Jaan Teemandi nimeli-
se pargi Pääsküla jõe ääres Laagris.
4. Veskitammi lasteaed koob kolm pikka salli: sinise, mus-
ta ja valge, mida kokku põimides kaunistusena kasutada. 
Last oodates saavad kõik vanemad salli sisse oma head 
mõtted ja armastuse kududa. 
5. Kunagine Mäeküla kuulub praegu Aila küla koossei-
su. Alles on väike ajalooline metsatee, mis ühendas Aila 
küla ja Mäeküla. Metsarada, millest osa on tänaseks ka 
mustkatte all, on saanud endale üsna hiljuti ka ilusa nime 
- Tammeoja tee. Aila küla mees Janis Ivask plaanib oma 
perega istutab selle tee äärde 10 noort tamme, neist 4 on 
juba istutatud.
6. Nõlvaku lasteaia selle õppeaasta teema on keskkonna-
hoid ja ühiselt tehakse Eestile kingituseks herbaariumiko-
gu „100 Eesti taime Eestile“. 
7. Saue Vallaraamatukogu eksponeerib alates veebruarist 
2018 raamatukogus rändnäitust „Eesti lipu lugu“ ja 2018. 
aasta aprillis toimub raamatukogus muhe üritus „100 ees-
ti nalja“.
8. Ääsmäe lasteaed valmistab EV 100 kingituseks 
2,40x2,40 meetrise lapiteki. Iga rühm õmbleb lappidest 
kaheksakand-mustris 0,8x0,8 meetrise osa, mis hiljem 
ühiseks suureks tekiks kokku pannakse. Tekile tulevad 
rühmade nimed ja tekst „Eesti Vabariik 100“. 
9. Saue valla kultuurikeskus avab 2018. aasta sügisel näi-
tuse, kus eksponeeritakse 100 asja või fotot asjadest, mis 
on Saue vallas loodud/tehtud ja mis on meie kogukonna 
jaoks olulised. Näiteks Saue valla beebibody, mida juba 
mitu aastat uutele vallakodanikele kingitud. Samuti erine-
vad fotod läbi aegade kultuurikeskuses olnud näitustest 
(„Meie inimesed“, „Saue valla aerofotod“, „Postkastid 
õrrel“), Saue valla helkurid jms. 
10. Pihlamarja memmed koos Laagri taatidega teevad ka 
oma kingituse. Prouad koovad susse väikestele saueval-
lakatele - 80 paari on juba valmis, 20 veel ootab kudu-
mist. Taadid lubasid susside eksponeerimise tarvis valmis 
meisterdada jõulupuu karkassi. 

Et kingituste projektis „EV100 igas külas“ kaasa lüüa, 
tuleb vaid:
1. Kogukonnanal ühiselt leida see ainuomane ja püsima 
jääv „miski“, mis kogukonda rõõmustab, uhkust tundma 
paneb, mille tegemiseks oskusi ja ressurssi leitakse.
2. Valida juubeliperioodist (kuni 02.02.2020) välja see 
päev, mil teie kogukond EV 100 tähistab ja oma kogu-
konna kingituse n-ö üle annab ehk seda avab või esitleb. 
3. Registreerida oma kingitus ja sündmus „EV 100 igas 
külas“ oma maakonna koordinaatori juures. Lääne-Harju-
maal on selleks Olvia Laur (tel 503 8460, olvialaur@hot.
ee). 
5. Kui kingitust ja/või sünnipäeva tähistatakse peoga, 
saab taotleda vastutasuks „EV 100 igas külas“ korralda-
jatelt metalse mälestustahvli, mille võib oma kingituse 
juurde lisada ja see jääb järeltulevatele põlvedele meenu-
tama, mis puhul ettevõtmine tehtud sai. Vaja on oma kin-
gitus registreerida, teoks teha, korraldada avamisüritus ja 
ongi kõik. Lisatingimuseks on, et sellise EV 100 tahvli saab 
üks kingitus ühes külas.

Ääsmäel valmistati tegelikult kar-
tulikrõpse juba 1983. aastal, kui 
riigikordki oli veel teine ja era-

ettevõtlus liigitus kapitalistlike pahede 
kilda. Nimelt alustati esimesena Eestis 
kartulikrõpsude tootmist just Saue vallas 
tollases Ääsmäe Agrofirmas. Peale vii-
mase likvideerimist ja erastamise algust 
moodustati 1992. aastal kartulikrõpsu-
de tootmiseks AS Balsnack. Samal aastal 
tuli käibele Eesti kroon. See oli periood, 
mida nimetatakse ka kauboikapitalismi 
ajaks. Riigikord oli napilt Nõukogude 
Liidust oma Eesti Vabariigiks muutunud. 
Tootmisest ikka üht-teist teati, aga müü-
gi- ja turundusmaailm oli üsna võõras. 
Pankadest laenu ei saanud. Kõike tuli ise 
leiutada.

2017. aastat saab seega lugeda ette-
võtte 25. tegutsemisaasta verstapostiks 
ja Ääsmäe krõpsutehas on täna ainuke 
Eestis. Kui noor ja ambitsioonikas IT-et-
tevõtja Reigo Rusing oma senise tegevus-
valkonna hülgas ja isa Elmar Rusingu et-
tevõttesse juubeliaasta alul arendusjuhiks 
tuli, leidis ta eest põneva tootmismaailma 
ja ühe toakonku täis ajalugu ja mälestusi. 
Mees jagas vallalehega mõndasid Balsnac-
ki lugusid ja tagasivaateid.

Kuidas Balsnacki asutamiseks raha 
saadi?
Balsnack sündis nii, et neli meest ostsid 
Venemaal kuus rongivagunit siirupit ja 
müüsid selle kümne-kordse kasumiga 
Kalevi kommivabrikule maha. Said hun-
niku raha ja see oli esimene investeering. 
Loodi aktsiaselts Balsnack. Sõna aktsia-
selts kasutati eesliitena alati, sest see oli 
tol ajal oluline. Aktsiaseltsi loomine oli 
sel ajal lihtne, kuid reaalset raha oli vaja 
endise Agrofirma tehasehoone väljaost-
miseks. Rahaline algkapital tõmbas piiri 
vahele niisama nokitsejate ja tõsiste tegi-
jate vahel.

Maailmakuulsa reklaami sünd
Tehasedirektor Elmar on selline „käed 
küljes“ tüüpi juht, kes pea iga nüansiga 
ettevõttes ise tegeles. Eriti algusaastel. Nii 
oli mees 1998. aastal koosolekul Kontuur 
Leo Burnett reklaamibüroos, kus ootas 
kinnitamist Viguri krõpsu reklaamfilmi 
idee. Direktorihärral helises lakkamatult 
telefon, aga kuna tal oli kaasas väike poeg, 
siis testisid reklaamiinimesed niikaua pi-
sikese peal ideed. Too nookas küsimuse 
peale, kas on okei, tunnustavalt peaga ja 
kui isa kõne lõpetas, uuris järeltulija käest, 
et noh, kas sobib ja jäigi saadud vastusega 
rahule. Mõned aastad hiljem võttis see-
sama reklaam USA-s ühel konkursil või-
du. Sisu selles, kuidas preester armuleiva 

asemel kirikulistele kartulikrõpse suhu 
ulatab, mille peale pühalikud näod õndsa 
naudinguilmega asenduvad ja armulauale 
tahtjatest kirikust järjekord moodustub. 
Täna saaks sellise auhinna tuules paar 
aastat turundust teha, toona seda keegi 
küll ära kasutada ei osanud. Reklaami 
leiab pea esimese otsinguvastena, kui 
Youtube´i Balsnack tippida.

Kuidas sai Piraadi krõps nime?
Esimesed kolm toodet, mis Balsnackist 
poodidesse jõudsid olid – krõpsud Vigur, 
Piraat ja kartulivahvel. Piraadi krõpsu 
sündi aga võib siduda suisa noore Eesti 
muusika ja klubikultuuri alguslooga. Ni-
melt sai see konkreetne snäkk oma nime 
toonase kuulsa Pirita ööklubi Piraat järgi, 
tehti tihedat koostööd Jüri Makaroviga 
(kes oli juba sel ajal väga kõva ärimees 
Eestis ning visionäärina tõi värskeid võt-
teid Eesti turundusse) ja Tipp TV-ga, 
hiljem oli Balsnack aastaid ka Rock Sum-
meri toetaja. Selline ristturunduse idee 
neil aastatel veel väga levinud ei olnud, 
Balsnack oli ses osas üsna innovaatiline.

Suund võeti Baltikumile
Osa ettevõtte nimest – Bal – viitab sellele, 
et kohe alustades võeti haare suurem kui 

vaid kodune Eesti, ikka kogu Baltiku-
mi sihiti. Läti ja Leedu haaramine teos-
tus siiski aastaid hiljem, aga täna viiakse 
Balsnacki tooteid Hiina, Soome, Rootsi, 
Poola, allakirjutamisel on leping Lõuna-
Koreaga.

Euronõuded tundusid hullumeelsena
Algusaastatel oli tehas üsna avatud, igas 
mõttes. Uksed ei käinud lukku, tihased 
lendasid risti-rästi lae alt läbi. Ääsmäe 
lapsed tulid koolist vanemate töökohta 
ja lahendasid liini ääres ühe käega töövi-
hikuülesandeid ja teise käega sõid sealt-
samast krõpsu. Kui 2000ndate alguses 
olusid euronõuetele vastavaks hakati tim-
mima, tundus see alguses hullumeelsena 
– võõrad ei tohi tootmises liikuda, uksed 
ei tohi lahti olla, karmid reeglid igal sam-
mul. Täna on see reaalsus, aga toona tun-
dus täieliku kosmosena. 

Tootenimekiri on kasvanud 15 korda
Kui algusaegadel tuli tehasest kolm-neli 
toodet, siis tänaseks on nimekiri kasva-
nud ligi 60le.  Toodetakse muidugi nii 
esmaseid hitte - krõpsu ja kartulivahvleid, 
aga neidki on timmitud erinevate maitse-
tega, näiteks Piraati on ühe asemel saada 
kaheksa eri mekiga. 

Juurde on tulnud popkornid, neidki 
on magusaid, soolaseid, pakis ja ämbris, 
lisaks küüslaaugu ja muu maitsetega lei-
vad, seakamarakrõpsud. Hoopis eraldi 
rea moodustavad mahekrõbuskid rukkist, 
odrast, kamast ja hernestest. Sisenetud on 
ka smuutide turule, pakendatakse-kül-
mutatakse marju ning tehakse erinevaid 
rasvapalle ja seemnesegusid talvelindude-
le lisasöögiks.

Kuidas tekkis krõpsu kõrvale linnu-
söögi segment?
Tehase peremees Elmar hakkas millalgi 
jõudehetkedel aeda eksivaid linde toit-
ma. Aga avastas, et turul pakutav lindu-
de söögikraam ei ole õige asi, rasvapallid 
külmuvad miinuskraadidega ära, nii et 
linnud löövad või noka kõveraks. Leidis 
siis Lõuna-Eestis sõbramehe, kellega ot-
sustati asja parendada. Tootjaveri ei lask-
nud turul tunduvat vaba nišši käest lasta. 
Tehti tööd ornitoloogidega ja katsetati 
erinevaid variante. Nüüd on see segment 
läinud nii võimsaks, et talvel ostetakse 
seda rohkemgi kui krõpsu. Linnutoidu 
suunal on eraldi tehas Saue linnas ning 
lisaks Eestile ja Soomele nähakse potent-
siaalse turuna kogu maailma.

Igatahes on vastne arendusdirektor sii-
ras vaimustuses oma isa elutööst, heietab 
lugusid, kirglik helk silmis, ja lappab hel-
dimusega kastitäit vanu tootepakendeid. 
„Tahaks need 25 aastat kuidagi talletada 
ja miks mitte ühineda ka EV100 kingi-
tuste projektiga, lisades sinna ühe vabarii-
gi algusaegadest tänaseni tegutseva teha-
se loo,“ mõtiskleb mees.

Balsnack nostalgitseb ja mõlgutab 
ideed kinkida oma mälestused Eesti 
Vabariigile sünnipäevaks
Kohalikus Ääsmäe krõpsutehases leiti ühe ukse tagant konkust kastide 
kaupa ettevõtte algusaegadest pärit tooteümbriseid, pakendeid ja pla-
kateid. Nüüd ollakse meenutuste lainel ja peas tiksub mõte vormida Eesti 
taassündimise aegu loodud ettevõtte lugu raamatuks ja osaleda sellega 
EV100 kingituste projektis.

ETTEVÕTE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Arendusjuht Reigo Rusing näitab 
aastatetagust plakatit, mille modellide 
ülesleidmiseks suisa Facebooki otsingu-
kampaania tehti. Ja üles leiti need kolm 
noort inimest. Toonased naismodellid on 
andnud ka esmase nõusoleku sama plakati 
taastoomiseks, meesmodellilt veel jah-sõna 
saadud pole

 Tänaseni tootmises oleva kartulivahvli 
vana pakend. Praegu tundub, et samahästi 
võiks selles ka kruvikeerajaid müüa 
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„Maailm on kummaline,“ nendib Ville. 
Nii nagu viimaste aastate sügistel 

on tänavugi Kadarbiku juurikapõldudel liikvel 
kapsavargad. Mees imestab ainult, et kui va-
nasti (Ville on nimelt ligi 25 aastat põllumajan-
duses olnud) ründasid põldu vene babuljad, 
siis nüüd noored eestlased. „Kolmekümnen-
dates mehed, lapsed kaasas. Kas õpetavad 
maast madalast lastele, kuidas lõigata saaki, 
mida ise pole külvanud?“ imestab Ville.

Mees on katsunud juurikaraksus käijate 
käest uurida, mida nood mõtlevad. Enamasti 
olevat neil häbi, saavad aru küll, et pole õige 
asi teha. Teised aga on bravuurikamad, pa-
nevad käed puusa ja õiendavad, et on’s Vil-
lel sest paarsit kapsapeast kahju või. „Ma ei 
saa aru, mis mentaliteet see on. Mõnele olen 
vastanud, et kui ma tulen sulle koju ja sahmin 
natuke su naisega, ega see ju sul ka tükki kül-
jest võta. Sama teeb ju välja?“ põrutab Ville.

Ta leiab, et pealegi on kapsas poes nii 
odav, et mis sellest üldse varastada. „Võibol-
la on eestlane lihtsalt selline korilane? Et kui 
läheb metsa seeni ja pohli korjama, siis teeb 
üksiti korje ka võõral põllul?“ viskab mees 
oletuse õhku.

Aga oleks, et võetaks kapsapea koju siis 
söögiks kaasa. Just hiljuti sattus Ville peale 
noortele meestele, kes Wrangler džiibiga põl-
luserva keerasid, pihuga porgandeid mullast 
rebisid ja nendega selfisid tegema hakkasid. 
„Müstika! Võtaks siis porgandid kaasa, aga ei, 
viskavad sinnasamasse tee peale maha,“ on 
mees sõnatu. Nooremal generatsioonil ei saa 
ju olla ka seda nõukaaegset arusaama, et kõik 
ongi ühine ja väike varastamine on okei.

Kui Ville veel noorem oli, oli tal autos poo-
leteistmeetrine nuut, millega sai karmimatel 
juhtudel ka omakohut tehtud. Korra on mees 
isegi kriminaalkaristusele lähedal olnud, sest 
saadi punt vargaid kätte ja tehti väike füüsili-
ne noomitus. Enam mees adrenaliini niimoo-
di kõrgeks ajama ei hakka.

„Vihastad ja imestad. Kui mõni pensionär 
poetab kapsa rattakorvi, no mis ma ikka teen. 
Aga sellised selfitajad ajavad ikka täitsa viha-
le. Ja muidugi need, kes tulevad öö hakul mit-
mekesi, autol käru taga ja võtavad tonni jagu 
juurikat üles. No siis ajab küll kurjaks,“ nendib 
mees.

Aga ega teha polegi nagu midagi. Tara 
taha ju põlde ei pane või elektrikarjust üm-
ber. Ainuke abinõu ongi isiklik kohalolek. Ja 
nii teeb põllumees kuni saagikorjamise lõpuni 
igal vabal hetkel tiire oma põldude vahel.

HoneyPoweri idee oli tuua turule 
looduslikud energiageelid kest-
vussportlastele. Tooteks on  puh-

tal kohalikel toorainetel  baseeruvad ener-
giageelid, mis on säilitusaineteta ja maitselt 
meeldivamad kui välismaised analoogid.

Honeypoweri mõttele tuli Tarmo oma 
kompanjoniga 2012. aastal, kui just oli lõ-
petatud Lõuna-Aafrikas toimunud 87 ki-
lomeetri pikkune ultramaraton. Hotelli 
hommikusöögilauas pisikest meepakikest 
tee sisse näppides tuli meestel heureka-hetk. 
Mesi on ju teada-tuntud energiaallikas ja 
kui timmida seda teiste kasulike maitsete-
ga, saaks ehk oluliselt maitsvama ja ökoma 
energiageeli kui see välismaine sünteesitud 
kraam, mida eelmisel päeval pakikeste kaupa 
manustatud sai. Seda enam, et Tarmo nagu 
muuseas hobi korras ka mesinik juhtus ole-
ma. Tänaseks on HoneyPower turul olnud 
juba 3 aastat ning trooninud läbi oma fän-
nidest tarbijate nii mõnegi spordivõistluse 
poodiumil nii kodu- kui välismaal. Tooted 
on Eestis müügil HoneyPoweri veebipoes, 

Matkaspordi kauplustes ning Tallinna ja 
Tartu kaubamaja toiduosakonnas. Lisaks 
on edasimüügi partner Saksamaal, kes tee-
nindab internetipoe vahendusel enamikke 
turge Lääne-Euroopas. Alustati ühe baas-
tootega, nüüd on välja arendatud juba neli 
erinevat maitsekooslust.

Aga „Ajujahi“ projektis otsustati algus-
faasis osaleda just sellepärast, et oma ideed 
testida. „Ma ei läinud eesmärgiga lahkuda 
sealt tingimata võidurahaga, aga „Ajujahi“ 
protsess aitab igaühel oma ideed põhjalikult 
testida ning sunnib seda ka endale palju 
täpsemalt formuleerima. See oli tegelikult 
piisav, et saada sealt üksjagu kogemusi, uusi 
ideid ja tutvusi. Ma kindlasti soovitan kõi-
gil, kel mingi idee peas mõlgub, kaaluda 
konkursist osavõtmist,“ utsitab Reineberg.

Tema sõnul ei kaota „Ajujahi“ konkursil 
keegi ja kellelgi ei ole keelatud oma unistus-
te ideega, kui see ikka tundub pärast kordu-
valt žüriile ja kaasvõistlejatele tutvustamist 
küllalt hea, edasi liikuda ka peale väljalan-
gemist. 

„Teisalt võib „Ajujaht“ ka ootusi või-
maliku äriedu osas jahutada, kuid kaine 
peaga ongi parem edasi liikuda. Ka Ho-
neyPower ei loobunud unistamat,“ nendib  
Reineberg.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-
se ellu kutsutud „Ajujaht“ on Eesti 
suurim äriideede konkurss, kus iga-

üks saab end turvalises keskkonnas proovile 
panna. 11. hooajal kandideerivad osalejad 
60 000 euro suurusele auhinnafondile. 
Osaleda võivad kõik – nii kooliõpilased, tu-
dengid, juba tööturul kanda kinnitanud 
kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. 
Ideid oodatakse 29. oktoobrini.  Konkursil 
osalemise tingimusi on vaid üks – selle idee-
ga ei ole rohkem kui 6 kuud enne esitamise 
tähtega teenitud tulu.

Auhinnafond pakub võimaluse algkapita-
li hankimiseks. Mentorid tagavad kõrgtase-
mel ekspertiisi, koolitused annavad teadmisi 
idufirma loomiseks. Lisaks ei saa alahinnata 
kasulike kontaktide loomise väärtust: üle-
möödunud hooaja võitja Timbeteri eestve-
daja Anna-Greta Tsahkna tutvus oma prae-
guste kolleegidega Garage48 üritusel, kus 
nad valiti otse „Ajujahi“ järgmisse vooru. 
Samuti ei paku ükski teine äriideede kon-
kurss sellist nähtavust kui „Ajujaht“, kuna 
televisiooni eetriaeg on kallis – Taxify žürii 
südant ei võitnud, kuid televisioon tegi nad 
nähtavaks investoritele.

Saue vald otsustas anda oma panuse „Aju-
jahi“ auhinnafondi, kuna kontseptsioon, et 
mõne sõprus- või seltskonna hullumeelsest 
ideest või mõttevälgatusest vormubki läbi 
konkursi reaalne ettevõte või toode või tee-
nus, on väga inspireeriv. Ka on ettevõtlus-
vaimu levimine Saue ühendvalla kontekstis 
oluline, sest kui näiteks kuskil metsatalus 
tehakse tööd ja luuakse väärtust ja ühel het-
kel ehk ka kodupiirkonda reaalseid töökohti, 
siis võidab sellest terve kogukond. 

Kuna naisettevõtjate vähesuse üle kurde-
takse viimasel ajal Eestis üsna tihti, siis ot-
sustas Saue vald anda välja 3000-eurose eri-
auhinna just parimale naisettevõtjast juhiga 
tiimile. See tiim ei pea pärinema ilmtingi-
mata Saue ühendvalla piirest (mis oleks mui-
dugi ekstra boonuseks, kui see nii oleks), 
toonitada tahetakse naiste ettevõtlusvaimu 
ja -võimekust üldisemalt. Küll aga on täna-
ne Saue vald suhtelselt põllumajanduskesk-
ne, sama võib üldistavalt öelda ka tulevase 
ühendvalla kontekstis, sest tegemist on ju 
valdavalt maapiirkonnaga. Seega teine eriau-
hind 2000 euro väärtuses on välja pandud 
parimale maamajandust väärindavale ideele, 
mille ajud ja algus on just selle piirkonna – 
Nissi, Kernu, Saue linna ja valla – inimestes.

Niisiis, kõik sauevallakad, nii tänase kui 
ühendvalla omad, ideed kirja ja maailma 
muutma! Koduvald seisab seljataga ja toe-
tab.

2013. aastal jõudis sauevallaka idee 
"Ajujahi" konkursil televisiooni eelvooru

Saue vald asus Eesti suurima äriideede 
konkursi „Ajujaht“ toetajate sekka

Laagri mees Tarmo Reineberg osales HoneyPoweri ideega „Ajujahi“ konkursil 
2013/14. hooajal.

Saue vald annab panuse üldisesse auhinnafondi, kuid lisaks on omalt poolt väl-
ja pandud eriauhind parimale naisettevõtjast juhiga tiimile ning parimale Saue 
ühendvallast tulnud maamajandust väärindavale ideele.

IDEE

KOOSTÖÖ
No kahju on sest ühest 
kapsapeast või?

Kadarbiku peremees Ville 
Pak paneb igal pühapäeval 
peale hommikusi pannkooke 
autole hääled sisse ja teeb 
tiiru oma põldudel. Peletab 
oma kohalolekuga kapsarak-
sus käijaid ja imestab enda-
misi, mis neil näppajatel küll 
kupli all toimub.
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TempID (2017) arendab ja toodab 
korduvkasutatavaid nahale kleebitavaid 
nutikleepekaid, mis mõõdavad ja salves-
tavad kehatemperatuuri ning saadavad 
andmed nutitelefoni.

Sprayprinter (2016) võimaldab 
sprayprinter’i ja nutitelefoni abil ise 
oma maitse järgi kujundada koduseinu, 
mööblit, riideid, kontorit, autot ning 
printida sinna oma lemmikpilt.

Jiffi (2015) pakub mobiilset ühistrans-
pordi piletiostusüsteemi.

Timbeter (2014) võimaldab mõõta palki-
de arvu ja läbimõõtu täpselt ja kiiresti.

Kids OS (2013) võimaldab vanematel 
jälgida lapse liikumist ja tegemisi.

„AJUJAHI“ VIIMASED VÕIDUIDEED

LISAINFO ON LEITAV 
www. ajujaht.ee
www.facebook.com/Ajujaht

FOTO ILLUSTREERIV
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Või kui laps tahab tahvel-
arvutit, öeldakse: „Sünni-
päevaks saad.“ Laps teab, 

et kui natuke oodata, siis ta saab 
soovitu. Miks me ei võiks lasta las-
tel ise selle eesmärgi poole püüel-
da? Näiteks kui laps soovib uut 
jalgratast või mänguasja, siis selle 
asemel, et öeda, et meil pole nii 
palju raha, oleks mõistlikum öelda: 
„Kui sa seda väga soovid, siis mõt-
le, kuidas sa seda saaksid.” Parem 
on, kui laps nuputab ise võimalu-
si, aga täiskasvanu võib aidata tal 
välja mõelda plaani, kuidas saaks 
laps ise soovitud eseme ostmiseks 
raha teenida. See hoiab ära suured 

jonnihood poes mänguasjariiuli 
kõrval.  Laps õpib, et raha ei tule 
lihtsalt emme-issi taskust. Lisaks 
hakkab ta aru saama, et edu saa-
vutamiseks peab ka ise pingutama 
ning sellest on rohkem rõõmu. 
Kui seada koos lapsega rahalised 
eesmärgid ja aidata tal koostada 
nende eesmärkide saavutamiseks 
finantsplaani, kinnistub tasapisi 
eduvalem.

Mõned mõtted lapsele raha ko-
gumiseks. Enamik lapsi saab tas-
kuraha sularahas ja koguvad oma 
otstarbeks kassasse. Võiks aga ko-
guda raha eraldi kolme kassasse: 

investeerimiseks, heategevuseks 
ja iseendale. Eraldi kassad on ses 
mõttes ka hea valik, et on silmaga 
erinevused näha.

1. Investeerimiseks (40%), et va-
rakult õpetada lapsele mõtlema tu-
leviku peale, näiteks koguda raha 
ülikooli või mõne suurema ostu 
jaoks.
2. Heategevuseks (10%) - see on 

selleks, et ei tekiks „küüned enda 
poole” mõtlemist. Enesest nõrge-
ma aitamine tekitab ka lapses hea 
tunde.
3. Iseendale – see raha, mis on lap-
se enda soovide täitmiseks.

MTÜ Mängides targaks aitab  
lastel paremini mõista ümbritsevat 
rahamaailma läbi eakohase män-
gulise tegevuse.  Mängudes kasu-
tatakse mängu-, mitte pärisraha, 
seepärast on vead emotsionaalselt 
vähem valusad. Mängud võimalda-
vad mis tahes vanuses õpilastel teha 
finantsvigu ja õppida nendest ilma 
tegeliku raha kaotamise valuta.

www.mangidestargaks.ee

8-aastase tütre ema Lily nen-
dib, et nende peres regulaar-
set taskuraha andmise kom-

met ei ole. Seda tuleb ette väga 
harva ja siis ka selgelt sellel eesmär-
gil, et laps näiteks kooli ja huviringi 
vahelisel ajal midagi söödavat saaks 
osta. Samas ütleb Lily, et tütar on 
väga rahumeelne, pole see laps ku-
nagi jalgu trampinud või mingit 
asja või selle jaoks raha luninud. 
„Ei ole olnud ka seda argumenti, 
et teised saavad, miks mina ei saa. 
Tütar teab, et raha tuleb tööga välja 
teenida ja selle jaoks on vaja vaeva 
näha,“ nendib Lily.

Küll on nad kodus selgeks teinud 
majandamise algtõed – rahakassa 
on lapsel olemas ja ka arusaamine, 
et kui tõesti mingit kallimat-suu-
remat ostu on vaja teha, siis tuleb 
selle jaoks koguda. Vahel poetavad 
ema või isa taskupõhja kopgunenud 
sendid lapsele kassase, vahel leiab 
tütar mõne sendilise kapinurgalt – 
nii see tasapisi koguneb. „Ja kui ta 
siis ühel päeval tõesti tuleks jutuga, 
et tahab sõbrannaga kinno minna 
või midagi meelelahutuseks osta, 
siis ma paluks tal sellest kogutud 
rahast võtta,“ leiab ema.

Lily arvab ka seda, et laps ei os-
kaks vabalt käes oleva sularahaga 
mõistlikult toimida. Et ostaks kok-
ku maiustusi või teeks sõbrannade-
le välja. „Ma mäletan, et minu isa 
andis mulle vahel ema eest salaja 
raha ja ma ostsin pakkide viisi kom-
me selle eest,“ toob Lily näite. Ka 
pelgab ta, et kui lapsel oleks liiga 
vabalt raha käes, võib ta muutuda 
sihtmärgiks või manipuleeritavaks. 
„Aga praegu ei ole meil taskuraha 
küll üldse teema. Kui ükskord tu-

leb, siis tegeleme,“ ei sea Lily enda-
le mingeid reegleid.

Pereäris osalemine annab rahas-
se teistsuguse suhtumise
Laagris elava Evelini 11- ja 8-aas-
tased tütred saavad nädalas kumbki 
3 eurot, euro lisandub veel juurde, 
kui tüdrukud oma toad suudavad 
korras hoida, siis on neil n-ö tule-
muspalk. „Meie perele sobib see 
variant, et mingi osa on n-ö miini-
mumtaskuraha ja mingi osa sõltub 
tubade korrashoiust, kodutöödel 
aitamisest,“ selgitab ema. 

Mõlemad hakkasid saama tasku-
raha kooli minnes ehk 7-aastaselt. 
Taskuraha on täpselt selle jaoks, 
mida tüdrukud ise vajalikuks pea-
vad osta, olgu see komm või jää-
tis, selle kohta vanemad raportit ei 
oota. „Esimestel aastatel oli meil 
küll soov, et taskuraha kuluks enne 
trenni asjaliku söögi-joogi peale, 
aga reaalsuses läks ikka maiustuste-
le,“ naerab Evelin. 

Taskuraha kantakse otse laste 
pangakaartidele, nii on raha ära 
kadumine välistatud. Lastel on või-
malik lisa teenida, osaledes pere-
äris. Aidates vanemaid laadal müü-
giga, sõltub nende teenitav tulu 
ka konkreetse päeva käibest ja ka-
sumist, mis omakorda annab aru-
saama üldisest äriloogikast – kui 
suur peab müük olema, et teenida 
mingi summa. „See kogemus õpe-
tab lastele varakult, et raha ei tule 
lihtsalt seina seest. Ise teenitud raha 
kasutavad lapsed palju kaalukamalt 
ning pigem koguvad, et osta korra-
ga midagi suurt. Samas südantsoo-
jendavaks näiteks oli see, kuidas va-
nem tütar „investeeris“ kogu oma 
ühe suvega laatadel teenitud raha 
pere kutsika käsiraha tasumisse,“ 
rõõmustab ema. Lisaks muidugi 
ka müügitöö oskus, mis ilmselt ka 
edaspidi elus kahjuks ei tule."

Kodutöö on panus perekonda, 
selle eest tasu ei saa
Reelika peres Vanamõisa külas on 
lapsi kolm: 14-, 9- ja 3-aastased, 
kõik saavad taskuraha. Süsteem on 
järgmine: kõik saavad konkreetse 
summa pangakontole, vastavalt siis 
15, 10, 10 eurot. Lisaks saavad koo-
lilapsed sularaha. Suurem laps saab 
35-40 ja noorem 20 eurot. Põhjus 
selles, et suurem käib kaugemal 
koolis ja päevad on pikad – ta peab 
ostma endale süüa. Vahel juhtub, 
et tuleb taskurahast ka puudu. „Siis 
uurin, miks jäi puudu ja mille jaoks 
võiks veel vaja minna,“ teostab 
Reelika ka pistelist kontrolli.

Aga pisike – see kolmene, temal 
ka taskuraha? „Jaa, lapsed on võrd-
sed. Kui suuremad saavad kontole, 
siis ka väiksem. Ka tema tahab ju 
omale jooksvalt mõnda uut mängu-
asja. Ja see tuleb tema oma rahast. 
Ma olen talle arvutist ka näidanud, 
kus on tema raha, ei oska öelda, kui 
täpselt ta aru saab, aga ta teab, et tal 
on raha. Kui poes oleme, ja väga-
väga on vaja näiteks superlennukit, 
siis küsin, et kas ta on nõus oma 
raha eest ostma,“ selgitab Reelika, 
kuidas suhestub rahamaailmaga 
üks kolmeaastane.

Ema nägemuses võiks koolilaste 
taskuraha kuluda tervislikele vahe-
paladele ja jookidele, telefoniarvete 
ja transpordikulude eest hoolit-
sevad vanemad. „Vahel on tulnud 
suuremaga ka pahandust, et ta peab 
ise oma taskurahast majandama ka 
kinopiletid. Aga kui kinos või šop-
pamas käiakse rohkem, kui vajadust 
on, tuleb seda oma eelarvest sätti-
da,“ leiab Reelika.

Kodus katsutakse ka rahast ja 
majandamisest rääkida. „Kui peres 
on kolm last, peavad nad aru saa-
ma, et ostud tuleb eelnevalt läbi 
mõtelda. Raha-ei-kasva-puu-otsas-
juttu tuleb ikka ette. Kuid lapsed 

on endale näiteks telefonid ostnud 
oma kogutud raha eest. Üldiselt 
on neil kõik vajalik olemas ning 
õnneks ei ihale endale palju kalleid 
asju,“ rõõmustab ema.

Küll aga on peres selge seisu-
koht, et kodutöödes osalemine 
– olgu see muruniitmine, korista-
mine, mustade nõude masinasse 
panek ja sealt välja võtmine – on 
loomulikud tegevused ja panus pe-
rekonda. Selle eest mingit preemia-
raha ei saa. 

Küll aga ei arvestata suuremate 
laste tööks väiksema eest hoolitse-

mist. „Kui seda on vaja teha, siis 
eelneval kokkuleppel ja siiani pole 
olnud see kunagi vastumeelne tege-
vus. Kui poeg oli pisem ja suurem 
tütar tahtis väga taskuraha teenida, 
siis mähkmevahetus nr 1 puhul 
maksis 1 euro ja nr 2 puhul 2 eurot. 
Arvata võis, et seda teist varianti ei 
kasutatud,“ naerab Reelika. 

Küll aga saavad lapsed kevadel 
tunnistuse eest „palka“. „Sest kui 
on tehtud aasta otsa tööd, eriti väga 
heade tulemuste saamiseks, siis on 
palk välja teenitud,“ leitakse Reeli-
ka peres.

Miks ja kui palju anda taskuraha?
Tavaliselt tekib koos kooliminekuga peredes päevakorrale taskuraha teema. Praktikaid on erinevaid – on 
fikseeritud nädalasummasid, on vastavalt konkreetsele vajadusele raha andmist.

RAHA
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Kuidas rääkida lapsega rahast? 

Stseen mänguasjapoes. „Mul ei ole raha, et sulle seda osta,“ ütleb ema ja sikutab poega Transformerite 
riiulist eemale. „Aga seina seest saab ju!“ ütleb laps. Kas tuleb tuttav ette?

Swedbanki rahaasjade teabe-
keskuse tellitud uuringust sel-
gus, et 80% Eesti lastest saab 
taskuraha. Regulaarselt haka-
takse lastele taskuraha andma 
alates seitsmendast eluaastast, 
kuid ainult 20% Eesti peredest 
selgitab enne taskuraha andmist 
põhjalikult, kuidas rahaga vastu-
tustundlikult ümber käia.

7-10-aastaste laste taskuraha 
suurus on keskmiselt ligikaudu 
12 eurot, 11-15-aastased lapsed 
saavad kuus taskuraha keskmi-
selt 21 eurot ja 16-19-aastaste 
taskuraha suurus on ligi 36 eu-
rot. Uuringust selgus, et koguni 
61% vanematest annavad tasku-
raha ka 20-23-aastastele lastele, 
kuid taskuraha andmine ei ole nii 
regulaarne kui nooremate laste 
puhul.

 Kuni 15. eluaastani kulutatak-
se taskuraha põhiliselt snäkkide-
le ja maiustustele ning mänguas-
jadele. 

Meelelahutusele kulutamine 
suureneb pärast 11. eluaastat 
ning teismeeas kulutatakse eel-
kõige riietele ja jalanõudele.

Iga viies laps ei pane raha 
kõrvale ehk kulutab kogu tasku-
raha ära. Eelkooliealised lapsed 
koguvad raha valdavalt mängu-
asjade jaoks, teismelised eelista-
vad tehnikavidinaid (nutitelefo-
ne, tahvelarvuteid jms). Vanemas 
eas kogutakse raha meelelahu-
tuse ja reiside jaoks.

Uuringust tuli välja, et noore-
matele lastele antakse taskuraha 
enamasti sularahas ning panga-
ülekannet hakatakse eelistama 
alates 16. eluaastast. Lapsevane-
mad kontrollivad lapse taskura-
ha kasutamist kuni 11. eluaastani 
ning hiljem küsitakse lapselt raha 
kulutamise kohta vaid aeg-ajalt. 
Lapse pangakonto jälgimine läbi 
interneti- või mobiilipanga ei ole 
lapsevanemate seas levinud.

 
allikas: Swedbank

HUVITAV TEADA
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Septembris toimus üle Ees-
ti mitmetes linnades meeste 
elustiilinädal, keskmes mehe 

vaimne tervis ja füüsiline vorm. 
Töötubades ja seminaridel lahati 
muutumise võimalikkust, ellusuh-
tumisi ja elustiile. 

Umbes samal ajal jäi toimeta-
jale silma üks habemes pikk mees, 
kes Laagri vahel lapsekäruga ringi 
rallis ja kelles võis ära tunda Eesti 
meedias üsna jõuliste avaldustega 
esinenud blogijat, kes keskmist eesti 
meest vahel nahutada, vahel nõusta-
da on võtnud. Raske oli vastu pan-
na kiusatusele mees toimetuse dii-
vanile neist asjust rääkima kutsuda.

Kuidas peab mehega rääkima, et 
ta mõistaks, et endaga tuleks ka 
tegeleda. See vist väga ei mõju, 
kui naine ütleb kodus, et kallis, 
palun, korrigeeri nats oma elu-
stiili?
No see on kõige hullem variant, 
kui naine ütleb. Siis on mees kohe 
lukus. Tegelikult on ju praegu pä-
ris hästi ses mõttes, et moes on olla 
tervislik, mittesuitsetaja, mitte alko-
holi võtta. Tanel Padar, Ott Lepp-
land, Raivo E. Tamm – nii noored 
kutid kui vanemad ütlevad, et see ei 
ole fun. Nad julgevad oma näoga ja-
gada oma lugusid, et näed, mul oli 
niimoodi. Toimivad kogemuspõ-
hised lood, mitte see, kui vehkida 
numbrite ja tabelitega.

Käisin Paldiski maanteel, no seal 
hullumajas, ühel meeste depres-
siooni teemalisel konverentsil. Saa-
lis istub mees ja sa näed kaugelt, et 
tal on muresid. Tulebki välja, et on 
hullumajas sees olnud, teinud tab-
letikuurid ja muud ravid läbi. Aga 
ütleb, et rohkem kui miski muu on 
teda aidanud palatikaaslaste lood, 
meeste jutud sellest, kui on jamas 
oldud. Et ülejäänu ei tööta. Nende 
kogemus, kes on selle läbi elanud ja 
julgevad rääkida, see toimib meeste 
puhul.

Sina oled ju võtnud oma blogis 
ka omamoodi eesti mehe eestkõ-
neleja rolli.
Kevadel käisin Mihkel Raua saates 
ja tema pöördus seal mu poole ka 

kui eesti mehe eestkõneleja. No 
mida? Ma ei ole võtnud mingit rol-
li ja kindlasti ei taha ma olla mingi 
eestkõneleja. Ma lihtsalt hakkasin 
blogi kirjutama asjadest, mis mind 
on aidanud. Ma olen ka mees, isa, 
mul on elukaaslane, ma olen lahku 
läinud, riike vahetanud, päris põh-
jas ära käinud. Neist asjust ma kirju-
tangi, võimalikult ausalt ja lihtsalt. 
Ja kuidagi... need teemad nagu ise 
plahvatasid. Üks postitus oli peal-
kirjaga „Mees, kus su munad on?“. 
Rääkisin sellest, mida kõike eesti 
mees oma kätega teha oskab, aga 
enamasti on neil samal ajal selline 
hoiak, et ah, mis nüüd mina, kuigi 
peaks enda üle uhke olema. Kolme 
päevaga on sel Facebookis 150-tu-
handene reach, ajakirjandus hakkas 
küsima, et kuule, räägime äkki lä-
hemalt...

No see pealkirigi on juba üsna 
provotseeriv, ju sel oli ikka mingi 
eesmärk.
No natuke oli muidugi. Mulle 
meeldib veidi nagu kraapida. Kui 
ma kirjutan, siis meeste keeles. On 
pehmemaid blogisid, et otsi, mees, 
oma sisemine jõud üles, aga see on 
juba järgmine tase. Mina ei sek-
ku siis, kui on juba depressioonid 
ja tõsisemad asjad, see ei ole minu 
teema.

Mis see sinu teema siis on?
Kui ma saaks oma kirjutistega mehe 
lihtsalt mõtlemagi, et kui tal kli-
kib ära, et äkki saab teistmoodi ka 
elada ja äkki saab parem. No ma 
ikka kordan, et see oli mul alguses 
nagu eneseväljendusviis: minu blo-
gi, minu mõtted ja ideed. Neil tee-
madel ju kuskil õhtusöögilaua taga 
rääkima ei hakka. Aga nüüd on see 
blogi oma elu elama hakanud. Mui-
dugi on neid, kes kommentaariumi-
tes arvavad, et ma peaks juba ammu 
end metsas maha laskma. Aga ei pea 
ju minu postitusi lugema. Need on 
minu lood ja minu mõtted.

Kas need sinu mõtted siis pigem 
resoneeruvad praeguse ajaga või 
mitte?
Ma ei tea. Pisikesed märgid nagu 
oleks. Mind kutsutakse rääkima 
saadetesse ja seminaridele, ma tõesti 
loodan, et mind ei kutsuta klouni-
na. See justkui näitab, et midagi ma 
räägin õigesti. Inimesed tulevad su-

valistes kohtades ja tahavad suhelda. 
Või kirjutavad Facebookis. Mehed 
just. Mõni ütleb, et kuule, mul on 
selline teema, viitsid, kirjuta sellest 
ka. Et siis ma saan oma naisele näi-
data, ma otse nagu ei saa rääkida. 
Ja kui sina kirjutad, et siis naised 
usuvad.

Kas naised ka tahavad sinuga 
meestest rääkida?
Jah. Kui kuskil väljas olen, siis ena-
masti naised just tahavadki. Et mul 
on mehega selline asi, mida sa, 
Jesper, arvad. Ma katsun siis aus olla 
ja vastata, aga ega nad ei taha usku-
da. Tead, ma mõistan neid mehi ka. 
Paljudel on nii, et kui naine tuleb 
ja ütlebki, et räägime asjadest, siis 
sel ajal, kui mees lahtiste kaartide-
ga räägib, naine ei kuulagi, vaid tal 
keerutab peas masin, et kuidas ja 
milliseid vastuväited mehe jutule 
esitada.

Aga mis sinu arvates selle eesti 
mehe peamine mure siis on, et ta 
õnnelik ei ole?
See meie neljakümnesete põlvkond 
– me oleme natuke nagu rataste 
vahele jäänud. Vana kooli meestel, 
nagu meie isadel näiteks, olid kind-

lad reeglid: mees ei nuta, ei mölise, 
mees teeb tööd ja remondib trakto-
ri, kui on mingi jama, siis mees joob 
end täis ja ei kurda isegi pohmelli 
üle. Kui mina olin tiinekas, siis oli 
ainult üks eneseabiõpik suhete tee-
mal – „Avameelselt abielus“. Sealt 
said teada, et kui mees tuleb koju, 
siis naine rivistab lapsed üles ja 
hoiab nad tasa ja et iga naine tahab 
peale orgasmi nutta. Selliste tead-

mistega on täna raske ellu jääda. 
Ja nüüd siis on uus maailm uute 

reeglitega ja seal räägitakse, et mees, 
tule ja ava ennast ja hinga südame-
ga. Neid kahte on raske sobitada. 
Tahaks nagu olla vana kooli järgi 
isane, aga samal ajal peaks nagu 
pehme ka olema. 

Sa ütled, et kogemuslood mõju-
vad, aga mis see Sinu enda lugu 
siis on?
Ma olin profisportlane, kuni 30. 
aastani mängisin kaks korda päevas 
korvpalli ja nädalavahetustel olid 
võistlused. Siis see sai läbi. Mul ei 
olnud pallimängimise kõrvalt min-
git töökogemust, haridust, CV oli 
võrdne 17-aastase poisikes omaga. 
Kõrge kukkumine. Ei olnud enam 
mingit aplausi, kaasaelamist ega 
neid, kes baaris välja oleks teinud. 
Kogu power kukub ära, mingit 
emotsiooni enam juurde ei tule. 
Oledki nagu jobu. Paljud sportla-
sed hakkavad siis jooma või satuvad 
jamadesse. 

Eks ma tegin ka kõik need asjad 
läbi. Depressioon, kõvasti napsu. 
Sõpradel läks kõik hästi: firmad, 
majad, pered. Minu variant oli ehi-
tusele telliseid tassima minna.

Minu õnn oli, et tutvusin ühe 
väga ägeda naisega. Läksime Ees-
tist minema, lõpetasime siin kõik 
ära, seljakottidega panime Austraa-
liasse. Alustasime otsast peale ja ei 
olnud ka välistatud, et enam tagasi 
ei tulegi. Ma üksi võibolla ei oleks 
seda suutnudki, naine oli suur osa 
sellest. Me oleme siiamaani koos ka.

No aga kõik ei saa ju minna mi-
nema ennast otsima?
Jah, inimesed on minult ka küsi-
nud, et kui pole seda raha ega või-
malust minna, mis siis saab. Ei saagi 
ärgata? Minge Hiiumaale! See on 
samasuguse energiaga saar nagu 
Bali. Probleem on pigem selles, et 
Eestis on müra nii palju. Vanemad, 
pere, sõbrad – seda kõike on pea 
võimatu välja lülitada. Aga ei pea 
Amazonasesse minema, võib Val-
ka ka. Kuigi ma olen seda meelt, et 
areng saab alata ikkagi üksinduses.

Nii et vaimse tervise turgutami-
seks aitab vähem müra ja distants 
vahele?
No tegelikult algab kõik ikka tun-
nistamisest, et on mingi jama. Kui 

Eesti mehe peamine probleem: 
tahaks olla vana kooli reeglite järgi 
isane, aga samal ajal peaks nagu 
pehme ka olema
Tuntud blogija Jesper Parve räägib eesti mehe pimedas toas peituvatest deemonitest ja soovitab avastus-
retke oma sisemaailma, et endaga tuttavaks saada.
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Vaimsuse 
variante
on ka palju. Ei 
tähenda, et pead
metsas lõkke 
ümber, till paljas, 
tantsima,
võib ka lihtsalt 
paar raamatut
läbi lugeda

Perega Laagri servas resideeruvale Jesperile tundus nooremas eas kõige 
hullema eluvormina, et astud hommikul koduuksest välja, ühel pool naaber 
niidab muru, teisel pool lehvitab – selline Ameerika filmidest nähtud stseen. 
Aga täna talle täitsa meeldib
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Algas 34 lapse sõit Nõva 
maastikukaitsealale Allik-
järvele, kus toimus MTÜ 

Juuniorkompanii korraldatud Va-
lingu ja Aila küla koolilaste suve-
lõpu- ja seikluslaager. Eesmärk oli 
arendada füüsilist vastupidavust ja 
meeskonnatööd ning omavahelist 
suhtlemist. Ka sooviti anda vajalik-
ke teadmisi esmaabist ja arendada 
oskusi, mis on vajalikud looduses 
liikumiseks. 

Kuna kohalejõudnud bussil ei ol-
nud metsas ruumi manööverdada, 
algas kohe matk oma kompsudega. 
Esimese asjana õpetati selgeks sõ-
javäelises rivis seismine, järjest- ja 
paarislugemine. Selle tulemusel sai 
seltskond korralikult segi aetud ja 
uued kambad loodud.

Rühmasid läks kõigepealt vaja 
esmaabiõppuse läbiviimiseks. Num-
ber ühed harjutasid esmaabivõtteid 
number kahtede peal ja vastupidi. 
Teooriat ja praktikat saadi kolm-
nurkrätiku kasutamise kohta: kui-
das siduda käelaba ja pöida, kuidas 
riputada vigastatud kätt.

Samal ajal valmis väliköögis ko-
sutav supp. Kõhud täis söödud, 
mindi RMK Nõva looduskeskuses-
se, kus tutvuti ekspositsioonidega 
ja anti kiirõpe looduses orienteeru-
mise kohta. Matk kujunes päris pi-
kaks ja nii mõnigi pidi puhkepause 

tegema. Õnneks oli metsaaulne täis 
suuri mustikaid, sai suurema nälja 
kustutatud. Lapsed said kaardiluge-
mise ja kompassi suuna jälgimisega 
suurepäraselt hakkama.

Sõrmed-suud lillad, jõuti taas 
laagriplatsile, kus ootas õhtusöök. 
Pärast seda oli vaja hakata mõtlema, 
kus ja kuidas öö mööda saata. Inst-
ruktor tõi välja kaks suurt Rootsi sõ-
javäetelki. Üks pandi püsti instruk-
tori juhendamisel, teine juba täiesti 
iseseisvalt. Uni oli mõlemas hea.

Kui esimesel päeval oli ilm päi-
keseline, siis teisel päeval tuli toime-
tada meie suve tavapärases vihmas. 
Tänu vihmale sai aga kuivatamiseks 
ära proovitud telkides olevad ahjud. 
Teise päeva põhimissiooniks oli läbi 
teha lahingutegevus, proovides ka 
Airsoft-relvasid. Eelnevalt tutvustati 
väga põhjalikult ohutustehnikat ja 
lepiti kokku rangetes reeglites. Siis 
mindi metsa instruktoritele jahti 
pidama. Maha peeti mitu lahingut. 
Kes ei soovinud metsas instruktorile 
jahti pidada, sai kätt proovida täp-

suslaskmises. Koos 
lahinguga lõppeski 
paraku juba ka laa-
ger. 

Ei saa öelda, et 
suured inimesed 
meie kandis välja-
pakutud tegevus-
test viimasel ajal 
väga aktiivselt osa 
on võtnud. Olene-
mata sellest, kuidas 
neid kutsutud on. 

Üleskutse lastelaagris koos seigelda, 
avastada ja üksteist paremini tund-
ma õppida, ei vajanud levitamist. 
See läks laste endi seas nii liikvele, 
et mõned nädalad enne toimumist 
olid kõik kohad täidetud. Juba üles-
kutse koos midagi teisiti teha liitis 
siinseid lapsi ja tekitas uusi ideid.

Kaasas olnud vabatahtliku saatja-
na oli mul ilus vaadata, kuidas lap-
sed omavahel läbi said, koos nalja 
tegid ja üksteist aitasid. Oli tunda 
mõnusat meeskondlikku koostööd. 
Üks asi on minna ekskursioonile 
või laagrisse oma klassikaaslastega. 
Palju ägedam on seda teha oma 
küla lastega, oma naabritega, kelle-
ga koos on üles kasvatud ja ninapidi 
koos oldud, sama kooliteed käidud, 
koos bussi või rongi peale joostud; 
Kadrit-Marti joostud; kelle kodud, 
pered ja loomad on omavahel tutta-
vad. Suurtena saadakse kokku, vaa-
datakse fotosid ja heietatakse takka-
järgi, mida kõike toredat sai omal 
ajal lapsepõlves ja oma kodukohas 
tehtud.

Selleaastane sünnipäeva tähis-
tamine oli eriline selle poo-
lest, et esimest korda 18 aasta 

jooksul toimus meil kogunisti kaks 
sünnipäevapidu. Seda seetõttu, et 
igal aastal kasvab nii Ääsmäe põ-
hikooli õpilaste arv kui ka sellega 
võrdeliselt noortekeskuse külasta-
jate arv ja me soovisime nii noore-
matele kui vanematele teha peo just 
nende maitse järgi. 

Nii korraldasimegi 18. sünni-
päeva kahes osas. Päeval toimusid 

erinevad eakohased mängud ning 
oli kaetud sünnipäevalaud kuni 4. 
klassi õpilastele ning õhtusel ajal 
olid siis peole oodatud noored ala-
tes 5. klassist. Neile noortele oli 
üllatuseks tellitud ka ülipopulaar-
seks osutunud fotoboks ning õhtu 
möödus taas erinevate mängude ja 
sünnipäevatoitudega maiustamise 
tähe all. Peole pani punkti õhtune 
disko. 

Mõlemad vanuseklassid jäid 
oma pidudega väga rahule. Noo-
remad said mängida ja maiusta-
da ning vanemad koos sõpradega 
fotoboksis mälestusi jäädvustada 
ja tantsida. Mäekõrguselt juba 18 
aastat noortekeskuse pidude po-

pulaarseim mäng oli ka sel korral 
limbo.

Külalisi me endale küll ei kutsu-
nud, kuid siiski tõi naeratuse näole 
ja tegi südame soojaks see, et meid 
käisid õnnitlemas Ääsmäe raama-
tukogu tubli kollektiiv ning Saue 
vallamaja rahavas. Noortel tegi tuju 
eriliselt rõõmsaks uudis, et noorte-
keskus sai endale sünnipäevakingi-
tuseks uue mängukonsooli, mis on 
tänaseks juba usinalt kasutusel.

Meie poolt suur aitäh lapseva-
nematele, kes meie majja 18 aasta 
jooksul oma lapsi usaldanud on 
ning me loodame ka järgmised 18 
aastat Ääsmäe noorte elu vahva-
maks muuta.

Mis juhtub, kui ühe küla lapsed 
kolmekümneks tunniks metsa viia?

Ääsmäe noortekeskus pidas 
sünnipäevapidu topelt

Kui muidu kogunevad lapsed Valingul mänguväljakule 
pigem õhtuti, siis augusti viimasel neljapäeval oldi seal 
ebatavaliselt vara. 

Tore on alustada kirjutamist teadaandega, et Ääsmäe 
noortekeskus on tegutsenud aktiivselt juba 18 aastat ning 
aastate jooksul oleme pidevalt töötanud nii noorte kõrval kui 
ka nendega koos, et pakkuda neile aina mitmekesisemaid 
võimalusi vaba aja veetmiseks.

KÜLAS TOIMUB

NOORED

MARJU 
LEMBER
Valingu küla 
elanik

IMBI 
TIGASSON
noorsootöötaja

see välja öelda, on edasi juba liht-
sam. Nagu alkohoolikutelgi.

Naised ju halavad pidevalt, et 
neil on depressioon ja maailm on 
halb. Miks mehed siis ei oska?
No eks see oleks ju nõrkuse märk, 
vähemalt meie põlvkonna jaoks. 
Evolutsiooniline konkureerimine ei 
ole alateadvusest kuskile kadunud. 
Kui ma tunnistan, et ma olen nõrk, 
siis süüakse mind teiste isaste poolt 
välja ja võetakse mu emane ära. Või 
nagu loomariigis – nõrgad tapetak-
se lihtsalt maha. Hirm on sees, isegi 
kui seda tunnistada ei taha või ei 
oskagi.

Sa oled andnud oma blogis ka 
paar suhteretsepti.
Mina vaatan suhteid baastasandil. 
Naine testib oma meest iga jumala 
päev, isegi esmakohtumisel katsub 
naine välja peilida, kas see mees on 
vääriline, kas ta on võimeline naist 
ohu korral kaitsma. Või kui naine 
jääb rasedaks, kas mehest on siis 
asja peret kaitsma. Nii see naine 
surgib ja kui mees murdub, sõidab 
naine tast üle. Kuigi oma alatead-
vuses ei taha naine mitte kunagi, et 
mees murduks. Ta tahab kinnitust, 
et kallis, ma hoolitsen nende asjade 
eest. See on puhtalt alateadlik ja 
mees peab aru saama, et nääguta-
mise taga on sama soov – saada kin-
nitust, et mees on mees.

Feministlikuma vaate esindajad 
ütleksid nüüd, et misasja, naine ei 
vaja mingit kaitsjat, ta saab oma-
dega ise hakkama – mees peaks 
pakkuma partnerlust.
See on minu arvamus ja seda on sa-
mal ajal ka tuhantete aastate vältel 
testitud. Sellel feminismi teemal ma 
sõna ei võta. Pole minu lahing. 

Hea küll, aga see teine pool –
mida mees siis vajab?
Mu üks blogipostitus oli sellest, et 
mehel ei ole vaja 50 erinevat varian-
ti, kuidas naine teda õnnelikuks 
saaks teha. Kolmest-neljast täiesti 
piisab. Põhiasjad. Nagu see lasteaia 
seina peal olev toidupüramiid, kus 
on kirjas põhiasjad ja kindlas vahe-
korras. Mehel on vaja sööki, sõpru, 
armastust, seksi, omaette aega, ees-
märki elus ja mõningaid muid asju 
veel, kuid neid kindlasti ei ole 50.

Nii lihtne ongi? Kas meie suhte-
probleemid tulevad siis sellest, et 
me mõtleme üle?
Kassid ja koerad ei hakka kuna-
gi ühest kausist sööma. Me oleme 
erinevad ja maailma rahu ei tule. 
Sellist olukorda, et mees sai naisega 
asjad korda, ei ole olemas. 

Sa ütled, et mees peab olema 
mees ja samal ajal põrutasid ise 
Balile oma väge ja vaimsust leid-
ma. Tavaliselt lähevad sinnakanti 
ju keskealised naised joogat tege-
ma ja ärkama.
Kui mina Balil olin, siis ma katseta-
sin enda peal äärmusi. Käisin nõida-
de juures ja joogas, ei söönud liha, 
ei joonud alkoholi. Ja sain aru, et 
mulle äärmused ei sobi. Asju saab 
omastada siiski ainult juhul, kui 
keha need vastu võtab. No näiteks 
lihast loobumine. Mul ei tekkinud 

sellega koos mingit vaimsuse kas-
vu, kuigi nii räägitakse. Ma lihtsalt 
mõtlesin iga päev, et tahaks liha. 
Sama on vaimsusega – neid varian-
te on ka palju. Ei tähenda, et pead 
metsas lõkke ümber, till paljas, tant-
sima, võib ka lihtsalt paar raamatut 
läbi lugeda. Peab proovima, mis 
peale läheb.

Mida sa soovitaksid sellele mehe-
le, kes rapsib karjääri teha, reede 
õhtul läheb joob täis, sest pingeid 
on nii palju, öösiti ei maga, sest 
mõtteid on liiga palju?
Ma kunagi üritasin aidata inimest, 
kes seda ei tahtnud. Rohkem enam 
ei ürita. Kui selline elu tundub me-
hele endale okei, siis ongi hästi. Eks 
elu teeb oma korrektiivid. Ühel het-
kel hakkab miski vastu koputama ja 
lagunema. Aga mõnda meest aitab-
ki kriis. Karm öelda, aga ju siis enne 
ei saa aru.

Sul tuleb sügisel teine raamat väl-
ja. Samad teemad?
Jah, nüüd oktoobris kohe. Pealkir-
jaks ongi „Mees“. Seal on erinevad 
peatükid: vaimsus, tervis, seks, vägi, 
pärand. Ma olen tegelikult kirju-
tanud oma mõtteid ja ideid juba 
kuskil 22. eluaastast, mul on poo-
lemeetrine hunnik märkmeid. See 
raamat ongi kokkuvõte enda me-
heks olemisest, suhetest. Väga vabas 
vormis, lihtne lugeda, otsekohene ja 
aus.

Kes see lugeja peaks olema?
70% mehed ja 30% naised. Ma usun, 
et ka naistel on hea lugeda, kuidas 
mees päriselt „töötab“. Vastu ka ei 
saa vaielda vahepeal, tuleb raamat 
läbi lugeda ja siis võib mulle kirju-
tada. Üks mees saab vähemalt oma 
loo ära rääkida. Muidu naised loe-
vad oma ajakirju, kus teised naised 
räägivad, mida mehed mõtlevad. 

Kas sinu naisel on ses mõttes kui-
dagi kergem elada, sest sa mõis-
tad nii ennast kui naisi?
Ei-ei-ei-ei! Ma lihtsalt oskan suh-
tuda nendesse nägelemistesse nagu 
meelelahutusse. Ma ju tean, mis 
mustrid seal taga jooksevad. Aitabki 
see, kui mõistad teist poolt, siis me 
saame lihtsalt paremini läbi. 

Me oleme perena täna üsna pai-
gas. Talvel sünnib teine laps, üks on 
juba olemas, koer ka. Maja Laagri 
servas. See, muide, tundus mulle 
nooremana kõige hullema asjana, et 
astud hommikul koduuksest välja, 
ühel pool naaber niidab muru, tei-
sel pool lehvitab – selline Ameerika 
filmidest nähtud stseen. Aga täna 
mulle täitsa meeldib.
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• „Hoiame mehi poole 
rohkem“

• „Sepp, kus su munad on?“

• „Mees, kuidas sul päriselt 
läheb“

• „Suuseks, võileivad ja 
vaikus“

• „Oled mees või ei ole?“

• „Kuidas naised, lapsed ja 
koerad õnnelikena hoida?“

VALIK MEESTEKESKSEID 
TEEMAKÄSITLUSI JESPERI 
BLOGIS JESPERPARVE.COM
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Kõik lasteaiad, mis projektis 
osalevad, tegid oma õpetaja-
te seas uuringu, et teada saa-

da, mis tüüpi tegevusi sihikule võtta. 
Selgus, et tihti võivad õpitavad tead-
mised jääda laste jaoks liiga teoreeti-
liseks ning tegevusi kombineeritakse 
liiga vähe mänguliste või praktiliste 
tegevustega. Ka võivad lapsed olla 
vahel vähe aktiivsed, kuna neil jääb 
puudu eneseteostamise julgusest. 

Õppimine läbi mängu on küll Eesti 
hariduses ja lasteaedades igapäeva-
ne, kuid koostööprojektis osalemine 
annab võimaluse näha mängulise 
õppe olulisust värske pilguga.

Tegu on strateegilise koostöö-
projektiga, kus osalevad lisaks Nõl-
vaku lasteaiale ka Kreeka, Itaalia, 
Rumeenia ja Türgi lasteaiad. Ees-
märgiks on ergutada lapsi tundma 
huvi neid ümbritseva maailma vastu 
ning olema aktiivne küsija, samuti 
on soov luua lastele mänguline ja 
inspireeriv õppe- ja kasvukeskkond, 
kus õppimine toimuks märkama-
tult.

Projekti üks osa on arendada 
partnerriikide lasteaedade õppeka-
vas leiduvate teoreetiliste eesmär-
kide juurde praktilisi tegevusi ja 
päriselt läbiviidavaid olukordasid. 

Läbi suunatud mängulise tegevuse 
motiveeritakse lapsi olema aktiivsed 
osalised neljas projekti põhifookuses 
olevas suunas: matemaatika, teadus, 
võõrkeeled ja tehnoloogia.

Igas rühmas oma suund
Naerulindude lapsed kuuluvad tea-
dusklubisse, nende õpetajad hakka-
vad panema rõhku põnevate katsete 
läbiviimisele ja teadlaste töö tutvus-
tamisele. Õnneseente lapsed on ma-
temaatikaklubis ja keskendutakse 
põnevate matemaatiliste mängude 
mängimisele, läbi õuesõppe geo-
meetriliste kujundite õppimisele ja 
selgeks saab ka kabemäng. Liblikate 
ja Vikerkaare rühmade lapsed moo-
dustavad tehnoloogiaklubi, mille 
eesmärgiks on õpetlike mängude 
mängimine IKT vahendite abil ja 

robootika ning hariduslike roboti-
te lõimimine õppetöösse ja mängu. 
Allikalaste ja Karu-Sellide lapsed 
kuuluvad keeleklubisse, kus õpitakse 
võõrkeelseid lastelaule, tehakse teat-
rietendusi ja mängitakse rollimänge. 

Kaheaastase projekti käigus saa-
vad õpetajad võimaluse külastada 
ülejäänud nelja projektis osalevat 
lasteaeda ning näha, kuidas toimub 
õppimine teistes riikides. Õpperei-

sidel saavad lasteaiaõpetajad väär-
tuslikke kogemusi, mida oma Eesti 
kolleegidega jagada ning õppetöös 
rakendada. Projekti üheks osaks on 
ka tutvustada lastele teistes riikides 
elavaid lapsi, nende keelt ja kultuuri.

Nõlvaku lasteaia jaoks on seda 
tüüpi rahvusvahelises projektis osa-
lemine esmakordne ja vastutusrohke 
ülesanne, kuna lasteaed on ka kogu 
projekti eestvedajaks.

*Erasmus+ on Euroopa Liidu 
haridus-, koolitus-, noorte- ja spor-
diprogramm, mille läbi on ka alus-
hariduse õpetajatel võimalus teha 
rahvusvahelisel tasandil koostööd 
teiste haridusspetsialistidega ning ja-
gada omavahel häid praktikaid.

Kelly Haapsal (vilistlane aas-
tast 2009): Ma mäletan üht 
korda, kui meil polnud und 

ja teesklesime, et magame, et õpeta-
jad rühmast ära läheksid. Ja siis me 
jooksime mööda rühma ringi.

Lisbeth Liiv (vilistlane aastast 
2009): Ma mäletan, et meie rühma 
kõigile tüdrukutele meeldis sama 
poiss meie rühmast.

Kaisa-Maris Alliksaar (vilistla-
ne aastast 2009): Ma mäletan, kui-
das me mängisime kartulimängu, 
mida õpetaja Kristina meile õpetas. 
Ja kuidas me karusselli peal keeru-
tasime nii kaua, kuni süda pahaks 
läks. Meil oli väga tore lasteaed, mõ-
nusad õpetajad ja rühmakaaslased!

Liisu Sula (vilistlane aastast 
2010): Mulle meenub, et läksin las-
teaeda alati hea meelega, sest seal 
olid heatujulised kasvatajad. Laste-
aiast sain kaasa ka tantsukire ja head 
sõbrad, kellega suhtlen siiani.

Marju Niinepuu (liikumisõpe-
taja aastast 2007): Olen töötanud 
siin avamisest alates. Mulle meel-
dib tegeleda laste ja spordiga, väga 
põnev oli tööd alustada täitsa uues 
lasteaias. Suureks eeliseks on head 
treeningvõimalused, sest on olemas 
saal, ujula ja staadionid. Olen elu-
aegne Saue valla inimene ja on väga 

tore, et õpetan oma koduvalla lapsi 
võimlema, suusatama, ujuma, jalg-
rattaga sõitma, mängima, matkama. 
Kõige enam on meeldinud tege-
vuste mitmekülgsus, laste ehedad 
emotsioonid ja õpitu üle rõõmusta-
mine. Põnevust on kogetud ühiste 
üritustega nii õpetajate, laste kui ka 
vanematega. Veskitammi lasteaias 
on alati töötanud väga rõõmsameel-
sed, üksteisega arvestavad inimesed, 
nendest 8 on minuga seda ühist tee-
konda käinud avamispäevast alates. 

Kristina Võrk (õpetaja aastast 
2007): Lapsena olin 
veendunud, et tule-
vikus töötan vaba-
meelse kunstnikuna, 
aga... oleks vist pi-
danud sagedamini 
pintsli kätte võtma. 
Kukesammuke unis-
tustele lähemale viis 
mind õpitud maas-
tikukujundaja eriala. 
Teades-tundes ennast, oleks mõte 
pedagoogina töötamisest pannud 
mind ebalevalt kukalt kratsima. 
Enne lasteaiaõpetaja ameti oman-
damist töötasin 10 aastat Tallinna 
Lauluväljakul, kus organiseerimi-
ne, juhtimine ja asjade käivitamine 
olid minu põhitegevusteks. Ja nüüd 
siis 10 aastat Veskitammi lasteaias. 
Lasteaias töötades on igal juhul vaja 
iga päev nii loovust kui ka väikeste 
kodanike tegemiste organiseerimist 
ehk siis teadmisi rööprähklemisest. 

Selline töö ja toredad väikesed kaas-
lased mulle meeldivad. Ja kui ma 
just pintslit käes ei hoia, siis hoian 
saba rõngas! Lasteaiale aga toredat 
olemist kuni 100-astaseks saamise-
ni! Hip-hip hurraa!

Tiia Hämarsalu (õppealajuhata-
ja aastast 2007): 2007. aasta augus-
tis sai minu elus uueks väljakutseks 
alustada tööd Veskitammi lasteaias. 
Üldist tööstaaži on mul lasteaias 
töötamisel juba üle 40 aasta. Töö 
inimestega on huvitav ja olen ka ise 
pidevas arengus. Aastatega on palju 

muutunud õpetamisstiilides, -mee-
todites, tegutsemisviisides. Tore on 
töötada majas, kus on tolerantsed, 
hoolivad ja lapsi armastavad kollee-
gid, koostööaltid ja vastutulelikud 
lapsevanemad ning maja täis sära-
silmseid, siiraid ja vadistavaid lapsi.

Maire Kivimurd (lapsevanem 
aastast 2007, töötaja aastast 2013): 
Esimene mälestus on aastast 2007, 
kui helistas rõõmsameelne direktor 
Rita ja teatas, et minu 5-aastane 
poeg saab lõpuks ometi lasteaiako-

ha uhiuude Veskitammi lasteaeda. 
Mõeldes nendele kolmele aastale, 
mil laps siin käis, loen suurimaks 
plussiks seda, et ta puutus Muumi 
rühmas kokku lausa nelja imelise 
õpetajaga: särtsaka Anneli, südam-
liku Marge, toetava ja motiveeriva 
Mare ning tasakaaluka Veeraga. 
Kõige meeleolukamad hetked on 
seotud Jõuluvanaga – naerda said 
nii lapsed kui lapsevanemad. 2013. 
aastal kutsus Rita mind tööle tervi-
setöötajaks ja ma olen nautinud igat 
hetke siin majas. Lapsed on nii siirad 

ja rõõmsad ning need 
kallid, mida iga päev 
neilt saad, hoiavad 
ka ennast rõõmsa ja 
noorena. Palju õnne, 
armas Veskitammi 
lasteaed!

Kristi Lillepea 
(lapsevanem 6 aas-
tat): Olen selle väike-
se pere üks paljudest 

lastevanematestSee pere on pakku-
nud turvatunnet ja suurepärast või-
malust koos kasvada ning avastada 
meie laste nende päris oma mina. 
Tunnen, et olen alati oodatud ja 
minu soove ning mõtteid on huviga 
kuulatud. Mulle nii tohutult meel-
dib ausus, avatus ja koos tegutsemi-
ne ning saan seda kõike siin peres 
olles kogeda. ,,Lapsed on külalised 
me elus ja neisse tuleb lugupidami-
sega suhtuda'' –t just seda motot 
selle lasteaia väike pere oma süda-

mes hoiabki.
Marilin ja Tiit Ojaveski (lapse-

vanemad aastast 2007): Meie lastest 
kaks on edukalt läbinud Veskitammi 
lasteaia ning kolmas, pesamuna, al-
les veereb lasteaiaradadel. Kõik need 
aastad on lapsed saanud nautida just 
täpselt sellist olmet ja õppetegevu-
si (sh laulmist, tantsimist, ujumist, 
matkamist) ning muidugi võrratuid 
õpetajaid, nagu meie lapsevane-
matena oleme soovinud ja osanud 
unistada. Võibki öelda, et tegemist 
on unistuste lasteaiaga! 10-aastase-
na on Veskitammi lasteaed just as-
tumas mürsikuikka ning loodame, 
et vähemalt 100 aastat tegemisi ja 
lustakaid toimetusi ootab veel ees.

Külli Pootsik (lapsevanem aas-
tast 2007): Siin on käinud minu 3 
last. Olen neid treppe kulutanud 
päris esimesest avamispäevast peale. 
Alati sära silmis ja õnnetunne süda-
mes. Suur-suur tänu õpetajatele (2 
korda Puhhi rühm), sest nemad olid 
need, kes selle rahulolu ja kindlus-
tunde tekitasid, millega oma lapsed 
üle ukse andsin. Minu laste suust ei 
ole tulnud kordagi lauset, et ei taha-
lasteaeda minna, pigem oodati pü-
hapäeval pikisilmi esmaspäeva. Sel-
les lasteaias on üks tore majahaldjas, 
kes oskab oma ümber suurepäraseid 
inimesi valida. Et kõik hästi toimiks, 
on vaja väga head kollektiivi ja Ves-
kitammi lasteaias on see olemas. 
Aitäh nende rõõmurohkete aastate 
eest. Edu!

Koostööprojektis osalemine võimaldab näha 
mängulise õppe olulisust värske pilguga

Siin on rõõmud siirad, pisarad märgatud ja 
lapsed õnnelikud ning hoitud

Alates sellest sügisest on Nõlvaku lasteaed alustanud Erasmuse* projektis kaheaastast koostööd teiste 
Euroopa Liidu ja sinna pürgivate riikide lasteaedadega. Projektis „I LOVE SCIENCE“ (e.k „Ma armastan 
teadust“) osaleb viis haridusasutust.

Veskitammi lasteaia 10. sünnipäeva paiku jagasid vilistlased, õpetajad ja lapsevanemad, mis tunne neid 
juubilarile mõeldes valdab. Pidupäevale kohaselt said need mõtted ilusad, sõnad toetavad ja tulevikuloo-
tused optimistlikud.

HARIDUS

HARIDUS

Õpetaja õpib prorgrammeerimist

VESKITAMMI 
LASTEAEDKV

KODUVALD

MERLE PERM 
Nõlvaku laste-
aia direktor 

KAROLIN 
KABANEN 
õppealajuhataja 
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See väike ja hubane spordi-
klubi tegutseb Laagris 2004. 
aastast, pakkudes jõusaali- ja 

rühmatreeninguid huvilistele nüüd 
juba pea 14 aastat. Tõsi, kuni tä-
naseni oli tegu küllaltki tavapärase 
spordisaaliga, kus olid küll loodud 
kõik vajalikud võimalused tree-
nimiseks, kuid ei midagi enamat, 
sest puudus kaasaegne masinapark, 
tänapäeva fitnessimaailma sära ja 
trendikus. Nüüd võib selle peatüki 
kirjutada spordiklubi ajalooraama-
tusse, sest Via Fitness on läbinud 
põhjaliku uuenduskuuri ja muutu-
nud tõeliseks preemiumklassi „fit-
nessi-Mekaks“, kuhu on oodatud 
nii noorema kui ka vanema generat-
siooni treenijad.

Via Fitnessi spordiklubi eestve-
daja Lennart Steinbergi sõnul on 
600 m2-ne saal Laagri Spordihoo-
nes piisavalt suur, et pakkuda kva-
liteetseid treeningutingimusi, kuid 
samas mõnusalt väike, tekitades hu-
base ja koduse saali tunde. „Usume, 
et kuna saalipinda on võrdlemisi 
vähe, siis treeningu kogemus, emot-

sioon ja aura peava olema selle võrra 
paremad. Just seepärast pöörasime 
uuenduste käigus suurt tähelepanu 
spordisaali sisekujundusele, kasuta-
des kaasaegseid valgustus- ja värvi-
lahendusi, motiveerivaid tsitaate ku-
junduselementidena ja palju muud. 
Mõtlesime kõiksugu detailidele, 
nagu külastajale treeningrätiku 
kasutamise võimaldamine või mõ-
nus värske lõhnaaroom kogu spor-
diklubis. Esmane tagasiside toob 
naeratuse näole. Tundub, et meil 
õnnestus nende uuendustega muu-
ta saal palju trendikamaks, noorus-
likumaks ning seksikamaks,“ sõnas 
Lennart uhkusega.

Tipptasemel jõusaali- ja 
kardioseadmed
Tänapäeva spordiklubi ei saa üle 
ega ümber kvaliteetsetest treenin-
guseadmetest, lõppude lõpuks tu-
leb inimene spordiklubisse trenni 
tegema. Välja vahetati kogu jõusaa-
li- ja kardioseadmete park viimase 
põlvkonna preemiumklassi masi-
nate vastu, mida täna ei leidu veel 
üheski pealinna spordiklubis. Sead-
med, mis on lisaks suurepärasele 
väljanägemisele disainitud selliselt, 
et igaüks saaks nende kasutamisega 
hakkama.

Lennarti sõnul on aga suurim 
revolutsioon toimunud kardiosead-
metega treenimise valdkonnas. Just 
tavapärane nüri jooksmine lindil 
on paljude inimeste jaoks demoti-
veeriv tegevus, mille tõttu jäävad 
paljud kalorid põletamata. Uute 
kardioseadmetega on probleem la-
hendatud, kuna kõik jooksulindid 
ja cross-trainer’id on varustatud 
internetiühendusega ja ja erinevate 
aplikatsioonidega meelelahutuskes-
kusega. Nüüd saab iga treenija ise 
otsustada, kas ta vaatab 19-tolliselt 
ekraanilt YouTube’i videoid või 

Netflixis oma lemmikseriaali. See 
on täiesti uus tase kardiotreenin-
gus ja meelelahutusvõimalused on 
piiritud. „Enda kogemusest võin 
öelda, et ma pole kunagi armasta-
nud kardiotreeninguid, kuid pean 
tunnistama, et nüüd olen korduvalt 
unustanud end seriaali vaatama ja 
sellega sadu kaloreid põletanud,“ 
rääkis Lennart oma kogemusest.

Via Fitnessi jõusaalis saab ühe-
aegselt treenida rohkem kui 40 
inimest, saal on jagatud tinglikult 
neljaks: plokkseadmed, vabad ras-
kused, kardioseadmed ja venitus-

nurk. Igal treenijal on vastavalt in-
dividuaalsele treeningprogrammile 
võimalik kombineerida harjutusi 
ja saada oma tasemele vastav koor-
mus. Inimesed, kes alles alustavad 
treeningutega, ei pea muretsema –
harjutuste või treeningprogrammi 
kohta saab alati nõu küsida perso-
nalilt, kes on igapäevaselt saalis ini-
mesi abistamas.

Mitmekesine valik 
rühmatreeningud
Rühmatreeningute huvilistele on 
pakkuda valik tantsuliigutuste, ve-
nituste, rasvapõletuse ja lihastree-
ningu suunitlusega treeninguid. 
Tunniplaanist leiab Zumba, Barre, 
Kõht-Selg-Tuhar, BodyFiti, Pump-
Mixi Taipoksi ja BodyArti. Rüh-
matrennid sobivad suurepäraselt 
madala või keskmise koormustalu-
vusega inimestele, kellele meeldib 
muusika saatel ning treeneri juhen-
damisel kindla kava järgi aktiivselt 
liikuda. Treeningutega saab liituda 
aastaringselt. Detailsem info on ko-
dulehel.

Spordiklubisse on oodatud kõik. 
Pole oluline, kas oled varasema 
trennikogemusega või astud esi-
mest korda üle spordiklubi läve. Via 
Fitnessil on kõigile midagi pakkuda.

Kohale olid tulnud Harju JK 
Laagri, MyDance tantsuklu-
bi, Via Fitness ja Laagri ten-

niseklubi esindajad, kes kõik pakku-
sid osalejatele erinevaid sportlikke 
tegevusi ja tutvustasid oma igapäe-
vaseid tegevusi lähemalt.

Rõõm oli näha, et sportlikku 
päeva soosis ka suurepärane päike-
sepaisteline ilm, mis meelitas koha-
le üle 500 inimese, kellest 363 olid 
registreeritud jooksjad. Seekord veel 
kõik ei osalenud, kuid paljud vane-
mad, kes olid sportima toonud oma 
lapsed, lubasid juba järgmisel aastal 
koos lapsega osaleda.

Inimesi oli palju ja tagasiside on 
olnud väga positiivne, mis annab 
indu juba järgmisel aastal jätkata 
oma tegemistega ning loodetavas-
ti kohale meelitada veelgi rohkem 
inimesi. Olgem ausad – üritusi, kus 
saab teha tervisele pai on vaja orga-
niseerida ju järjepidevalt.

Täname kõiki sponsoreid: Syda-
mest Sydamesse Fotograafia, Chil-
li.ee, Grader Service, RSK Kuuse, 
Laagri Spordihoone, Batuudid.ee, 
Road Service, Lahe Roos, Kadarbi-
ku, Sagro ja Saku Õlletehas. 

Tulemuste, piltide ja videoga 
saab tutvuda www.viafitness.ee/
sugisjooks või Facebookis, pannes 
otsingusse märksõna „Saue valla sü-
gisjooks ja spordipäev“. Sügav kum-
mardus kõikidele osavõtjatele ning 
kohtume juba järgmisel aastal! 

Uuenduskuuri läbinud kohalik 
spordiklubi sai trendika sisustuse

Uute tegijate korraldatud igasügisene 
jooksuüritus meelitas kohale üle 500 inimese

Via Fitness spordiklubi ei ole enam lihtsalt tavaline väike koduklubi asjaarmastajale, vaid tõeliselt 
kaasaegne „fitnessi-Meka“ nii tervisesportlasele kui ka edasijõudnud treenijale.

Esmakordselt sellel aastal korraldati Saue valla sügisjooks täiesti uues formaadis. Lisaks erinevate vanuse-
klasside jooksudele said kõik spordipäeva külastajad toimetada erinevates Saue valla spordiklubides.

SPORT

SPORT

EDWARD 
REBANE
Via Fitness

FOTOD: MERIKE KENS

KALMAR LIIV
korraldaja

Saue valla Sügisjooks ja Spordipäev 2017

FOTOD: MERIKE KENS
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PREP-PROGRAMMID 
TOETAVAD VANEMLIKKE 

OSKUSI!
PREP-programmid aitavad mõista ennast 

(ka partneriks/vanemaks olemist) ning 
õpetavad enda vajadusi märkama ja 

ka väljendama! 
PREP-programm üksikisikutele MINU 

SUHE ON MINU KÄTES 
Saue vallas (Veskitammi 8 Laagri) 

10.11 kl 18-21; 11.11 kl 10-18; 25.11 kl 10-18

 Koolitajad: Ena Soodla ja Märt Murrik. 
Tavahind 135.-/inimene

Soodushind Saue valla elanikele 20.-/
inimene (Saue valla elanikele, toetab 

Saue Vallavalitsus).  Kohad kiirematele 
reageerijatele, kuna kohtade 

arv on piiratud! 
Registreerimine: www.prep.ee/kalender. 
Küsimuste korral võite julgelt kirjutada 

ena.soodla@save.ee või  
whelistada 5533256

 
Ema ja Lapse Hommikuklubi  
17. oktoobril kell 10.30 – 12 

Saue valla kultuurikeskuses, Veskitammi 8 Laagri  

„Kollase Pardikese „ loovus- ja mängutoas 

10.30 tutvumis- ja vestlusring 
11.00 Kehra Nukuteater etendus „Punamütsike“ 
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 

Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.
Kogu piletitulu lastakse õhku!

Hr. Surma Seikluspargis

Peasponsor
pürotehnikafirma

10. novembril 2017
kell 18

Lisainfo: surm.ee / Telefon 50 41346

Piletid eelmüügis

K E R A A M I K A  T Ö Ö T U B A

T Ä I S K A S V A N U T E L E  
Kursused		toimuvad		Laagri		Kooli		savikojas	

(Veskitammi		22,		Laagri)

kell	18.00	–	19.30

I		rühm		–		kolmapäeviti,	01.11		kuni		13.12		2017
II		rühm		–		neljapäeviti,		02.11	kuni	14.12		2017

Juhendab		kunstnik-keraamik

Irja		Kändler

Kursuse		hind:		töötoas		osalemine		seitsmel		korral	
maksab		80	EUR		inimene.

Hind		sisaldab		ettenähtud		koguse		tööks		vajalikke	
vahendeid,		materjale,		savi,		glasuuri		ja	

keraamikaahju		kasutamise.

Info		ja		registreerimine:		Laagri		Huvialakool

tel.	6	517	635

e-post:		taigur@laagrihuvialakool.ee

																																		koduleht:		www.laagrihuvialakool.ee

 

 

 

 

VIDEOMÄNGUDE PÄEV 4 
 

 
 

 

13.OKTOOBER 2017  

KELLA 14.00-19.00. 

 

 

ÄÄSMÄE NOORTEKESKUSES EXIT 

 

 

 
Piletid müügil kultuurikeskuses 

ja Piletimaailmas. 
Saue valla kultuurikeskus

Veskitammi 8 Laagri

20.oktoober 
alates 10.00 
ÄÄSMÄEL

 KÜLAKOGU 
RUUMIDES

SILMADE KONTROLL 
JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 15€, 
 prilliostjale TASUTA

Info ja registreerimine 
telefonil 5323 2454

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

Üllatusesineja

Saue valla 
kultuurikeskuses
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KULTUURIKALENDER OKTOOBER - NOVEMBER

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

ALATES 1. NOVEMBRIST 
ÜÜRILE ANDA 

GARAAŽIBOKS ÜHISTUS 
HOIU-2.

 Raivo Priks 5024044   
e-mail priksraivo@gmail.com

Ehitusluba. Kasutusluba. 
Projekteerimine. 

Ehitise audit. Hoonete 
seadustamine. 5220023, 

Mikk. Täname kliente, keda 
oleme saanud aidata.

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteegi Laagri haruapteek

Ülikooli Apteegi Laagri Apteek pakub laias valikus:

retsepti- ja käsimüügiravimid
 toidulisandid
 apteegikosmeetika lastele ja täiskasvanuile
 liikumise- ja füsioteraapia abivahendid
 inkotooted
 tervisejalatsid ja tallatoed
 ravisukatooted
 ortoosid
 beebikaubad

Isikliku abivahendi kaardi  esitamisel kehtivad 
Terviseabi toodetele soodustused!
Täpsem info apteegist kohapealt või telefonil 639 1695.

Tule kontrolli oma tervist!

LUUTIHEDUSE MÕÕTMINE
12. oktoobril 2017
kell 10.00-17.00

Vajalik eelregistreerimine! 
Teenus on tasuline.  

MüügiinfoMüügiinfo
Urmas Tehver 513 1410Urmas Tehver 513 1410
Herkki Suurman 527 2815Herkki Suurman 527 2815

Müüa ehitusvalmis 

elamu- ja paaris-

elamukrundid

viirpuukodu.ee

TULE KERGEJÕUSTIKUTRENNI!
TRENNID LAAGRIS:

• teisipäeviti 16:15 (Redise tn jalgpalliväljak)
• reedeti 14:30 (Kuuse spordihall)

Esimesed kaks nädalat tasuta!
Info: 522 7755, triin.juss@hotmail.com

WWW.LINDON.EE

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID
1.09 
-5.11 näitus „Nööbid läbi aja“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Sirje Liiv, Viia Gudelis, 

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

7.10 Vanamõisa sügislaat ja 
õunamahlasimman

kell 11-16 Vanamõisa 
vabaõhukesuses, töötab 
õunamahlakombain

MTÜ Vanamõisa küla

Et ei peaks mahlategemise 
järjekorras seisma, registreeri 
vabaohukeskus@kodukyla.
ee või tel 5750 2850

12.10 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse 
pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

13.10 Videomängude päev kell 14-19 Ääsmäe noortekeskuses Ääsmäe noortekeskus 
Exit aasmaenk@gmail.com

17.10 Ema ja lapse hommikuklubi
Saue valla kultuurikeskuses: kell 10.30 
tutvumisring, kell 11 nukuteater, kell 
11.30 vestlusring

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

18.10 Henrik Normann monokomöödias 
„Kraaniga hunt Bangkokist“

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
Piletid hinnaga 12 ja 10 eurot müügil 
kultuurikeskuses ja Piletimaailmas.

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

19.10 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse 
pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

24.10
Koolivaheaja noortelaager 
- quilling’i tehnikas kaardi 
valmistamine

Saue valla kultuurikeskuses: kell 11-
13 töötuba, kell 13 animafilm „Bamse 
ja nõia tütar“

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

25.10
Koolivaheaja noortelaager 
– šokolaaditaskuga kaardi 
valmistamine

Saue valla kultuurikeskuses: kell 11-
13 töötuba, 
kell 13 animafilm „Veealune seiklus“

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

26.10 Koolivaheaja noortelaager – 
dekupaaž ja kraklee

Saue valla kultuurikeskuses: kell 
11-13 töötuba, kell 13 animafilm 
„Meistrimehed Pat ja Mat. Suur film“

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

26.10 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse 
pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

27.10 Animafilm „Jäneste kool. Kuldse 
muna valvurid“ kell 16 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765,

 info.veskitammi@sauevald.ee

27.10
Mamma lugude esitajana tuntud 
Margus Tabori „Monoloogid – jutud 
vahelepõigete ja kõrvalekalletega“

kell 19 Hüüru mõisas MTÜ Hüüru külaselts

Piletite broneerimine info@
huuru.ee, tel 523 8261, piletid 
müügil ka tund enne algust 
kohapeal

3.11 Veskitammi lauluklubi koos Hillari ja 
Erviniga kell 18 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

4.11 Jõgisoo seltsimaja 90, tantsuks 
mängib ansambel Sada ja Seened

kell 19 Jõgisoo seltsimajas, piletid 
eelmüügis 10 eurot, kohapeal 15 
eurot

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

info ja piletite eelmüük kuni 1. 
nov info@jogisooseltsimaja.ee

10.11
Vatsla Pürojämm 2017. Pileti hind 
on 10 eurot ja kogu raha lastakse 
õhku.

kell 18 Vatslas hr Surma seikluspargis 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

Populaarseimaks osutus kehadiagnostika, kuid tunti huvi 
ka jalatalladiagnostika vastu. Kohapeal oli võimalus osta 
väga palju erinevaid tervisetooteid. Pere pisematele lastele 
mõeldud mängutoas võeti ette lustakaid tegevusi. Toimu-
sid ka joogatunnid keha ja meele tasakaalustamiseks nii 
lastele kui vanematele. Maitseelamusi pakkus kohvik Zeller, 
mis on tuntuks saanud juba Laagri kohvikutepäevalt.

Koostöös Saue vallaga proovime muuta selle päeva iga-
aastaseks traditsiooniks ja täname vallavalitsust ja kultuuri-
keskust selle toreda ürituse toimumise eest! Loodame, et 
järgmine tervisepäev toimub juba sügisel 2018. 

Saue valla 
tervisepäev läks 
korda 

23. septembril toimus esimene Saue 
valla tervisepäev. Päev oli ilus ja 
päikseline, toimus palju huvitavaid 
loenguid ja töötube. 

Korraldajad: Rita Protten ja Merike Kaarma
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191 Ulvi Ingver  Kõige rohkem omapoolseid ettepanekuid teinud nimene          
S                                            Saue valla volikogus. Mida lubab, seda teeb.

192 Ole Rasmussen  Seisab ühistranspordi- ja teedevõrgu arendamise                                          
w                                            eest.

193 Marje Suharov  Soovib olla vahelüliks suure valla ja Nissi kogukonna  v                                                      
v                                             vahel.

194 Danel Tuusis  Panustab, et Saue vallast ei saaks kunagi  bürokraatlikku 
m                                            monstrumit.

195 Kerttu Brandmeister  Tegutseb, et kvaliteetne noorsootöö teenus      
o                                             oleks rohkematele noortele kättesaadav.

196 Kairi Lääne  Arvab, et asjad ei ole keerulised kui nad lihtsalt ära teha,   
e                                             eriti laste jaoks.

197 Lea Jants  Aitab lahendada kohaliku kogukonna murekohti.

198 Kersti Simon  Tahab säilitada ja arendada täiskasvanute huvitegevust  
j                                              ja  kogukondlikku ühistegevust.

199 Karl Kuusiku  Peab oluliseks mitteformaalset õpet ja edendab              
t                                              toidukultuuri.

200 Allar Väälma  Aktiivse kaitseliitlasena soovib kodukoha hoida                        
t                                              turvalisena.

201 Mirje Tombak  Tahab võidelda, et Laitse inimestele jääks alles nende  
a                                             aiamaad. Propageerib sporti.

202 Kaie Rätsep  Tema südameasjaks on loovühenduste töö edendamine.

203 Mare Sipsaka  Tegutseb Eesti kultuuripärandi säilitamise nimel.

204 Anu Hook  Peab tähtsaks, et eakate koduhooldus tõuseks nõutavale      
t                                              tasandile.

Suuremas vallas mõtleme suuremalt, 
                  kuid kõige olulisem on ikka inimene  
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Andres Laisk, Saue vallavanem 

Vali koduvalla jätkuv areng 
Nendel valimistel on su valik lihtne. Kui oled rahul sellega, kuidas Saue valda 
on  juhitud, aita omadel jätkata.    Meie meeskonnal on välja pakkuda kaheksa aastat 
kaptenivastutust, arenguvisioon ning teotahe. Teeme koos Saue valla suureks, nii  na-
gu meie seda algusest peale oleme kavandanud.   Laagrist Saue linna kaudu Turbani ja 
Vatslast Ääsmäe kaudu Kernuni.  Meie veendumus sellest, mida järgneval neljal aastal 
ära teha saaks, on kirjas www.koostoo.ee.  

Kõik suurvalla inimesed on ilmselt elevil, et mis saab edasi siis, kui valmib 
üks Eesti suurim vald. Et kujundada meeldiv keskkond elamiseks vallas 
ja kogukondades, tuleks igal inimesel, kellel on valimisõigus, valida seda 
kanditaati, kes on võtnud selle omale eesmärgiks. Mina olen võtnud selle 
omale eesmärgiks ning sellepärast olengi ma ainuke üksikkanditaat, kes ei 
kandideeri üheski erakonnas ega liidus. Ma ei saa anda teile tühje  lubadusi, 
mida soovite. Mind valides  võite kindel olla, et see mida ma luban on ka 
tõsi. Valimised alles algavad, ning lõppude lõpuks võidab demokraatia ehk 
rahva võim. Olen sündinud  kaalude tähtkujus, ning sellepärast  on kõik 
otsused elus ja tööl alati pikalt läbi mõeldud.  Iga minu poolt valija, on 
mulle suur au teid esindada.

Parimat soovides, Tõnu Tamm   

valimisliit

MEIE
Saue linn, Saue vald, Kernu vald, Nissi vald

valimisliit

MEIE
Saue linn, Saue vald, Kernu vald, Nissi vald

Meie kuulame; 
Meie hoolime! 

Valimisliit MEIE vlmeie.blogspot.com.ee valimisliitmeie@gmail.com

Ainus kodanike 
initsiatiivil tegutsev 
ühendus Saue vallas
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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 

HISPAANIA KEEL
Kutsume Teid hispaania keele 

kursustele reedeti Saue 
Noortekeskuse ruumides. 

Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

PAKUME TEENUST: 
lehekoristus, peenarde hooldus, 

kodukoristus, libedusetõrje,  
lume lükkamine, talvepuude 

tuppa toomine ja teised 
abistavad tegevused. 

Helista ja küsi lisa - 56679126

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

ÄRA ANDA  
TÄITEPINNAST  

SAUE JA HÜÜRU  
PIIRKONNAS

Info telefonil 53460382

rahvarõivad
,


