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AS Kovek esitas taotluse
Ühtekuuluvusfondist toetuse
saamiseks projektile „Keila jõe
reoveekogumisala Maidla piirkonna
ÜVK väljaehitamine Saue vallas“.
11. septembril otsustas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) taotluse rahuldada.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

P

rojekti, mis hõlmab
kõiki Maidla piirkonna aiandusühistuid, kogumaksumus on
2 721 420 eurot. Sellest
2 313 207 eurot tuleb Ühtekuuluvusfondist, omafinantseering on 408 2013
eurot.
Projekti eesmärk on
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) väljaehitamisega Keila jõe reoveekogumisala
Maidla
piirkonnas kaitsta põhjavett, parandada joogivee

kvaliteeti, koguda kokku
ja puhastada reovesi.
Kuigi projekti abikõlblikkuse periood algab 1.
oktoobril 2019, jääb ehitus
aastatesse 2020-2021.
Rajatakse puurkaevud,
veetöötlusjaam ja pumplad puhta ning reovee
tarbeks, puhastatud vee
reservuaarid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud,
liitumispunktid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
liitumiseks, puhta ja reoveemõõdusõlmed, paigaldatakse hüdrandid.
Rajatava veetorustiku
pikkus on 8243 meetrit,

isevoolset kanalisatsioonitorustikku ehitatakse välja
6435 meetrit. Survekanalisatsioonitorustiku pikkuseks kujunes 2363 meetrit.
Elanikele on liitumine
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga tasuta. Liitumispunktid asuvad kinnistute
piiril. Oma krundi piires
peab igaüks torustiku ise
välja ehitama, kuid selleks on võimalik taotleda
KIK-lt toetust (kik.ee/et/
toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine), juhul
kui meede jätkub. Enne
toetuse taotlemist peavad
olema kinnistule liitumispunktid välja ehitatud.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine
on elanikele vabatahtlik.
Aga kuna ÜVK teenus on
kuupmeetri kohta ligikaudu kaks-kolm korda odavam, kui lokaalne lahendus, teab abivallavanem
Kalle Pungas, on liitumine
elanikele pikemas perspektiivis majanduslikult
soodsam, teisalt hoiab
keskkonna puhtana.

Foto: Key Smirnova

Maidla aiandusühistute piirkond
saab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

2021. aasta lõpuks on Maidla piirkonna aiandusühistute elanikel võimalus liituda
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Tähistame valla sünnipäeva

kontsertide ja tordiga
Meie enam kui 22 000 elanikuga Saue
vald sündis 24. oktoobril 2017 Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemise teel. Aeg möödub
märkamatult. Tänavu saab meie vald
juba kaheaastaseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

ünnipäeva on plaanis tähistada kontsertide ja tordiga nii
Saue linnas, Laagris, Riisiperes kui Haibas.

Kui
sünnipäevatorti
sööme kõik ühel ajal ja
üheskoos, kuid erinevas
paigus 24. oktoobril kell
17-19, siis eriilmelised
kontserdid leiavad aset
pikema perioodi jooksul
alates 19. oktoobrist kuni

8. novembrini, et võimalikult palju vallarahvast
neist soovi korral osa
saaks, sest on see ju meie
kõigi sünnipäev ühel või
teisel moel.
Riisipere kultuurimajas esineb Svjata Vatra,
Haiba lastekodu aidas
Reket ja DJ Kurly Beats,
Laagri kultuurikeskuses
Puuluup ning Saue linna
kontserdisaalis on tantsuõhtu ansambliga Kratt.
Sissepääs on igal pool
prii, kuid Laagri kontserdile palutakse eelregistreerida telefonil 679 6765.
Tere tulemast osa saama,
palju õnne Saue vald.

Saue Vallavolikogu
26. septembri istungi
päevakorra projekt
• Nõusoleku andmine Keila Põhikooli õppekoha
maksumuse tasumiseks
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 36 „Saue
vallavara valitsemise kord“ muutmine
• Saue valla jäätmehoolduseeskiri - II lugemine

• Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026
korrektuur - II lugemine
• Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse
võtmiseks ja IT seadmete kasutusrenti võtmiseks

• Saue Vallavalitsuse 16. mai 2006. aasta korraldusega nr 479 kehtestatud Koppelmaa küla Lubjaahju
3 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine veevarustuse lahenduse osas

• Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla küla Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine tehnovõrkude lahenduse
ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas
• Arvamuse andmine Kalda III kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotlusele
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Ulme AÜ)
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Pihlaka tee)

• Saue Vallavolikogu elukeskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
• Ahto Oja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute
komisjoni koosseisu kinnitamine

Volikogu istung toimub 26. septembril kell 14 Laagris, Veskitammi 4.

Bussiliin 18A alustab
1. oktoobril
Järgnevast kuust on võimalik
liini nr 18 pikendatud väljumistel
kasutada Rimi-Bauhofi vahelist
jalakäijate tunneli juures asuvat
Urda peatust.
Tallinna linna transpordiameti ja valla
läbirääkimiste lõpliku tulemusena on
tänaseks liinide korraldaja teinud kontrollsõidud, mille tulemusena välja pakutud lõplik
lahendus on selline, et liini 18 osad väljumised
pikendatakse. Ümberistumist ei toimu. Oluline
on bussile istumisel jälgida märgistust. Liini 18
lõpp-peatuseks Laagris jääb alates 1. oktoobrist
Nõlvaku peatus, liin märgistusega 18A on pikendatud liin.
Ligikaudu 40% liini 18 tänastest väljumistest
ehk ca kaks korda tunnis kannavad märgistust 18A
ning läbivad Urda ja Tänassilma tee peatuse TOP-i
sõlme kaudu.
Põhiliini 18 lõpp-peatus saab olema Nõlvaku ja
buss teeb tagasipöörde Seljaku ristmikul. Seljaku
ristmikult hakkab tagasi pöörama ka liin 27.
Liini 18A sõidugraafik saab paika hiljemalt
septembri viimaseks nädalaks, ilmub vallalehe
järgmises numbris ning on leitav valla veebist ja
FB-lehelt. Samuti keskkonnast www.peatus.ee.
Ilmub
kaks
korda
kuus
ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval
vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald,
Harjumaa / tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti
aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on
õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala 4,
Tallinn. / Kojukanne: Omniva.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar;
28.-30. jaanuar; 11.-13. veebruar; 25.-27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27. märts; 8.-10. aprill;
22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29. mai; 10.-12.
juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli; 22.-24. juuli;
12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.-25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23.
oktoober; 4.-6. november; 18.-20. november;
2.-4. detsember; 16.-18. detsember.

Adven kasutab soojusvõrgu
rekonstrueerimisel
uuenduslikku lahendust
Adven Eesti on
sel aastal võtnud
Saue linnas ette
suuremahulise
kaugküttetorustiku
uuendamise.
Eesmärk on välja
vahetada 2500
meetrit võrku,
katkestuste
minimeerimiseks on
kasutusele võetud
ajutised torustikud.
ADVEN EESTI

T

orustike rekonstrueerimine tähendab enamasti
seda, et vana kaevatakse
mingi lõigu ulatuses lahti ja
demonteeritrakse. Alles seejärel saab alustada uue eelisoleeritud torustiku paigaldamisega. Tööd võtavad aega mitu
nädalat, mis tähendab, et nii
pikk katkestus tekitaks piirkonnas elavatele inimestele
üksjagu ebamugavusi.
„Selge on see, et kaugkütte
mugavus ja varustuskindlus on
oluline ning kõik ebamugavusi
tekitavad faktorid tuleb miinimumini viia. Nii ka kaugkütte

Foto: Adven Eesti
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Suuremahuline kaugküttetorustiku uuendamine Saue linnas, välja vahetatakse 2500 meetrit võrku.

torustike vahetusel. Kui tavapäraselt on harutorustike puhul tegemist 2-3 nädalat kestva
protsessiga, siis magistraaltorustike ehitamisel on see periood veelgi pikem,“ täpsustas
olukorda Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.
Klientide heaolu silmas pidades on Adven katkestuste
lühendamise eesmärgil võtnud
kasutusele ajutised torustikud,
mis võimaldab töid teha ka ilmadega, mil tavapäraselt majad ilma kütteta olla ei saaks.
„Oleme Advenis hakanud
kasutama ajutisi torustikke,
mis tähendab, et mitmenädalase kestusega katkestuse
asemel toimub enamasti kaks

nelja kuni kaheksa tunni pikkust katkestust. Üks siis, kui
ühendame võrgu ajutise torustikuga, ja teine, kui ühendame
võrgu juba uue rekonstrueeritud ja eelisoleeritud võrgu osaga. Kahjuks on ka erandeid,
kus pikkade magistraalltorustike veest tühjendamised ja
täitmised võtavad pikema aja.
Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke katkestustest kirja teel. Jooksev info on
leitav kodulehel,“ selgitas Priit
Tiit uuenduslikku ehituskorraldust.
Tänaseks on lahti kaevatud
1300 meetrit, torustikke asendatud 1155 meetrit ning tagasitäide tehtud 650 meetri jagu.
Praegu tegutsetakse eelkõige

Kütise ja Koondise tänaval.
Plaanijärgselt liigutakse torustiku rekonstrueerimise töödega oktoobris edasi Tule tänava
piirkonda majade 18-32 juurde.
Tööde käigus kahjustada
saanud haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu.
Asfaltteede taastamine toimub
tulenevalt tööde eripärast etapiviisiliselt, see on planeeritud
lõpetada 2020. aasta suveks.
Ettevõte vabandab elanike
ees võimalike ebamugavuste
pärast, mida ehitustööd kaasa
toovad, ja loodab mõistvale
suhtumisele. Ehitustööde tulemusel saab 87% Saue linna
soojavõrkudest renoveeritud,
tehes linnast ühe efektiivsema
soojavõrguga piirkonna Eestis.

Saue valla ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU OSALISELT
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
(VEEVARUSTUSE OSAS)
Saue
Vallavolikogu
tunnistas
29.08.2019. aasta otsusega nr 48
osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku
küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse
osas.
Kehtetuks tunnistati detailplaneering Alliku külas Põllu tee 25,
27, 29, 30 ja 31 elamumaa kinnistute veevarustuse osas. Kruntide
veevarustus on detailplaneeringu
kohaselt ette nähtud lahendada
naabruses paiknevast Juhkomäe 5
(osaliselt kehtetuks tunnistatud volikogu otsusega) planeeringualast,
kuhu kavandati piirkonda teenindav
puurkaev (Kaera tee 12 kinnistu).
Kanalisatsioon on Kanika 20 kinnistu planeeringukohaselt lahendatud lokaalsete kogumismahutite
baasil. Juhkomäe 5 kinnistu detailplaneering on (Saue Vallavolikogu
24.09.2015 otsusega nr 59) osaliselt
tühistatud elamumaade ja tootmismaa krundi osas, kuhu kavandati
piirkonda teenindav puurkaev.
Kanika 20 kinnistu detailplaneering on võimalik ellu viia tingimusel, kui lubada viiel elamukrundil
veevarustus lahendada lokaalsete
puurkaevude baasil.

Tuletõrje veevarustus tuleb elamukruntide omanikel lahendada
kas oma kinnistutele nõuetekohaste vähemalt 10m³ mahuga tuletõrjevee mahutite baasil või tagavad
tuletõrjevee lähipiirkonnas asuvast
kuivhüdrandiga tiigist või ehitavad
välja oma kuludega ühise vähemalt 54m³ tuletõrjevee mahuti koos
kuivhüdrandiga.
Lisainfo Saue valla veebilehel
https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt telefonil 654 1157 või
e-posti aadressil maili.metsaots@
sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus võttis oma
11.09.2019 korraldusega nr 1053 vastu ja suunas avalikustamisele Saue
valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a
kinnistu detailplaneeringu.
Riisipere aleviku Nissi tee 36a
(katastritunnus
51802:003:0667,
suurus 3303 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla
Riisipere aleviku keskosas riigitee
11162 Riisipere-Nurme tee (Nissi
tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult
kasutatavalt ja Nissi teega ühen-

datud Kungla tänavalt. Planeeritav
ala on valdavalt looduslik rohumaa,
mis on hoonestamata ning millel
puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on jagada Nissi tee 36a
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Kummalegi
moodustatavale
uuele elamumaa krundile antakse
ehitusõigus ühepereelamu ja seda
toetavate abihoonete ehitamiseks.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi
valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas.
Saue Vallavalitsus korraldab
detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 07.10.2019 20.10.2019.
Materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööaegadel Saue
Vallavalitsuse Riisipere halduskeskuses (Nissi tee 53c, Riisipere
alevik) ning digitaalselt Saue valla
veebilehel http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
Küsimused, ettepanekud või
vastuväited palume esitada kirjalikult Saue Vallavalitsusele hilje-

malt 20.10.2019 postiaadressil Tule
tn 7, Saue linn 76505, Saue vald või
e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Täiendavat infot saab planeeringute
spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 679 0171).
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
andmiseks avatud menetlusena
Laagri alevikus Kooli tn 1 (katastritunnus 72701:001:1875, ühiskondlike
ehitiste maa 100%) kinnistu jagamiseks kaheks katastriüksuseks sihtotstarvet muutmata. Arvamused
esitada hiljemalt 06.10.2019 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.ee).
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste
andmiseks avatud menetlusena
Laagri alevikus Tervise tn 11 kinnistul (katastritunnus 72701:001:1396,
elamumaa 100%) suurendades
lubatud ehitisealust pinda kuni
10% ning lubatud brutopinda 10%
võrreldes Veskitammi tn, Kuuse tn,
Kuuse põik ja Redise tn vahelise
ala detailplaneeringus sätestatuga. Arvamused esitada hiljemalt
06.10.2019 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@
sauevald.ee).

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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ldjuhul
katlamaja
käivitamine
lähiümbruse naabreid
ei sega, kuid olukorda võib
mõjutada ilm.
Madalrõhkkonna
ajal
võib ümbruskonnas lühiajaliselt olla suitsu lõhna
tunda, mis tuleneb sellest, et
uusi seadmeid testitakse ja
koldes hoitakse tavapärasest
madalamat temperatuuri.
Esmane testperiood kestab umbes nädala. Hiljem,
kui katel täisvõimsusel tööle läheb, on temperatuur
kõrgem ja seda muret enam
pole.
Katlamaja hakkab soojusega varustama 79 tarbimiskohta, mille seas on nii

kool, lasteaed, ujula, noortekeskus ja 44 korteriühistut.
Hakkepuidu katlamaja
läheb kasutusse ja täisvõimsusel tööle pärast kasutusloa saamist, millega läheb
veel aega. Senikaua on töös
olemasolevad gaasikatlad,
mis jäävad hiljem kasutusse
väga külmade ilmade korral
tippkoormuse katmiseks ja
plaaniliste hoolduste tarbeks.
Uuel katlamajal on kolme megavatise võimsusega
katel, elektrifilter ja suitsugaasipesur. Elektrifilter tagab ülimalt madala tahkete
osakeste kontsentratsiooni
ja puhastab väljuvaid suitsugaase eriti kõrgete nõuete
kohaselt.
Kuna katlamajas põletatakse üsna suure niiskussi-

Saue uues katlamajas alustatakse biokütuse katla sissekütmise,
käivitamise ja seadistamisega.

saldusega (isegi kuni 60%)
hakkpuitu, siis osa energiast
kulub katlas kütuse kuivatamisele. Selleks, et katlamaja
kasutegurit tõsta, kaduma
läinud energiat tagasi saada ja puhastada väljuvaid
suitsugaase tasemele, mis
rakenduvad alles aastast
2030, ehitati katlamajale ka
0,8-megavatine suitsugaasipesur.
Suitsugaasipesuris viiakse suitsugaaside temperatuur soojusvõrgu tagastuva
temperatuurini ca 55 C (ilma
pesurita ca 150-180 C). Sellega kondenseeritakse põlemisgaasis olev veeaur välja
ja saadakse protsessis kaduma läinud energia tagasi.

Siiski on madalrõhkkonna ajal katlamaja korstnast
väljuvat „suitsusammast“
silmaga näha. Tegemist on
peamiselt hakkpuidu kuivatamisest väljutatud veeauruga, mis nii madalal
temperatuuril kondenseerub
ja muutub visuaalselt nähtavaks. Kui korstnast väljuv
suitsusammas on valget või
helehalli värvi, siis see tähendab, et katel töötab normaalses režiimis ja muretsemiseks pole põhjust.
Adven lubab, et kui kasutusluba olemas ja katlamaja
töös, on kõik oodatud avatud uste päevale uue ajastu
katlamajaga lähemalt tutvuma.

Ohtlike ja elektroonikajäätmete ning
vanarehvide kogumisring 5. oktoobril
Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik

Kogumisring II

Kogumisring III

09.00 - 09.45

Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats
(uus katlamaja)

10.00 - 10.15

Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee
ristmik

Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres garaažide
juures

Munalaskme küla, Hooldekodu juures

10.30 - 10.45

Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

Turba alevik, Turba kaupluse parkla (Jaama tee
8)

Kibuna küla, Kibuna AÜ bussipeatuse
juures (Laitse-Kibuna tee)

11.00 - 11.15

Vatsla küla, Vatsla tee bussipeatus

Lehetu küla, Saida farmi kontori ees (TurbaLehetu tee)

Kaasiku küla, Kaasiku seltsimaja

11.30 - 11.45

Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla

Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

Vansi küla, bussipeatuse juures
Laitse teel

12.00 - 12.15

Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

Riisipere alevik, Riisipere halduskeskuse kõrval
olev parkla

Laitse küla, Lossi tee 6

12.30 - 12.45

Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

Riisipere alevik, Jaama tee ring (endine kauplus),
Ruila küla, Ruila kauplus
raudtee maja

13.00 - 13.15

Vanamõisa küla, Viirpuu ja
Vabaõhukeskuse tee ristmik

Haiba küla, Kuuse tee 7

13.30 - 13.45

Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik“

Kohatu küla, Krooning tankla

14.00 - 14.15

Valingu küla, Puiestee tee sissesõit (enne Ääsmäe küla, Kasesalu tn koolimaja pargi esine
Suurekivi elurajooni)
(jäätmekonteinerite plats)

14.30 - 14.45

Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee,
jäätmemaja ees

Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka
tee ristis)

15.00 - 15.15

Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit

Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja
Trelli tee ristis)

15.30 - 15.45

Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats

Tuula küla, Tuula seltsimaja juures
(Vana-Tuula tee)
Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
(vahetult enne Saue linna sissesõitu)
Saue linn, Tule tn 13 parkla (Saue
linna ajutine jäätmete kogumispunkt)

Palun olge täpsed! Kuna vald on suur, siis jäätmemasinad ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista ei saa.

Eterniidi kogumisring 6. oktoobril

Saue Vallavalitsus korraldab pühapäeval, 6. oktoobril 2019, elanikelt eterniidi kogumisringi.
Kogumisring I

Kogumisring II

9.00 – 11.00

09.00- 11.00

11.30 -13.30
14.00 – 16.00

Vatsla küla, Vatsla tee/Kodasema tee rist
Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats (uus Adven
katlamaja Vae/Kuuse põik)
Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja Trelli
tee ristis)

Lisaks Saue linna jäätmeplatsil Tule 13 kell 12.00-16.00.

11.30-13.30
14.00- 16.00

Riisipere alevik, Riisipere halduskeskuse kõrval
olev parkla
Kaasiku küla, seltsimaja, jäätmeplats enne
aiandusühistute sissesõitu
Ääsmäe küla, platsi uue poe läheduses

Ehitajate püsti pandud pärja tõid sarika küljest alla Orbis Eesti filiaali juhataja Asko Kaldas ja Vintselle nõukogu liige Karl-Erik Kodu.
Peeti tervituskõned, tänati üksteist suurepäraselt laabunud koostöö eest, söödi kalasuppi ja vaadati ringi juba ilmet võtma hakkavas
hoones. Ligi 2000 m2 üldpinnaga ehitisse on planeeritud tootmise,
ladustamise ja olmeruumid vähemalt 30 töötajale, millele lisandub
administratiivkorpus koos väljapanekusaaliga.
Ehitus algas selle aasta mais ja üüripinnana valmiv hoone antakse tootjale üle käesoleva aasta detsembris. Kokku on Saue keskuse
ja Kanama ristmiku vahel asuvale 4,7 hektari suurusele logistika- ja
tootmisalale planeeritud üheksa äri- ja tootmismaa krunti suurusega 3990-8871 m2. Iga krundi piirini on välja ehitatud vajalik taristu,
sh gaasitrass, sidevarustus ja tänavavalgustus. Kinnistutele on võimalik ehitada kuni 10 meetri kõrguseid tootmis- ja ärihooneid. Läbimõeldud kontseptsioon pakub mitmekülgseid võimalusi erineva
suurusega ettevõtete vajadusteks.
Vintselle on 1995. aastal kinnisvarainvesteeringute haldamiseks
loodud osaühing, mis tegeleb arendusprojektide juhtimise ning äripindade üürile andmisega Eestis ja Lätis, varade mahuga üle 30 miljoni euro. Hetkel pakutakse erinevaid üüripindasid rohkem kui 160
kliendile. Uuenevat infot Saue Tehnopargi ja toimuvate sündmuste
kohta leiab kodulehelt http://sauetehnopark.ee.
VINTSELLE

Orbise tootmishoone ehitus algas tänavu mais.

HEA TEADA

Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 5. oktoobril 2019, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi. Lisainfo
Saue valla kodulehel sauevald.ee/jäätmeringid.
Kogumisring I

Augusti lõpus pidasid Vintselle, Evocon Grupp ja Orbis
Eesti Saue Tehnopargis ühise sarikapeo, millega
tähistati Orbise uue fiiberoptika tootmishoone olulise
ehitusetapi valmimist.

Fotod: Vintselle OÜ

Foto: Adven Eesti

Sel kevadel alustas Adven Saue linnas
Kasesalu tn 3 uue kaasaegse hakkepuidu katlamaja ehitustöödega. Täna on
ligi 2 miljoni eurose eelarvega katlamaja ehitustööd jõudmas nii kaugele, et
alustatakse biokütuse katla sissekütmise, käivitamise ja seadistamisega.
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Peagi algavad Saue linna uue
biokütuse katlamaja seadistustööd

Orbise tootmishoone
pidas sarikapidu

Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja
elektroonikajäätmeid. NB! Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh vanarehvid) ise üle andma otselepingutega vastavatele
jäätmekäitlusettevõtetele.
OHTLIKUD JÄÄTMED
Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid ja
akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid, päevavalgusja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või
mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid,
väetised ja pestitsiidid, rotimürk ja muud biotsiidid.
VANAREHVID
Velgedeta ja puhtad vanarehvid.
ELEKTROONIKAJÄÄTMED
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid,
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid,
telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid,
kompaktlambid;
• elektritööriistad (va. tööstuslikud), elektrilised mänguasjad;
• seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid,
termostaadid jms)
Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve ja
muid jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaama, aadressil
Raba 40, Pääsküla, Tallinn vastavalt jäätmejaama lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale. Lisainfo: https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/

HEA TEADA
Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.
Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Saue vallavalitsust telefonildel: 679 0180
(Saue linn), 654 1130 (Laagri halduskeskus), 679 3014 (Haiba halduskeskus) või 608
7231 (Riisipere halduskeskus).

LISAINFO
Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis eterniiti kavatsetakse ära anda, asukoht, kust eterniit pärineb, ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kuupmeetrites. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul
9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb 3. oktoobril 2019 kell 16.00.

Turba koolis on sel õppeaastal õppijaid kokku 167. Tõsi, see number on täna selline, kuna iga lasteaia laps on alustanud samuti
meiega liikumist õppimise teel. Oleme teekonnal, kus lasteaed ja
kool sulandub ühte, mitte ainult juriidilises mõttes, vaid ka õppetegevuses. Eesmärgiks on tasandada üleminekut lasteaiast kooli.
Esmakordselt alustasid Turbas kooliteed 1. klassi õpilased pisut varem kui kõik teised. Mängiti päris kooli ja harjuti koolimajaga, kuhu ema või isa käekõrval hommikul tuldi. Teekond kooli
juba mitmel korral läbi tehtud, oldi pidulikuks aktuseks valmis.
Õppeaasta alguses tervitasid lasteaia sõpru koolinoored laulu ja õhupallidega, milles oli sõnum Karupoeg Puhhi raamatust
tuntud mõttega: „Keegi ei saa kurvastada, kui tal on õhupall!”.
Selliselt lubasid üheksanda klassi noored olla suurteks sõpradeks lasteaias ja esimese klassi õpilastele koolis.
„Mis peaks sellel õppeaastal muutuma?“ küsib koolijuht.
Kooliperel tuleb lahti mõtestada küsimus, miks me koolis käime,
miks me õpime. Ühised väärused loovad tugeva vundamendi,
mida tegevusplaani kokku pannes igal hetkel meelde tuletati ja
sellest saab alguse arusaamine muutustega harjumiseks.
Üheks tähtsamaks väärtuseks peab Turba koolipere tervist
ning pärast pidupäeva sai teoks tervisepäev. Pärast suvepuhkust
oli päeva õpiväljundiks klassides meeskonna kujundamine läbi
erinevate meeskonnatööd arendavate tegevuste.
Meeskonnad on erinevad ja harjumine võtab veidi aega, et
rütmi uuesti tabada.
Mõnelgi klassil tuleb meeskonna rütmi tabada klassijuhatajaga, kes jagab end kahe klassi vahel. Nii on üks klassijuhataja 1.
ja 4. klassil ning 2. ja 6. klassil. Õppekorraldaja sõnul on tegemist
mentorklassi süsteemiga, kus vanemad õpilased toetavad nooremaid. Klassijuhatajal tuleb end klasside vahel kahtlemata pisut
enam planeeritult jagada.
Rääkides muutustest, siis koolipere tunneb rõõmu haridustehnoloogi tööle asumisest, kes 1. klassis annab ka robootikatundi. Igapäevases koolielus paneb silma särama taaskohtumine
füüsikaõpetajaga ning ringide töös on oodata põnevaid valikuid
ja juhendajaid. Muutused Turba koolis ei ole ainult sisus, vaid ka
kooli ümber. Koolipere näeb ootusärevalt uue staadioni valmimist, kus peatselt on hoopis teised võimalused sportimiseks.
Kooliperena tunneme, et igaüks meist on tähtis kooli arengu
teekonnal, kus kõige aluseks on koos liikumine.
ENELI ÖÖPIK
Turba Kooli huvijuht

1. klassi õpilased alustasid Turbas kooliteed pisut varem kui
kõik teised.

Foto: erakogu

Loodusõpetusest teame, et liikumine, see on muutumine. „Kui eelmisel aastal oli mulle paljuski suuna
seadmise aasta, siis nüüd peame minema hakkama“,
ütles Turba Kooli direktor Veikko Kõrv 2. septembril
kooliaasta avaaktuse kõnes.

Gümnaasiumi uus
direktor Triinu Luiga
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

R

ääkige pisut endast:
kes, kust pärit, eluja haridustee, varasem töökogemus?
Olen 38-aastane, abielus,
kolme lapse ema, kes elab
oma perega Tallinnas.
Varases lapsepõlves elasin Riisiperes, sõites igapäevaselt Tallinnasse lasteaeda.
Kooli minnes elasin juba
Tallinnas ja õppisin Tallinna Inglise Kolledžis (esialgu
7. keskkool).
Pärast
gümnaasiumit
valisin psühholoogia eriala
tolleaegses Tallinna Pedagoogika Ülikoolis. Ühest
minu praktikakohast sai ka
minu esimene erialane töökoht. Tallinna Laste Turvakeskuses alustasin kasvatajana ja hiljem töötasin
psühholoogina.
Sealt edasi läksin tööle
Jüri Gümnaasiumisse, kus
töötasin veidi üle 10 aasta.
Alustasin koolipsühholoogina ja viimased 1,5 aastat
olin sealse tugikeskuse juhataja.
Samal ajal otsustasin Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise magistrantuuri minna.
Õpingute lõpul oli võimalus
vastu võtta väljakutse luua
uut kooli Rae vallas ja asusin Järveküla Kooli õppejuhi ametikohale, kus töötasin
siiani.
Olete selle aasta 25. septembrist Saue Gümnaasiumi direktor. Miks otsustasite sellele kohale
kandideerida?
Haridusjuhtimise magistrantuuri minek oli teadlik
valik. Tahtsin kooli juhtimisest rohkem teada saada.
Saue Gümnaasiumi direktori ametikoha kuulutuse sõnastus kõnetas mind,
tutvusin kooli kodulehega
ja see tundus koolina, kus
saan oma kogemusega kaasa rääkida kooli visiooni elluviimisel.

Fotol on Saue Gümnaasiumi uus direktor parasjagu Itaalias Firenzes.

esimest päeva, mil ise kooliteed alustasite?
Mul on mälupilt, kuidas ootasin kooli keldrikorrusel
asunud garderoobis minu
jaoks hiiglaslikuna tundunud gümnasisti käe kõrval
õue minekut. Tol ajal oli 7.
keskkoolis komme 1. klassi
õpilased koos gümnasistidega igavese tule äärde viia.
See asus peaaegu kooli kõrval.
Milline õpetaja teil oma
kooliajast kõige paremini
meeles on?
Loodusainete õpetaja Kersti
Lepasaar. Ta oli põhikooli
lõpul minu klassijuhataja.
Ta oskas olla soe ja konkreetne samaaegselt.
Milline on teie suhe õppimisse ja mida tähendab
teie jaoks õppimine?
Usun, et õppimine on elukestev protsess. Need, kes
ei õpi omast huvist, on sunnitud õppima ümbritsevas
maailmas toimuvate muudatuste tõttu.

Kõik-kõik on uus septembrikuus. Kas mäletate

Milline on alustava direktori esmamulje Saue Gümnaasiumist?
Mulle väga meeldib kooli moto Mente et Corde –
mõistuse ja südamega. See
tähendab, et Saue Gümnaasiumi õpilaste väljapaistva-

22 õpilast ja üks tuli teise
klassi. Ettevalmistus- ehk
0-klassis on sellel aastal 25
ja puhkpilli A-stuudios neli
uut õpilast.
Tänavu alustavad kooli
meeskonnas tööd ka mõned uued õpetajad. Lea
Valiulina on klaveri eriala
õpetaja ja kontsertmeister
(asendab sellel aastal Georg
Mirek Kingi). Saksofoni ja
ansambliõpetaja Eve Neumanni tunnevad õpilased
improvisatsiooni ja loomingu päevadelt. Poistekoori
abikoormestrina
hakkab
tööle Anne-Ly Rõuk.
Saue Muusikakool jätkab traditsiooniliste üritus-

tega, toimub palju toredaid
väiksemaid ja suuremaid
kontserte. Kontserdisarja
„Saue Kontserdisügis” esimene kontsert on juba 26.

Uus aasta muusikakoolis
Taas on alanud uus kooliaasta Saue
Muusikakoolis, 2. septembril kutsus
direktor Kristiina Liivik õpilased põnevatele muusikarännakutele. Vallavanem Andres Laisk palus saalisviibijaid
tervitada ja soovis kõigile rütmikat
õppeaastat.
SANDRA KALMANN
Muusikakooli õpetaja

O

n rõõm, et lapsi huvitab muusika õppimine, sest looming,
muusika ja pilli mängimine

annavad pidevalt uusi võimalusi, et ennast väljendada.
Koolipere on sellel õppeaastal täienenud paljude
uute õpilastega: Esimeses
klassis alustas õpinguid

te õpitulemuste kõrval on
sama oluline ka nende areng
isiksusena.

Mulle ei meeldinud, kui
õpilased või õpetajad teisi
halvustasid.

Milliseid mõtteid tekitab
teis ütlus „Kõik saab alguse kodust“?
Me ei saa keegi eitada, et
meie taust mõjutab meid.
Aga minu arust on olulisem
ütlus: „Igaüks on oma õnne
sepp.“

Kelleks te tahtsite kooliajal saada?
Lapsepõlve esimene soov
oli loomaarstiks saada.
Mingil hetkel mõistsin, et
mulle meeldivad lihtsalt
loomad, aga õpingutega
kaasnev loomade lahkamine ei ole minu jaoks.

Millised on olulised probleemid hariduses täna teie
arvates või kas neid üldse
ongi?
Hetkel on erinevatel osapooltel väga erinevad ootused haridusele. Õpilaste,
lastevanemate, õpetajate,
haridusministeeriumi, tuleviku ühiskonna nägemus
ei sobitu alati kokku. Mõni
õpilane unistab youtuber’i
karjäärist, samas kui töömaailmas on insenere juurde vaja.
Kui mõtlete tagasi oma
kooliajale, siis mis teile
koolis käimise juures kõige rohkem rõõmu pakkus?
Kõige rohkem rõõmustasin,
kui matemaatika tunnis õnnestus tagapingis istuvatest
klassivendadest kiiremini
õige vastuseni jõuda.
Kas oli ka midagi, mis teile ei meeldinud?

Kui vahel juhtub, et töö
tuleb koju kaasa, siis
miks? Kuidas tulete sellise olukorraga toime, mida
teistele soovitate?
Kooliaasta kestel on alati
intensiivsemaid ja rahulikumaid perioode. Seega vahel
erandkorras võib see vajalikuks osutuda, aga kui seda
juhtub pidevalt, siis tuleb
põhjuseid ja lahendusi otsida.
Mina usun, et vaim ja
keha peavad olema tasakaalus. Seega pingelisel perioodil ei tohi ära unustada
magamist, söömist ja endale
sobivat füüsilist koormust.
Millega sisustate oma vaba
aega, mis teid köidab?
Vabal ajal meeldib mulle
trennis käia, kinos komöödiaid vaadata ja kohvikus
head kooki nautida.

Foto: Saue Muusikakool

Liikumine, see on
muutumine

Foto: Turba Kool
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Saue Muusikakooli esimeses klassis alustas õpinguid 22 õpilast.

septembril. Avakontserdil
esineb
klarnetikvartett,
koosseisus on ka meie õpetaja Andreas Aben. Olge
kohal.

Ilusat ja põnevat kooliaastat, muusikarändurid
ja muusikamaailma avastajad!

Leelo Tungal: Muusika on enamat kui
muusika, muusika on armastuse hääl

„V

ald toetab meid,
külasid ja kogukondi, et me
saaksime
kultuuriüritusi
organiseerida, tuua kohapeale ilusat head ja eksklusiivset muusikat, mis
täna siin on lisaks suure
isikliku ja emotsionaalse
tähendusega, sest Ruila
koolis on veel õpetajaid, kel
oli olla au kolleegid Raimo
Kangroga, ja saalis tema
õpilasi. Neile on varalahkunud helilooja meelde jäänud
kui väga sõbralik, südamik
ja soe inimene,“ juhatas
Tiia Rosenberg kontserdi
sisse ja andis sõna varalahkunud helilooja abikaasale
Leelole.
Kirjanik ja luuletaja
Leelo Tungal meenutas
kontserdi eel aega, kui
Raimo Ruila koolis töötas.
Tema sõnul tuli Tartust pärit Raimo Ruilasse koduväiks ja kodunes siin ruttu.
Rajas siia oma kodumaja,
mille alune sai välja mõõdetud Pythagorase „pükste“ alusel. Maja ehitamisel
lõid kaasa muusikud ja kohalik rahvas.
Kui aga juhtus nõnda, et
Ruila kooli muusikaõpeta-

ja Kai Ups läks beebipuhkusele, oli vaja kooli uut
õpetajat ja Raimole räägiti
auk pähe. Alguses olevat ta
natuke pikkade hammastega töö vastu võtnud, kuid
tegelikult oli ta laste õpetamisest väga suures vaimustuses, sellest, kuidas nad
kaasa tulevad.
Tol ajal kirjutasid Raimo Kangro ja Leelo Tungal
muusikali „Hunt ja seitse
kitsetalle“, mida nad "mudikaliks" nimetasid, sest
see oli mõeldud mudilastele. Raimo võttis kätte,
seadis lood Orffi pillidele
ja õpetas terve muusikali
Ruila lastele selgeks. Võrdluseks – Tallinnas mängis
muusikali linti elukutseline
keelpillikvartett.
Raimo oli Ruila koolis
natuke aega ka klassijuhataja, käis kodusidki külastamas. Ja tal oli hüüdnimigi
– Beethoven.
Raimo Kangro oli väga
suures vaimustuses muusikast ja lastest, aga ta oli
vahetevahel ka hajameelne,
eriti kui tal oli kirjutamisperiood, ja poisinaasklid
panid ta korra proovile, kas
ta märkab, kui teise klassi
poiss võõra klassi tunnis
on. Ilmselt märkas ja pani
nurka pugeva noormehe

Fotod: Sirje Piirsoo
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Helilooja ja pedagoog Raimo Kangro
saanuks 21. septembril 70-aastaseks.
Et meenutada abikaasat, isa, sõpra
ja kolleegi, korraldas kogukond Tiia
Rosenbergi eestvedamisel 15. septembril Ruila mõisas kontserdi, millel astus
üles vanamuusikaansambel Hortus
Musicus.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Heliloojale ja pedagoogile Raimo Kangrole pühendatud kontserdil Ruila mõisas esines vanamuusikaansambel Hortus Musicus.

Raimo Kangro abikaasa Leelo Tungal meenutas aega, kui Raimo
Ruila koolis töötas, ja luges ette kaks suure tähendusega luuletust.

tunnikontrolli kirjutama.
Hindeks oli muidugi kaks
ja pärast oli selgitamist.
Leelo Tungal ütles, et
tal on eriti hea meel, et
kontserdil esineb just Hortus Musicus, sest Hortus
Musicusele kirjutas Raimo kaks tsüklit: „Leelo

laulud“, teksti autor Leelo
Tungal, ja „Jüri laulud“ Juhan Viidingu ehk Jüri Üdi
tekstidele. Viimased jäidki
miskipärast ette kandmata.
Teisalt on Leelo Tungal ja
ansamblijuht Andres Mustonen olnud teineteisele
toeks nii headel kui kurba-

del aegadel.
Just Hortus Musicusele mõeldes kirjutas Leelo
Tungal sonetipärja „Muusika aed“, mille ta kuulajaile
ette kandis. Teine luuletus
oli pühendatud Helle Mustoneni mälestusele, kes
poetessi sõnul laulis tsükli
„Leelo laulud“ ühte laulu
nii hästi ja nii ilusa häälega, kui vähegi oli võimalik.
Raimo Kangro esimene
õpilane Tõnis Kaumann
rääkis, mis juhtus konservatooriumis nende esimeses tunnis, ja nimetas seda
põhjapanevaks
kogemuseks. „Mina, veidi kihevil,
ikkagi konservatooriumis,
läksin tundi, Raimot ei
tundnud. Kirjutasin midagi, oli vist jupike keelpillikvartetile. Võtsin asja
tõsiselt ja oli jube keeruline
lugu,“ meenutas ta.
Et tollal polnud arvuteid
ega midagi, sai partituur
klaverile pandud ja Raimo
palus tal pala esitada. „Üri-

tasin ja purssisin seda lookest. Raimo muheles, vaatas kõrvalt ja nautis, kuidas
ma püüdsin. Ühel hetkel,
kui ma pidasin väikese pausi väsimusest, küsis ta, kas
mulle endale see lugu meeldib,“ läks esimene tund
edasi.
Et väga ei meeldinud,
soovitas Raimo Tõnis Kaumannil järgmiseks tunniks
kirjutada midagi sellist,
mis talle endale ka meeldib.
Ja pärast sellist muhedat tagasivaadet tuligi kontserdil
ettekandele Tõnis Kaumanni „Stabat Mater“, teos,
mis talle endale meeldib.
Kontserdil kõlas vanamuusika: Claudio Monteverdi sügavalt hingestatud
armastuslaulud, Grigorio
Mainerio looming.
Ja otse loomulikult Raimo Kangro teosed: kaks
laulu tsüklist „Leelo laulud“ ning Display XII: Balls op.42, täis kirge jõudu ja
energiat.

Suurepärast kuulamisvara pakub ka Sten Lassmann,
lisaks Stenile esineb muusikapäeval ka tema isa Peep
Lassmann.
Samuti kuuleb muusi-

kapäeval Kristi Kaptenit,
Kadri-Ann Sumerat, Auli
Lonksi ja Jakob Teppot, Karolina Žukovat, Joel-Rasmus Remmelit ja Joonatan
Jürgensoni.

Suur klaveripidu Harjumaal
Algamas on järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib 1. oktoobril
Eestimaa eri otstesse üle saja kontserdi.
Tänavune erineb mullustest muusikapidudest selle poolest, et muusikud
võtavad igas maakonnas fookusesse
ühe pilli. Harjumaal on see pill klaver.
MARET MIKK

N

ooremana
kõlas
ütlus, et klaver on
pillide valitseja, mu
kõrvus paraja klišeena. Ja
ometi on selles ütluses oma
iva. Sest klaver tõesti on
üks võimas pill.
Ei ole muusikat, mida
klaveril mängida ei saaks.
Esiteks loomulikult akadeemiline repertuaar klassitsismist romantismini ja
moodsa klassikani välja.

Kui aga klassika kuulajat
ei kõneta, on klaver suurepärane džässipill. Ja kui
džäss ei meeldi, ei saa popmuusikagi sageli klaverita
hakkama.
Samal ajal on klaver üks
ääretult nõudlik pill. Pianistide konkurents on maailma mastaabis tihe ning
vaja läheb ühtaegu annet ja
töökust, et sõrmede klõbistamisest muusika sünniks.
Eestlased võivad siinkohal
enda üle uhked olla. Sest oh

Mis on rahvusvaheline muusikapäev?
Muusikapäeva traditsiooni algatas 1975. aastal maailmakuulus
viiuldaja Yehudi Menuhin, kes tahtis maailma muusika abil
kaunimaks muuta. Sama palju soovis Menuhin, et muusikakunst leviks kõigis ühiskonnakihtides, sõltumata rahvusest,
kultuurilisest taustast ja sotsiaalsest klassist. Ta mobiliseeris ühiskondliku muusikaelu, alates professionaalsetest ja
lõpetades amatöörühendustest, ning muusika kõlas sel päeval
kõikjal: teles, raadios ja elavas esituses.

Eestis tähistatakse muusikapäeva Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel alates 2002. aastast, mispuhul jagatakse sel päeval
muusikapreemiaid ning korraldatakse tasuta kontserte eri paigus üle terve Eestimaa. Kava aadressil www.muusikapäev.ee.

kui palju tipptasemel klaverimängijaid meilt tulnud
on! Muusikapäeval avanebki võimalus meie pianistide
raudvara kuulata.
Kes siis Muusikapäeval
Harjumaal
musitseerivad?
Näiteks klaveriduo koosseisus Kai Ratassepp ja Mati
Mikalai või Jorma Toots ja

Ebe Müntel.
Pianist Marko Martinit
iseloomustavad energia ja
lüürilisus, Mihkel Polli äärmiselt lai repertuaar Chopinist Ligetinit.
Arvo Pärdi keskuses esineb 1. oktoobril suurepärane pianist Age Juurikas,
kelle meelest on muusikapäev muusikute jaoks üks
suur ja rõõmus pidu.

Saue Noortekeskus sai kevadel
21-aastaseks. See tähendab, et astusime
sel sügisel sisse oma 22. hooaega.
Uus hooaeg on kaasa toonud mõned
muutused. Esiteks on pikalt puhkuselt
tagasi artikli autor, juhataja Kristi ja
teiseks on parematele jahimaadele
suundunud paar noortejuhti, kelle
asemel on ametisse asunud uued
verivärsked tegijad.
KRISTI PAAS
Saue Noortekeskuse juhataja

E

elmisest aastast alates
koordineerib
Saue Noortekeskus
peaaegu kogu avatud noorsootööd Saue vallas.
Lisaks suurele peamajale
Sauel haldame me ka noortetube Haibas, Riisiperes
ja Turbas. Viimase ruumid
on praegu küll remondis ja
ootame, et saaksime jälle
tegutsema asuda.
Silmapiirile oleme haaranud Laitse noored, et
sealse seltsimaja uue perenaisega koostöös ka neile
rohkem tähelepanu pöörata.
Tulevikumõtted liiguvad
Laagri ja Hüüru maadel.
Septembrist on Saue,
Haiba ja Riisipere noortekeskused avatud.
Riisiperes asus tööle uus

noortejuht Karini, kes on
läbi ja lõhki kohalik tüdruk, lapsest peale Riisiperes kasvanud ning tunneb
iga last ja tema tagalat kui
oma häid tuttavaid.
Tema esimesed toredad
tähelepanekud uuel töökohal olid sellised, et lapsed, kes muidu külavahel
justkui ulakad tundusid,
muutusid noortetoas järsku
tublideks ja tragideks tegijateks.
Ka Saue Noortekeskuses toimetab sügisest alates
uus tegija Rainer, kes õpib
Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd ning kelle huvid on
eelkõige korvpall, muusika
ja kõikvõimalikud kunstistiilid.
Esimesed päevad Haiba
noortetoas on näidanud, et
suure valla lapsed valla erinevates äärtes on ikka täit-

sa erinevad.
Haiba noortekeskuses ei
ole oma kohalikku noortejuhti. Seal käivad Saue
Noortekeskuse noortejuhid
kordamööda.
Ühelt poolt on võib-olla kahju, et neil ei ole sellist tuttavat kohalikku, kes
nende kõigi hingeeluga
kursis on, kuid teisest küljest on jälle positiivne, et
kaugemalt tulijal puuduvad
kohalikud eelarvamused.
Ta oskab olukorda vaadata
teise pilguga ning hinnata,
mida ja milliseid vahendeid
oleks noortele juurde vaja
ja missuguseid võimalusi
võiks neile veel pakkuda.
Sama
liikumismudeli
järgi asume tegutsema ka
Turbas, Laitses ja teistes
valla piirkondades.
Sel ja järgmisel aastal
aitab sellele liikumisele
tublisti kaasa osalemine
koostöögrupis, mida rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse
vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskuse
eelarve kaudu.
Sellesse koostöögruppi
kuuluvad lisaks Saue vallale veel ka Saku, Harku, Kohila ja Lääne-Harju vallad
ning üheks uuenduslikuks
meetmeks on kokku lepitud
mobiilsed noorsootöötajad,
kes toimetavad kõikides
nimetatud omavalitsustes,
et tagada parem noorsootöö
teenuse kättesaadavus valla
väiksemates ja kaugemates

Fotod: Saue Noortekeskus

Saue Noortekeskus on valla
avatud noorsootöö
võrgustiku korraldaja

Riisipere Riisipere uus noortejuht Karini.

piirkondades.
Tänu Eesti Noorteühenduste Liidu toetusele
alustame 30. septembril
uue projektiga „Mobiilsed
noortepäevad.“
See tähendab kokkuvõtlikult, et kord kuus esmaspäeval sõidab seltskond
noortejuhte Sauelt mõnda

väiksemasse kohta ning
korraldab seal noortele mobiilse noortepäeva täis erinevaid töötube, tegevusi,
mänge, suhtlemist ja kõikvõimalikku infot noortele.
Esimene selline noortepäev toimub 30. septembril
Riisiperes. Oktoobris oleme Haibas, novembris Tur-

bas, detsembris Laitses.
Uuel aastal uue hooga. Siis plaanime jõuda ka
Laagrisse ja Hüüru. Kui
mobiilsed
noortepäevad
saavad positiivset vastukaja, jätkame nendega kindlasti ka edaspidi.
Sel hooajal võtame suurema luubi alla noorteinfo
ja selle teadlikuma edastamise noortele. Noorteinfo alla käib igasugune
info, mis noori puudutab
ja neid huvitab, kuid siiski peaks selle edastamine
suures vallas olema teadlik
planeeritud tegevus, mitte vaid noorte küsimistel
baseeruv juhuslik suhtlus. Selle parendamiseks
ja muutmiseks planeerime teavitus-koolituspäeva
valla noorsootöötajatele ja
koolides toimetavatele huvijuhtidele. Kindlasti on
noorteinfo
edastamisel
edaspidi abiks ka vastloodud Saue valla äpp, kus
kindlasti hakkab ilmuma
ka noortekeskuse info.
Koostöös kõikide noortevaldkonna
spetsialistidega Saue vallas alustame
peagi ka ülevallalise noorsootöö tegevuskava koostamist. Et sihid oleks selged
ja me kõik saaksime ühtmoodi aru, kuhu ja miks
me liigume ning kuidas
nende sihtideni kõige efektiivsemalt jõuda.
Meie noortekeskused on
tegevustest tulvil – ootame
Teid!

20-aastane Ääsmäe noortekeskus
pidas sünnipäeva
Foto: Andrew Macks
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Ääsmäe noortekeskusel täitus 7.
septembril 20. tegutsemisaasta, seda
väärikat sündmust tähistasime 5.
septembril piduliku koosviibimisega.
IMBI TIGASSON
Ääsmäe noortekeskus

M

inul on olnud
rõõm saada Ääsmäe
noortekeskuse sünnipäevadest osa
juba 14 aastat. Kui noortekeskusesse tööle asudes
tähistasime 6. sünnipäeva,
kus põhirõhk olid diskol,
kringli ja tordisöömisel,
siis nüüd, 14 aastat hiljem,
kutsusime kokku endised
ja praegused noored, noortekeskuses 20 aasta jooksul
töötanud noorsootöötajad,
ametnikud vallast, koos-

tööpartnerid, head sõbrad
ja inimesed, kelleta noortekeskus ei oleks see, mis ta
on täna.
Peo korraldamine algas
juba tükk aega tagasi, aga
kõige kiirem aeg saabus augustikuus, kui suvepuhkus
läbi oli saanud.
Üles sai sätitud pildigalerii meie tegemistest läbi
20 aasta. Pilte on meil palju
ning leidsime arhiivist üles
isegi mõned videolõigud,
mille olemasolu olime juba
unustanud.
Usun, et noortel, kes
meie sünnipäeval käisid,

Algab 15-kilosest sünnipäevatordist jagusaamine.

aga polnud ammu noortekas käinud, oli pilte vaadates palju äratundmist ja
meenutamist.
Kuigi meie asukoht on

sama, mis viimased 20
aastat, siis tänaseks on
ruumid läbinud uuenduskuuri ja näevad teistmoodi
välja, aga meil on ka oma

reliikviaid, mis on noortekas rohkem kui 15 aastat
olnud. Näiteks piljardilaud
või paar lauda ja tooli, mis
on veelgi vanemad, aga on

endiselt hästi vastupidanud,
kuigi neid on sajad noored
igapäevaselt kasutanud.
Kuna pidu toimus neljapäeval ja reede oli koolipäev, siis seekord diskot ei
korraldanud, vaid kutsusime endale külla improteatri
Ruutu 10. Arvan, et etendus
ei jätnud kedagi saalis külmaks, sest lisaks esinejatele
laval oli ka publik etendusse kaasatud.
Noortekeskuse
sünnipäeva lõpetasime tordi
söömisega. Kui alguses oli
hirm, et kas me ikka suudame 15 kg torti ära süüa, siis
see hirm oli alusetu, sest
tort sai söödud ja midagi
alles ei jäänud.
Aitäh kõigile, kes meie
sünnipäeval käisid, aitäh
nende suurepäraste kingituste eest ja aitäh, et olete
olemas ja hoolite Ääsmäe
noortekeskusest.

Karl-Kevin Miinpuu – uus
tulevikulootus kokakunstis
S

eda toredam on, kui
näed sirgumas ja kujunemas vaikset noormeest üha lisanduva enesekindlusega valitud teel.
Kohtume Keviniga vahel
lasteaias: vanema vennana
käib ta õel lasteaias järel Karl-Kevinil on väga toetav
pere alates vanaemast ja lõpetades pesamuna Meribeliga.
Kindlasti on palju endisi
Turba lasteaia lõpetanuid,
kelle tegevus samuti väärib
kajastamist ajalehe veergudel, kuid suure osa tegevusest ei tea kahjuks midagi.
Karl-Kevinist on väike
„nupuke” ajalehes varemgi ilmunud, aga kuna edu
jätkub, tahan teda lugejale
lähemalt tutvustada ja loodan, et kohtume temaga tulevikus ühes meeldivas söögikohas kas teenindajana,
kui ta parasjagu erinevaid
ameteid endale selgeks teeb,
või asutuse juhina, kui kõik
pisiasjad ja nüansid teada.
Millal tekkis sul huvi kokkamise vastu?
Kokkamise vastu tekkis mul
huvi juba siis, kui olin umbes 10-aastane ja hakkasin
kodus kartuleid praadima
ning erinevate maitsetega
pannkooke küpsetama. Arvan, et huvi kokkamise vastu on olnud kogu aeg. Alles
hiljuti vanaema meenutas,
et mängisin väiksena palju
pottide-pannidega ja tegin
süüa. Et toidumaailmas on
tulemas kogu aeg midagi
uut, siis on huvitav saada
teada täiesti uute ja tundmatute toiduainete kohta
nendega katsetades ja neist
erinevaid toite valmistades.
Kas tee alguses oli sul eeskujusid või meeldis lihtsalt
katsetada?
Ma ei ütleks, et mul otseselt
eeskujusid oli, pigem olin
ja olen siiamaani katsetaja.
Proovin igasuguseid maitsekooslusi erinevates kokteilides, kohvijookides ja
toitudes.
Milline on sinu õpitava
eriala nimetus? Millistes oskustes oled pidanud
võistlema?
Haapsalu
Kutsehariduskeskuses (HKHK) õpin
ma kokaks, aga siiani olen
ma võistelnud nii Eesti kui
rahvusvahelistel võistlustel

restoraniteenindajana. Minu
ülesanded on olnud erinevatel võistlustel erinevad.
Viimastel kõige suurematel võistlustel olid minu
võistlusülesanded näiteks:
erinevate peolaudade katmine, klientide teenindamine ja nendega suhtlemine.
Klientidega suhtlemine toimus inglise keeles.
Teenindaja ülesandeks
oli ka erinevate kokteilide,
kohvijookide ja kohvide valmistamine ning serveerimine. Nimekirjast ei puudunud
ka salvrätikute voltimine,
liha ja puuviljade flambeerimine.
Viimane tähendab, et
valmistan kastme, lisan põhikomponendi, näiteks banaani ja seejärel süütan selle
kange alkoholiga põlema.
Teistel võistlustel olen
pidanud veel triiksärki triikima, kala fileerima, küpsetatud kana lõikama, alkoholide ja veinide pimetesti
tegema.
Kas sul oli suunajaid selle
eriala juurde?
Eriala juurde suunas mind
eelkõige minu kooli õpetaja Kersti Õim, kes pakkus
mulle esimesel kursusel, et
võiksime minna taotlema
noore meistri tiitlit. Ja minul
polnud mingisugust kõhklusmomenti, kuna tahtsin
ise väga võistelda. Õpetaja
Kersti oli eelnevatel aastatel
oma õpilastega võistlustel
väga häid kohti saavutanud
ja oli tekkinud tema suhtes
usaldus. Seega otsus võistlema hakata tuli kergelt.
(Tiina Umbsaar: „Lisan
siinkohal, et Karl-Kevin on
võitnud noore meistri tiitli
kahel korral, HKHK esimesel ja teisel kursusel. Need
võidud annavadki õiguse
osaleda rahvusvahelisel tasandil.“)
Mis toit või jook sul enda
arvates kõige paremini
välja tuleb?
Et õpin kokaks, tulevadki
mul võistlustel välja kõige
paremini just toidu valmistamisega seotud ülesanded.
Klientidega
suhtlemisest
tunnen rõõmu ja püüan nende soove igati arvestada.
Minu arvates tulevad mul
kõige paremini välja igasugused magustoidud, näiteks
flambeeritud desserdid. Ja
minu üks lemmikülesannete moodul on baari moodul,
kus pean tegema erinevaid
kokteile ja kohvijooke. Need

Foto: Juhan Hepner ERR

Mis on sinu enda lemmiksöök ja magustoit?
Soolasest boeuf a la tartar
ja magusast flambeeritud
krepid. Väga raske on ühte
kindlat toitu välja tuua, aga
kindlasti meeldivad mulle
Itaalia ja Hiina köögi toidud.
Kas valmistad perele
meelsasti mingit toitu või
jooki, kui kodus Turbas
viibid?
Kodus pole mingit kindlat
toitu, mida meelsasti valmistaks. Kuid mulle meeldib ka kodus katsetada
erinevate maitse- ja toiduainetega. Et ma kodus väga
palju aega ei veeda, ei ole
mul tavaliselt aega midagi
erilist ja ajamahukat teha.
Kui aega on, siis kindlasti
teen koduski midagi teistsugust ja huvitavat mõne teise
kultuuri köögist.
Mitmel
rahvusvahelisel
võistlusel oled sa osalenud
ja kus? Kuidas on läinud?
Olen osalenud kahel rahvusvahelisel võistlusel. Esimene oli väga kuulus Prantsuse võistlus „Coupe georges
baptiste”, mis toimus eelmise aasta sügisel Haapsalus.
See võistlus toimub igal aastal erinevas riigis.
Võistlejaid oli kohal 12
maalt. Üheksast ülesandest
efektseim oli banaani flambeerimine. Mulle meeldiski
see ja krevetikokteili tegemine kõige enam.
Võistlusele eelnes tegelikult pikk trenn koos spetsialistidega. Võistlus on hästi
tehniline ja kohtunikud
mitmetest riikidest. Kõik
ülesanded toimuvad Prantsuse vanade restoranitavade
järgi.
Ka sel aastal on mul
võimalus oktoobris Eestit
esindada samal võistlusel
Portugalis. (Tiina Umbsaar:
„Karl-Kevinit hindas Tiiu
Parm, üks võistluste eestvedajaid ja kvaliteedijuht, kui
siirast, sooja ja lahket teenindajat.“)
Viimased võistlused, kus
ma Eestit esindasin, olid
rahvusvahelised maailma
kutsemeistrivõistlused ehk
Worldskills. Sellel aastal
toimusid need Venemaal
Kaasanis.
See on ühtlasi kõige raskem ja pingerohkem võistlus, kus ma osalenud olen.
Et minu erialal oli võistlejaid 33 riigist, oli konkurents väga tihe.
Worldskillsil oli üldse
aga kokku 1354 võistlejat
63 riigist. Erialasid, milles
võisteldi, oli 56.
Selleks võistluseks harjutasime me umbes viis kuud,

Karl-Kevin Miinpuu rahvusvahelistel õpilaste ja professionaalsete restoraniteenindajate
karikavõistlustel Coupe Georges Baptiste (CGB).
Foto: kutseharidus.ee

TIINA UMBSAAR
Turba Kooli lasteaed
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Lasteaia õpetajana mäletan Karl-Kevin
Miinpuud noilt päevilt kui sõbralikku
ja tagasihoidlikku poissi. Meelde jäävad
õpetajale paraku ju enamasti kõige
enam ikka need „marakratid”, kes suure
kisaga endale tähelepanu nõuavad.

tulevad mul enda arvates
samuti hästi välja. Ühteainsat lemmikut ma jookidest
nimetada ei suudaks, kuna
maailmas on palju erinevaid
väga häid jooke.
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Karl-Kevin Miinpuu (paremalt teine) sai Worldskillsil võistelnud 13 eestlase hulgas meisterlikkuse
medali, millega tunnustatakse noort, kel punkte üle 700. Karl-Kevin saavutas 13. koha 714 punktiga.

Aeg-ajalt on väga
soovitav midagi
uut ja teistsugust
proovida. Nagu
meie kokaõpetaja
ütleb: „Õige
kokk peab kõike
proovima!”
käisime end proovile panemas Soome kutsemeistrivõistlustel Taitaja.
Treeningpäevad olid tihti
väga pikad, intensiivsed ja
väsitavad. Kuna Worldskillsil hinnatakse iga väikest
detaili, erialaseid teadmisi
ja suhtlusoskust, oli neljapäevane võistlus väga raske ja pingerohke. (Tiina
Umbsaar: „Karl-Kevin sai
Worldskillsil võistelnud 13
eestlase hulgas meisterlikkuse medali, millega tun-

nustatakse noort, kel punkte
üle 700. Karl-Kevin saavutas 13. koha 714 punktiga.“)
Kui palju on sul jäänud
kooli lõpetamiseni?
HKHK-s kestab õpe koka
erialal kolm aastat, minul
on aasta veel jäänud.
Kus ja kellena näed end
tulevikus? Millest unistad?
Ma tahaksin kindlasti proovida n-ö kõiki ühe restorani
alasid. Proovida olla kokk,
võib-olla isegi peakokk,
kelner ja baarmen. Olen
unistanud oma toitlustusettevõttest, aga enne tuleks
väga palju õppida ning näha
võimalikult erinevaid kööke ja restorane. Ja õppida,
kuidas seal asjad toimivad.
Muidugi tahan palju reisida, et näha erinevate riikide
kööke ja kultuure. See kõik
on minu jaoks väga huvitav.
Kuidas suhtud üha moodiminevasse taimetoitlusesse? Kas ise sööd hea meelega taimetoitu?

Mina suhtun taimetoitlusesse väga hästi. Kui inimene
on selle tee valinud ja soovib olla taimetoitlane, siis
on see ju ainult tema otsus.
Ja kuna tänapäeval on väga
palju alternatiive loomsele,
on taimetoitlane olla väga
lihtne.
Peaaegu iga päev tuleb
igasuguseid uusi ja huvitavaid toiduretsepte, mis on
mõeldud just taimetoitlastele. Ja mulle meeldib väga
taimetoit.
Olen mitmel korral Eestis ringi reisides taimetoitu
proovinud ja olen väga rahule jäänud. Enamasti on
taimetoit hästi maitsekas ja
tihtilugu ei saagi üldse aru,
et toidus liha pole.
Viimati sõin taimetoitlastele mõeldud burgerit ja
see oli minu jaoks üle ootuste hea. Burgeri vahel olev
kotlet oli asendatud hoopis
seene-juust u-köögiviljakotletiga. Aeg-ajalt on väga
soovitav midagi uut ja teistsugust proovida. Nagu meie
kokaõpetaja ütleb: „Õige
kokk peab kõike proovima!”

Fotod: Ardo Pärna

Saue valla noored võitsid Euroopa juunioride
vabalennu meistrivõistlustel teise koha
Põhja-Makedoonia linna Prilepi
lähistel viidi 19 riigi noorte osalusel
läbi järjekordsed juunioride vabalennu
Euroopa meistrivõistlused.
ARDO PÄRNA
Laagri Huvialakooli mudellennu
ringi juhendaja

S

aue valla noored olid
taas tublid. Eesti noortekoondise koosseisus
osalesid võistlustel Hannes
Hollo ja Gregor Moistus,
kes kahe peale kokku pidasid koondise üheksast
võistlusest maha koguni viis
ja andsid väga olulise panuse selleks, et kõigi aegade kõige väiksemaarvuline
noortekoondis saavutas üldkokkuvõttes teise ja sisepõlemismootoritega mudelite
arvestuses kolmanda koha.
Ilmastikuolud olid keerulised. Hommikuti oli täielik
tuulevaikus. See tekitas tõsiseid probleeme purilennukite startide sooritamisel,
kus mudeli vajaliku starditrajektoori saavutamiseks
tuleb mudelit (nagu tuulelohe) üles tõmmates saavutada enne mudeli nöörist
eraldumist ligikaudu 10-kilogrammine tõmbepinge.
Kui vahetult enne starti
täie hooga joostes vajaliku
pinget saavutada ei õnnestu, eraldub lennuk nöörist
vale trajektooriga ja pärast
mitmekümnemeetrist sööstu üles ei võta sobivat lennuasendit ning kaotab lisaks
veel pisut kõrgust.
Õhu soojenedes ligikaudu 35 kraadi tasemeni
tuli arvestada tõusvate ja
laskuvate õhuvoolude põhjustatud, sageli lausa kuni
180-kraadiste tuulesuuna
muutustega.

Lisaks kõigele tuli võistelda 600 meetri kõrgusel
merepinnast, Eesti oludega
võrreldes pisut hõredamas
ja väga kuivas õhus, mis
nõudis täiendavat tähelepanu mudelite lennurežiimide
seadistamisel.
Omaette teadustöö tuli
kohapeal läbi viia sisepõlemismootorite seadistamisel.
Treeningpäevadel tuli leppida tõsiasjaga, et iga mootori
käivitamisega põles läbi üks
mootori küünal ja vahepeal
tekkis murelik hetk, et kas
neid ikka jätkub. Õnneks
läks kõik hästi.
Õnneks oli noortekoondist nii treeningute läbiviimisel kui võistluste ajal
abistamas Eesti täiskasvanute koondise liikmed Tõnu
Luman, Raimond Naaber,
Riho-Ats Saatväli ja Igor
Moistus. Lisaks olid abiks
mudelite otsijad ja äratoojad.
Väikeste mudelite seadistamisapsude tõttu päästeti mikrobussiga põldude
vahelistel kitsastel teedel
„jälitussõitu“ tehes neid äralendamisest. Kokku toetas
nelja noore soorituste läbiviimist üheksa täiskasvanut.
Vahetult enne võistlust
pillas tehnilises komisjonis
üks kohtunik Hannes Hollo
põhimudeli käest ja sellel
purunes kiil. Võistluseelsel
õhtul oli päris palju tegemist
mudeli taas lennuvõimeliseks muutmiseks.
Üldkokkuvõttes saavutasid Eesti noored Venemaa
järel ning Ukraina, Poola,

Kõigi aegade kõige väiksemaarvuline noortekoondis saavutas Euroopa juunioride vabalennu meistrivõistlustel üldkokkuvõttes teise ja sisepõlemismootoritega mudelite arvestuses kolmanda koha.

Hannes Hollo.

Gregor Moistus.

Ilmastikuolud olid keerulised, hommikuti oli täielik tuulevaikus.

Saksamaa,
Prantsusmaa
ja teiste sadade mudellennuklubidega lennukitootjate-riikide noorte ees teise
koha. Sisepõlemismootoriga lennukite arvestuses saavutati Hannes Holla ja Gregor Moistuse osalusel lisaks
veel kolmas koht.
Põlvkondade vahetuse
tõttu kahte või kolme ala
teinud poiste kõrval on palju vaba ruumi uute noortekoondisega liituvate poiste

jaoks. Kõik huvilised on teretulnud.
Laagri
Huvialakoolis
hakkavad tunnid toimuma
reedeti. Igal reedel, kui ilmastikuolud seda vähegi
võimaldavad, lennutatakse
mudeleid Saku lähistel või
Kuusiku lennuväljal.
Samal ajal toimub paralleelselt Laagri Huvialakoolis ka algate grupi ja edasijõudnute gruppide tegevus
Igor Moistuse juhendamisel.
Mõnikord
kutsutakse
noori nädalavahetustel õppima mootorite käivitamist
ja mootorlennukite lennutamist Kuusiku lennuväljal.
Väike „talvine karastus“ on
planeeritud märtsikuu algusesse Soomes Säkylä Pühajärvel toimuvaks kaheks
MK etapiks.
Nii treeningutesse ja
samuti ka ehitamisele on
teretulnud ka kõik lapsevanemad.
Kõigi algajate jaoks, kellel ei ole lennukid veel valmis, antakse võimalus lennutada selleks spetsiaalselt
ettevalmistatud treeningmudeleid. Pisut keerulisemate mudelite lennutamist
saavad proovida ka täiskasvanud.
Uutel tulijatele ja uudistajatele on esimene tund
proovimiseks tasuta. Proovitunni käigus ehitatakse
valmis lihtne ja ilusti lendav
viskemudel.
Kahel järjestikusel aastal tiitlivõistlustel saadud
hõbemedalid on loonud
juhendajatele ja poistele
täiendavat motivatsiooni tegutsemiseks. Tänud Laagri
Huvialakooli ja Saue valla
juhtidele, kes on noorte tehnilise huvihariduse teemat
oluliseks pidanud ja selle
edendamisele konkreetse
panuse andnud.

Suvelõpukohvikud tänavad päeva õnnestunuks aitajaid
Suve alguses on juba kolmandat aastat
järjest toimunud Nissi kihelkonna
kodukohvikutepäev. Tundus, et isu ja
janu kohvikute järgi aga jagus veelgi.
Suvelõpukohvikud avasid tänavu uksed
Nissis, Turbas ja Lehetus esimest korda,
tuues endaga kaasa kuuma ilma, palju
muusikat ja maitsvaid hõrgutisi.
MTÜ KULTUURISELTS
NISSI SÄRTS

K

ohvikute korraldamiseks on vaja väga
paljude
inimeste
ühist jõupingutust ja head
tahet. Seepärast soovivad
kohvikud tänada paljusid
abivalmeid inimesi, kes
päeva õnnestumisse panustasid.
Tixu kohvik Turbas on
tänulik esinejaile Nissi
Trollidele, Riisipere külaka-

pellile ja Riho Kerdele.
Jõulupere kohvik tänab
melu tekitanud MOMU,
kelle korraldatud Karl Erik
Taukari ja Mark EricKammiste kontserdist kõik kohvikukülastajad ka osa said.
Naised hoovis ütlevad
tänusõnad lõõtsamees Kaido Ray Kallikormile, kes
kohvikus mõnusat meeleolu
üleval hoida aitas.
Lambikohvik tänab Riisipere lasteaeda, TLÜ vokaalansamblit
VoxNova,

MTÜ-d Turba Taaskasutus,
Riisipere vaibakudujat Irat,
Riisipere kultuurimaja nõu
ja jõu eest, Kemoteraapiat ja
Ott Ajaotsa, kes tulid oma
tehnikaga, Nissi Trollide
lapsi ja põnnikooli, Andi
Villenthali, Sissit ning kõiki
kirbukal kauplejaid Riisiperest, Turbast ja linnast, aga
kõige suuremad tänud Priit
Laanekivile, kes Lambikohvikusse laheda esinemislava ehitas ja transpordiga tegeles ning oli kohvikus tubli
teenindaja. Suur tänu ka
Metsa 13 maja korteriühistule, kelle elektrit kasutati.
Lehetu
külakeskuse
pannkoogikohvik
tänab
pannkoogimeistrit Meelist,
oma abilisi Bronjat, Anzelikat, Lisetti, Veronikat,
Sandrat ja Getterit ning on
tänulik külastajatele Turbast, Lehetust, Ellamaalt,
Odulemmast ja Ääsmäelt.
Hästi populaarne atraktsioon Lehetu külakeskuse
õuel on Saidafarmi toodud
põhupallid. Nii tore on nen-

Foto: Naiskodukaitse kohvik
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Naiskodukaitse aitas Nissi noortel kotkastel ja kodutütardel
koguda raha jaotelgi soetamiseks. Kogunes 685,50 eurot.

de otsas turnida - tänud Saidafarm OÜ-le.
Turba kodutütarde tänusõnad kuuluvad eelkõige
kohvikukülastajaile, kelleta kohvikut pidada ei saa.
Tänatakse tublisid küpsetajaid, toimekat vahumeistrit
Raunot meeleolukate muusikapalade eest ja kõiki, kes
panustasid Turba esimese
vahukohviku õnnestumisse.

Kui jätkub kliente, ollakse
valmis tegutsema teinekordki.
Nissi naiskodukaitse otsustas aidata Nissi noortel
kotkastel ja kodutütardel
koguda raha jaotelgi soetamiseks. Suured tänud kõigile, kes toetasid õnneloosi
Pärtlipäeva laadal ja Nissi
Naiskodukaitse suvelõpukohvikus.

Kokku sai kogutud
685,50 eurot. Summa sai
üle antud Nissi noorte kotkaste ja kodutütarde rühmavanem Mauno Reimannile.
Südamest
sooviksime
tänada kõiki toetajaid: Balteco ja Valli Pillerpau, LaitseRallyPark, Turba Mesindusseltsi Lillepood ja Viive
Suursalu, Sanitex ja Jane
Priimägi, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS,
Nissi Kultuurikeskus, Nissi
Maarja Kogudus, lõõtsamees Kaido Ray Kallikorm,
FIE Merike Marie Nimmerfeldt, Eva Riivik, Tiina Juhani, Riina Gutmann, Liis
King ja Kristel Jammer.
Suur-suur tänu teile tublid Nissi noored kotkad ja
kodutütred: Paul Peeter
Verner, Kasper Verner,
Kardo Kutti, Ats Joosep Kivistik, Iko Juulius Kivistik,
Ariel Regina Lumiste, Liisa
Orutalu, Laara Orutalu,
Stella Vanamölder ja Eliise
Kadak. Rõõmsate kohtumisteni uutel üritustel!

TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

V

iiekilomeetrisel põhidistantsil sai tulemuse lõpuprotokolli
279 jooksjat, staadionil osales lastejooksudel kuues erinevas vanusegrupis kokku
üle kahesaja jooksusõbra.
Laste distants oli sõltuval
vanusest 60-540 meetri pikkune.
XIII Saue Õhtujooksu
võitis Ats Sõnajalg suurepärase ajaga 15.40, talle järgnes Mardo Lundver ajaga
15.41,9 Rapla jooksuklubist.
Kolmanda koha saavutas
Treeningparneri
esindaja
Armin Allmäe, kes läbis
distantsi ajaga 16.16,3.
Ka naiste esikolmik oli
väga kiire. Esimese naisena
jõudis finišisse Liis-Grete Arro ajaga 17.40,7. Talle
järgnes Laura Suur - aeg
18.14,5. Kolmas koht kuulus
spordiklubi Saue Tammed
esindajale Maris Ternole
ajaga 18.36. Palju õnne võitjatele.
Lõpuprotokolli
leiate veebiaadressil: http://
www.championchip.ee/results/1429.
XIII Saue Õhtujooksu
juhtis Riho Järvelainen.
Põhidistantsi eel toimusid lastejooksud staadionil,
kus joosti vastavalt vanusele: 1-2 eluaastat 60 m,
3-8 eluaastat 270 m ja 9-12
eluaastat 540 m. Vanusek-

lassid olid kahe aasta kaupa, iga vanuseklassi kolme
kiiremat tüdrukut ja poissi
autasustati XIII Saue Õhtujooksu medaliga, jooksu lõpetajat diplomi ja maiusega.
Põhijooksu avas Saue
Vallavolikogu esimees Harry Pajundi, kes ka ise 5 km
distantsil osales ja tuli oma
vanuseklassis teisele kohale.
Traditsiooniliselt laulis
Saue Poistekoor Elviira Alamaa juhendamisel. Jooksjaid ergutasid rajal Sache
tantsutüdrukud.
Start 5 km distantsile anti
kell 19. Rada kulges mööda
Saue kergliiklusteid ja tänavaid: Tule põik – Kadakamarja – Tule – Kuuseheki
– Ladva – Pärnasalu – Kauguse – Nurmesalu ja finišikaar staadionil.
Autasustamine toimus
sel korral uues Saue Spordihallis, kus esinesid Sache
tantsutüdrukud Tiina-Riin
Uulma juhendamisel.
Kolme kiiremat meest ja
kolme kiiremat naist autasustati XIII Saue Õhtujooksu karika, auhinna ja koogiga. Iga vanusegrupi kolme
paremat naist ja meest XIII
Saue Õhtujooksu medali
ja šokolaadiga. Enam kilomeetreid kogunud klubi oli
Saue Jalgpalliklubi.
Eriauhinna pälvis rekordiliselt 50 perekonda, kes
osalesid jooksul, olid vähemalt kolmeliikmelised ja
olid eelregistreerunud.

Fotod: Brigitta Toomingas

Saue Õhtujooks avas reedel, 13.
septembril, sarja „Sauelane liikuma“
XIII hooaja. Järgmine etapp,
orienteerumine, on juba 12. oktoobril.

Naiste esikolmik.

T10 vanuseklassi kolm kiiremat
tüdrukut.

50 perekonda tuli jooksule vähemalt kolmeliikmelisena üheskoos.

On üldteada, et raudtee on maismaa
üks kõige ohtlikum ala

Raudtee ületamisel lähtutakse
samadest riskihinnangutest, mida
tehakse sõidutee ületamisel. Nende
riskide üksühele ülekandmine võib
saada aga saatuslikuks.
TAMO VAHEMETS
Operation Lifesaver Estonia MTÜ

N

äiteks vedurijuhil ei
ole võimalik rongi
kiiresti peatada või
siis otsasõidu vältimiseks
manöövreid sooritada. Kaubarongil võib kuluda koosseisu lõplikuks peatamiseks
lausa kuni kaks kilomeetrit.
Sellest tulenevalt on antud
raudteel liikuvale veeremile
eesõigus ja kõikidele kohus-

tus raudtee ületamisel veenduda, et rongi ei tule, või see
läbi lasta. Tasub meelde jätta
tõsiasi, et rong on alati peatee.
Raudtee turvaliseks ületamiseks tuleb eelkõige lõpetada kõrvalised ja tähelepanu
hajutavad tegevused - näiteks kõrvaklappidest muusika kuulamine ja mobiiliga
rääkimine. Tuleb jälgida
fooritulesid ja tõkkepuude
asendit.

Ooteplatvormidele
on
märgitud ohutut ala tähistav
kollane joon, millest üleastumine võib endaga kaasa tuua
ohtliku olukorra või halvemal juhul õnnetuse.

Saue vald, Saue Spordirajatised OÜ, Lantmännen
Unibake Saue, funTIME
Showservice ja Keila Tarbijate Ühistu

Tänusõnad
suurepärasele
korraldustiimile ja
koostööpartneritele

Põhidistantsi start on antud.

Meeste esikolmik.

XIII Saue
Õhtujooksu
toetajad

Tasub teada, et kollane
joon toimib ohutusmeetmena vaid juhtudel, kui rong
läheneb jaama ja peatub seal.
Juhul kui rong jaamas ei
peatu, tuleb hoiduda raud-

teest võimalikult kaugele, et
rongi tekitatav tuul ooteplatvormil viibija tervist ja elu
ohtu ei seaks.
Peamised
õnnetused
raudteel juhtuvad lihtsamate

Harry Pajundi, Riho
Järvelainen, Olavi Valner,
Timo Hallist, Rainer Kukk,
Ester Leiten-Kukk, Tõnis
Ilp, Leho Valmas, Virko
Kolks, Marko Laretei,
Diana Kooskora, Muhamad
Normatov, Kristel Tamm,
Marlys Pajula, Annika
Kaupmees, Elviira Alamaa,
Tiina-Riin Uulma, Valdo
Pilve, Kristi Kanarbik,
Laura Häling, Brigitta
Toomingas, Sportos
OÜ, Championchip Eesti
OÜ, Road Service OÜ,
Securitas Eesti AS, Põhja
Politseiprefektuur,
Goodmark OÜ, Sportland
Eesti AS, OG Elektra AS,
Saue Vallavarahaldus,
Saue Gümnaasium,
Saue Poistekoor, Saue
Huvikeskus, Sache
Tantsutüdrukud.

ohutusreeglite eiramisest näiteks kõrvaklappide kandmine, mobiiliga rääkimine,
raudtee ülekäigul jalgrattaga
sõitmine. Sõidukitega juhtuvate õnnetuste peamine põhjus on läheneva rongi mittemärkamine või selle kiiruse
valesti hindamine.
Rongi mittemärkamisel
võib olla mitmeid põhjuseid,
kuid peamised neist on seotud kõrvaliste tegevustega
või eeldusega, et reeglina
rong satub sellele raudteeülesõidule üliharva või ei
sõida seal üldse.
2019. aasta esimesel poolel on toimunud kaks rongi ja
sõiduki kokkupõrget, milles
vigastatuid ei olnud, ning
kaks otsasõitu inimesele.
Mõlemas õnnetuses inimene
hukkus.
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Idamaine tants sobib igale vanusele
ja igale suurusele
Mis on kõhutantsus, õigemini
idamaises tantsus, sellist, mis ajab Nissi
naised laupäevahommikul kodust välja
Riisipere kultuurikeskusse trenni?

S

ee hämmastas esialgu
nende õpetajat Kairi
Reinveedki, kelle juhendamisel naised sel sügisel juba kolmandat hooaega
alustasid. „Ma alguses ise
ka ei uskunud, olin skeptiline, aga muud vaba aega mul
välja pakkuda polnud. On ju
laupäev esimene vaba päev,
kui ei pea tööle minema,“
räägib Kairi, kelle sõnul on
kümmekond trenniskäijat,
mis väikse koha kohta on
hea tulemus, tunnistanud, et
end kodust välja sundida on
raske, aga selle kaalub üles
tantsust saadav heaolutunne: selg on lahti võimeldud,
keha on soe ja saab minna,
täis energiat, tegusid tegema. Muidu kondaks veel
keskpäevalgi
hommikumantlis ringi.
Kairi Reinvee ise on
kõhutantsuga, õigem on öelda idamaise tantsuga, kuna
see võtab enda alla kogu
Põhja-Aafrika ja Araabiamaad, tegelenud 14 ja seda
õpetanud 11 aastat.
Tal on rääkida mõtlemapanev lugu, kuidas ta ala
juurde jõudis, kuidas harrastusest kasvas välja töö.
Tollal elas Kairi perega
Pelgulinnas. Talle on alati
meeldinud tantsida, kuid
teismelisena oli ta veendunud, et ei iial, sest ta pole
piisavalt kõhn, pole piisavalt
ilus ja mis kõik veel.
Ühel päeval Pelgulinna
rahvamaja kodulehel ringi vaadates leidis ta info
kõhutantsu trenni kohta.
Kirjas oli, et igas suuruses
naised sobivad. Ja see lause
sai määravaks, töötas Kairi
puhul, et teismeline tüdruk
julges minna kohapeale uudistama, esimesse tundi küll
skeptilisena ja pealtvaata-

jana ning järgmised kolm
kuud küll kaasa tantsides,
kuid hinnangut andmata.
„Ja siis ma läksin nii sisse
sellesse. Ma sain aru, et see
pakub mulle tohutult pingelangust ja mõnes mõttes
nagu põgenemisvõimalust,“
meenutab Kairi algust, kui
idamaine tants hobina aitas
leevendada koolikoormust,
üle saada kooli- ja teismeliseprobleemidest,
andis
võimaluse olla ühes keskkonnas ja ühes asjas koos
täiskasvanutega, sest trennis käis erinevas vanuses
naisi.
Nii sai harrastusest sujuvalt amet. Tallinna ülikoolis
on Kairi õppinud koreograafiat, mis ta enda arvates
on andnud laia silmaringi,
kuna õpitud sai väga palju
erinevaid stiile.
Kui küsida Kairilt, kas
idamaist tantsu on kerge
või raske õppida, ütleb ta,
et ei ole siiani näinud ühtegi
inimest, keda ta ei suudaks
tantsima panna. Trenni on
sattunud isegi kerge liikumispuudega inimesi, kellele ta on andnud rahulikult
aega, neid rahulikult suunanud ja näinud hämmastavaid tulemusi.
Alguses võib tunduda, et
kõhutantsu näol on tegemist
raske stiiliga, kuna kehadega mängitakse väga palju,
aga teisalt on see põnev –
kas või, kuidas ainult ühte
õlga liigutada, nii et ülejäänud keha ei liigu.
Ja kõhutantsu liigutusi
saab siduda päriseluga. Näiteks puusanõksu õpetades
suunab Kairi õpilased mõtlema, et käed on hõivatud
pakitassimisega, aga kinni
tuleb lüüa lahtine uks.
Aga ilusad rõivad, kust
neid hangitakse?
Üks võimalus ongi, et

Eestlannad Maroko muusika saatel tantsimas Taroudanti linnas
Foto: Tarmo Siirak

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Kairi õpetab kursusel assaya ehk kepiga tantsu.

Marokos berberite muuseumis
Foto: Harri Paavola
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Kairi Tallinn Oriental Dance festivalil.

Timgounsi külas, mäest üles minemas külla naisorganisatsioonile

tuuakse neist riikidest, kust
tants pärit on. Teine võimalus on, et õmmeldakse Eestis. On disainerid nii meil
kui mujal Euroopas, kes on
just idamaise tantsu kostüümidele spetsialiseerunud.
Kuigi nii on harjutud

ga Marokos. Ta on õpetanud
Soomes idamaist tantsu ja
toonud siiakanti just nimelt
Maroko kultuuri. Käinud
ka Eestist õpetamas ning
nii Zahra ja Kairi tutvus
juba pea 10 aastat tagasi alguse sai. Koos on nad palju
projekte vedanud, eriti Soomes.
Kolm aastat tagasi, kui
Zahra soomlastele taas reisi
Marokosse korraldas, läks
Kairi kaasa, et näha, mis
see on, ja nägi, kui äge see
on.
Nii on Kairi vedamisel
tema õpilastel teoks saanud juba kaks kultuuri- ja
tantsureisi Marokosse, sel
kevadel võtsid reisist osa ka
Nissi rühma naised.
Programm reisidel on
tihe, Kairi nimetab ettevõtmist päris hulluks reisiks.
Magada ja neegriks päevitada end ei saa, on palju ringikäimist, palju tantsimist,
sest eesmärk ongi õppida
võimalikult palju tantse ja
nautida kultuuri.
Tänu Zahrale on reis-

SAUE LINNA ELUTÄNAVATE KUJUNDUSKAVA
eskiisi tutvustus

Hea Saue elanik!

Saue linn otsib koostöös Tajuruum maastikuarhitektuuribürooga põhilistele elutänavatele – Nurmesalu, Pärnasalu, Tule, Koondise, Kuuseheki ja Kütise – uut nägu. Kui Sind
huvitab, milline on tulevikus Saue elukeskkond, tule ütle sõna sekka. Kevadel toimunud
jalutuskäigust linnaelanikega on võetud kaasa palju häid mõtteid ja nüüd on aeg need
paberile joonistatud ideed taaskord linnaelanike ette tuua. Arutelu alla tuleb liikluse
rahustamine, haljastus, erinevad puhkevõimalused avalikus ruumis, linnamööbli stiil ja
palju muud.
3. oktoober kell 18.00 on hea võimalus anda omalt poolt sisend, millised on
väärt ideed ja milliseid tuleks võimalusel veel paremaks lihvida.
• 3. oktoober, neljapäev kell 18.00 Saue gümnaasiumi
auditoorium, IV korrus
Info ja ettepanekud:
miia.kraun@sauevald.ee;
Kogutud arvamused on aluseks Saue linna avaliku ruumi
53 099 202
kujunduskava arhitektuuri- ja disainlahenduste väljatöötamisele.

ette kujutama ja nägema,
ei pea kostüüm Kairi sõnul
üldse olema kõhtu paljastav.
Kaheosaline kostüüm on
tulnud hoopis Ameerikast,
mille on omakorda egiptlased üle võtnud. Egiptlased
folklooris tantsivad aga
kaetult ja tänagi on ringiga
moodi tagasi tulnud kleidid.
Nii on Kairigi omi rühmi
kostüümivalikul suunanud
kleiti kandma, et naised
tunneksid end hästi, ilusana
ja vabalt liigselt paljastamata. Ta on ka ise laval kandnud lihtsat punast kleiti ja
see töötab.
Marokot avastamas
Oma tantsurühmadega Tallinnast, Haapsalust, Hiiumaalt ja Nissist on Kairi
käinud ka Marokot avastamas. Reisid sellisel kujul,
mida tavaturist ei näe ja
kuhu ei jõua, on suuresti
teoks saanud Soomes elava
marokolanna Zahra Mujuneni kaasabil.
Zahra on endiselt väga
tugevalt seotud oma juurte-

seltskonnale Marokos avanenud sellised imelised
uksed, mille taha tavaturist
ei näe. Näiteks koostöö ühe
naisorganisatsiooniga, kus
naised proovivad teha käsitööd, seda, kosmeetikat
ja toitu müüa, et natukenegi
raha teenida.
Reisidel on oma koht ka
heategevusel. Kaasa on võetud heas korras kasutatud
asju, mida enam siin ei vajata. Kairi sõnul tundus see
alguses imelik, kuid nähes
tänulikkust, seda, kuidas
üks väike liigutus võib nii
palju tähendada, enam mitte. Käidud on ka lastekodus
lapsi toetamas. Maailmapilt
on tohutult avardanud.
Kairi on täheldanud,
et pärast reisi, mille ajal
Zahralt ka mõned tantsukursused võetakse, on naised mõtlemises vabamad ja
ka tants on läinud palju vabamaks, ilma et harjutanud
oleks.
„See, mida sa oma peas
mõtled, väljendub ka sinu
kehakeeles,“ arvab Kairi.

Päevakeskus avas külastajaile uksed 12. septembril 1994 Saue
linnas aadressil Koondise 9-1. Sel päeval toimus esimene loeng
teemal „Mida teha „kollaste kaartidega“?“. Praegu me enam
hästi ei mäletagi, mis olid „kollased kaardid“ ja erastamisväärtpaberid, kuid tollal oli küsimus väga aktuaalne ja loengut
tuli kuulama kaks toatäit rahvast, nii et lektor, linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu pidi esinema kahe toa vahel koridoris.

Saue Päevakeskus tähistas 12. septembril 25. sünnipäeva meeleoluka peoga Saue
mõisas. Kõlasid õnnitlus- ja tänukõned, laulis ansambel Rukkilill, kel aastaid
turjal sünnipäevalapsega samaväärselt, tantsisid Senjoriitad ja Vokiratas. Laulsid
lapsed Laagri Tuleviku lasteaiast, üles astus Saue Seeniorteater.
Fotod: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

P

äevakeskuse juhataja
Liivi Lents ütles, et
peokava kokku pannes mõtles ta eluringile, kuidas lapsest, kel aega olla ja
uudistada, saab täiskasvanu,
kel aastad täisjõus räheldes
nii kiiresti mööduvad, et ei
pane tähelegi ja ei mäletagi,
mis kõik juhtunud või olnud, kui juba see aeg käes,
kui jälle aega olla ja mõelda
ja meenutada ja taas lapsemeelsekski muutuda.
Liivi Lents asus päevakeskust juhtima aastal 2008.
Töötajaid oli siis neli, täna
koos temaga üheksa, neist
viis osakoormusega.
Päevakeskus pakub ühest
küljest abivajajatele hooldusteenuseid. Lepinguid on
70 ümber. Põhiliselt vajavad
eakad abi poes käimisel ja
arsti juurde sõitmisel, isikuhooldusel olijaid on vähe.
Teisalt sisustab päevakeskus eakate vaba aega,
sest inimesel peab ju põhjust
olema, et end ilusaks sättida
ja kodust välja tulla. Nii tegutseb päevakeskuse juures
hulgaliselt ringe ja klubisid:
tantsurühmad Senjoriitad ja
Vokiratas, ansambel Rukkilill, daamide ja tervisevõimlemine, qigong ja näitering,
raamatu-, kohviku-, reisi-,
laulu-, soome keele ja saksa keele klubi. Lisaks mälukohvikud ja dementsuse
tugigrupp.
Üheskoos käiakse teatris,
näitustel ja muuseumides,
reisitakse Eestis ja väljaspool.
Päevakeskus on koduks
seltsingule Tammetõru ja
Saue Linna Invaühingule,
pühapäeval korraldab seal
jumalateenistusi Saue Pau-

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Kutsusime lauluhuvilisi naisi laulma. Nende juhendajaks sai
Evi Nurme. Nii pandi alus ansamblile Rukkilill, mis on nüüdseks
juba 25 aastat peaaegu kõigil päevakeskuse üritustel laulnud
nii enda kui teiste rõõmuks. Aastail 1999-2013 oli ansambli juhendaja Harald Matvei, tema akordioni saatel esineti menukalt
ka Läti linnas Vangažis.

Inglise ja saksa keelt nõustus õpetama majandusdoktor Jaan
Tepandi. Õpetus oli igati tasemel, sest pärast ta lahkumist
igaviku radadele leidus ringis inimesi, kes suutsid tööd jätkata.
Hiljem asusime õpetama ka soome keelt ja eesti keelt meie
emakeelt mitteoskavatele kaaskodanikele, et suurendada
nende võimalusi töökoha leidmisel.

Saue Seeniorteatri esinemine tõi peolistele naeratuse näole. Paremalt esimene päevakeskuse juhataja
Liivi Lents.

Sauel on käsitööd alati hinnatud. Käsitööringe asus juhendama
tunnustatud meister Õie Väärtnõu, ta oskas ka käsitööhuvilisi
mehi meelitada korve ja jõulupärgi punuma. Käsitööringi liikmete ühistööna valmis 2000. aastal Saue linna vapiga lapitekk,
mis kingiti volikogule ja siianigi istungisaalis seinal ripub.
Käsitööringinaised valmistasid tekke, mis beebiballil vastsündidnud linnakodanikele kingiti – see oli armas ettevõtmine ja
sidus omavahel kolme põlvkonda.

Nelja aasta pärast, 1998 otsustas linnavalitsus päeva- ja perearstikeskuse korrusmajadest välja viia. Uueks koduks sai Kütise
4, kus mõlemad asutused töötasid siiani. Just täna alustas
perearstikeskus kolimist uude tervisekeskusesse.
Uutel ruumidel oli mitmeid eeliseid: neid sai kasutada ka ratastoolis, mitme väikese toa asemel oli üks suurem saal, lisaks
duši all käimisele avanes võimalus pesu pesta.
Eesti rahvale on alati olnud omane kokku saada mitte maja
ees pingil istudes, vaid kuskil mõnusas ja puhtas kohas, seda
päevakeskus ka on.“
Hooldekodu töötaja Paul (Enn Kasemaa) metsas ärakaranud
„tüdrukuid“ otsimas.

Esinesid nii Senjoriitad kui
Vokiratas.

luse kogudus.
Tulevikku vaadates ütles juhataja, et kui nüüd
perearstid uude hoonesse
kolisid, võtab päevakeskus
kasutusele nende ruumid.
Kaugemas tulevikus, kui
valmib uus vallamaja, terendab ees liikumine aadressile
Tule 7.

Väikesed lauljad Tuleviku lasteaiast.

Ansambli Rukkilill tänane juhendaja Tõnu Kangron ja
päevakeskuse esimene juhataja Tiiu Kuuskme.

Laagri taadid korrastasid NõmmeHarku terviserada

Septembris-oktoobris Saue
Päevakeskuses
Foto: Sirje Piirsoo

MTÜ Laagri Taadid andis talgute
korras oma panuse
ja korrastas taas
Nõmme-Harku
terviserada, mida
kasutavad aktiivselt
ka meie valla Laagri
kandi tervisesportlased.

Põhimääruse järgi on päevakeskus mõeldud eelkõige eakatele
ja puuetega inimestele, kuid uksed olid avatud kõigile soovijatele. Seetõttu moodustasime lausa viis võimlemisrühma,
ühes neist käisid noored emad oma beebidega. Juhendaja oli
väsimatu Reet Pool. Paljud mäletavad kindlasti, kui tore oli
võimelda mõisa suures saalis: sel ajal oli mõis veel omanikule
tagastamata.

K

ui aasta tagasi sai
auguvaba kruusakatte ligi kilomeetri
pikkune metsasirge, mis
algab Pilliroo tänavalt, siis

tänavu katsid nooruslikud
taadid multšiga puidust välitrenažööride aluse ja silusid kruusatäite saanud metsakurvi.

Finantsiliselt toetas talguid Saue vald, multši ja
kruusa vedas kohale - viimase lükkas ka laiali - OÜ
Tarn.

• 24. septembril kell 11 eakate
sünnipäevapidu noortekeskuses
neile, kel aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev juulis-augustis-septembris.
• 26. septembril kell 15 kohvikuklubi avaüritus. Palume registreeruda päevakeskuses.
• 27. septembril kell 16 seltsingu
Tammetõru koosviibimine päevakeskuses.
• 18. oktoobril kell 19 Theatrumi
etendus „See laps“.
• 10. novembril korraldavad
teatrihuvilised sõidu Tartusse
vaatama Vanemuise etendust
„Elamise reeglid“. Täpsem info
päevakeskusest.
14. -18. oktoobril elukestvaõppe
nädal

• 14. oktoobril kell 13.50 külaskäik rahvusraamatukokku. Sõidame 191 bussiga Sauelt kell
12.43.
• 15. oktoobril tutvume Saue uue
spordikompleksiga.
• 16. oktoobril kell 11.15 külastame tervishoiumuusemi. Pilet 5
eurot. Rong Sauelt kell 10.28.
• 17. oktoobril kell 14 kohtumine
Igor Mangiga.
• 18. oktoobril kepikõnd Riisipere- Nissi matkarajal.
Täpsem info päevakeskusest.
SAUE PÄEVAKESKUS
Kütise 4, Saue linn
Telefon 659 5070
E-posti aadress info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee
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Saue Päevakeskus ületas
veerandsaja künnise

Algusaegu meenutab Tiiu Kuuskme,
päevakeskuse esimene ja
kauaaegne juhataja
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Saue lasteaed Midrimaa on Saue linna
ainuke lasteaed.
Meil on üks suurimaid ühes majas
paiknevaid lasteaedu Eestis. Lasteaias
on 17 rühma. Töökorralduses on
kasutusel nii õpetaja + assistendi
kui ka kahe õpetaja süsteem.
Erivajadusega lapsed on kaasatud
sobitusrühmas või tugiisikute toel.
Lisaks rühmaõpetajatele töötavad
lasteaias liikumis- ja muusikaõpetajad, eripedagoogid, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.
Õppeaasta jooksul toimub mitmeid traditsioonilisi ja muid vahvaid tegevusi töörühmade
eestvõttel. Õppimine erinevates keskkondades, uudishimu ümbritseva vastu ja uuendusmeelsus
on meie jaoks loomulik. Alates 2019/2020 õppeaastast rakendatakse kõikides rühma ja muudes
tegevustes SA-SUUDAD-SEDA!-programmi põhimõtteid ja metoodikat.

Midrimaa tunnuslause on KOOS AVASTAME TERVET MAAILMA!

Otsime oma kollektiivi
MUUSIKAÕPETAJAT
koormusega 1,0 ametikohta
TÖÖÜLESANDED

• mitmekülgsete muusikaliste tegevuste läbi
viimine
• koostööoskus
• ürituste ja pidude korraldamine koostöös
kolleegidega
• lastele turvatunde ja hoolivuse pakkumine
• tantsude ja rütmilise liikumise õpetamine

NÕUDMISED KANDIDAADILE
• kvalifikatsioonile vastavus

LC Saue tänab
LC Saue tänab kõiki, kes panustasid
heategevusloteriise Saue linna 26. sünnipäeval 25. augustil.
Heategusloterii tulu läheb Saue lastega seotud projektide rahastamiseks.
Peavõitu, muruniidukit CLINT CL-560CJ (lõikelaius 56 cm, mootor 196 cm3) toetasid Eritex Invest
OÜ, Erato OÜ ja Top Marine.
Loterii auhindadega toetasid Saue vallavalitsus,
AS Santa Maria, Fors MV AS, Arco Color AS, Saue huvikeskus, Autokatte OÜ, Saue gümnaasium, Agroshop
OÜ, Kulukaubandus OÜ, Oilikom Autokeskus, Adven
AS, Hydroscand AS, Hörmann Eesti OÜ, Keila Tarbijate Ühistu, AS Toode, Rotos Kaubanduse OÜ, Sveiger
AS, Hansadoor OÜ, Sami AS, Remoreks OÜ, Estomar
OÜ, Aisiko OÜ, Saue Rauakaubad OÜ, PPN Cargo OÜ,
Bisontesolar OÜ, Metal Express OÜ, Finest Steel AS,
Saue EPT AS, Tekelson OÜ, Centene Pro OÜ, Malldisain OÜ.

29. SEPTEMBRIL
KELL 13-18 UUES
PÄRNU MAANTEE
TUNNELIS

LAAGRI
SPOT
DJ
KURLY
BEATS

GRAFITIKUNSTI
GRAFITIKUNSTI
GALERII
GALERII
HÄPPENING
HÄPPENING
GRAFITI TÖÖTUBA KELL 14.00

LISAINFO: Laagri kultuurikeskus, tel 6796765.
Töötoas osalemine eelregistreerimisega

KASUKS TULEB

• eelnev töökogemus lastega
• avatus ja hea suhtlemisoskus
• tahe töötada suures lasteaias
• rõõmsameelsus, aktiivsus ja loovus

OMALT POOLT PAKUME

• huvitavaid väljakutseid
• tänapäevaseid töövahendeid
• häid töötingimusi
• paindlikku töökorraldust

LISAINFORMATSIOON

• Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata e-posti aadressil
info@sauemidrimaa.ee 1. oktoobrini 2019.

TÖÖLE ASUMINE ESIMESEL VÕIMALUSEL!

HÜÜRU MÕISAS LOENG
"RASKED KÕNELUSED"
4.10. KELL 19.00

Kirsiaia lasteaed Laitses otsib
armasasse ja kaasaegsesse lasteaeda

Enamikul meist on tulnud pidada
vestlusi, mida püüame edasi lükata, sest
midagi head neist oodata ei ole alluva vallandamine, palgatõusu küsimine,
vabandamine.
„Rasked kõnelused” aitab mõista selliste
kõneluste tagamaid ja õpetab nende kulgu
juhtima.

Õpetaja on meie lasteaias nii õppe- ja
kasvatustöö kui meeskonna juht, kes
koordineerib oma rühmas õpetaja
abide tööd. Kandidaatidelt ootame
kvalifikatsioonile vastavat haridust.
Pakume paindlikku töökorraldust, toetavat
keskkonda, konkurentsivõimelist töötasu,
arenguvõimalust, huvitavat tööd, mille nimel
oma energiat panustada, huve rakendada ja
võimalusi ideid ellu viia.

Lektor: Viigi Viil-Kangur, arst, NLP Master
Practitioner, kinesioloog
OSALUSTASU 2 eur

SAUE
KONTSERDISÜGIS
2019

26

Avakontsert „Muusika pärlid”
klarnetikvartett

01

Rahvusvaheline Muusikapäev
2019 Heategevuskontsert,
esinevad külalisinterpreedid,
Saue Muusikakooli õpetajad
ja vilistlased

15

Soolokontsert „Klaver tuleb
külla“ Kristina Rokaševitš

19
nov

Kammerkontsert “Mitmekesi
mitut moodi metsasarvest”
metsasarve oktett

03

Jazzi kontsert “Õhtulaulud”
Liina Saar

sept

okt

okt

dets

Kontsedid toimuvad

Saue Kontserdisaalis kell 18.30
Õpilastele tasuta!
Info: www.sauemuusikakool.ee

ÕPETAJAT (1,0 ametikohta)

Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest esitada ruilakool@ruilakool.ee
11. oktoobriks 2019.
Info tel 516 3534 Direktor Tiia Rosenberg
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AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

01.0930.10

Näitus "Asjad kõnelevad"

"Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis"

Laagri
kultuurikeskus,
Sirje Liiv , Viia
Gudelis"

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

01.0931.10

Näitus "Eesti seened"

Riisipere kultuurimajas

Eesti Loodusmuuseum, Nissi
Kultuurikeskus"

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

01.0931.10

Näitus "Marimekko. Soome
disainiklassika"

Riisipere kultuurimajas

Soome Instituut
Nissi
Kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

25.09.

Kino "Ott Tänak. The movie" ja
kell 19 Turba
kohtumine tegevprodutsendi
kultuurimajas
Aleksander Otsaga

Nissi
Kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

27.09.

Kino "Ott Tänak. The movie"

kell 11 ja kell 19
Laagri kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

27.09.

Kino "Ott Tänak. The movie"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
Kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

28.09.

Maidla ja Pärinurme
suvelõpupidu

kell 18 Maidla seltsimajas Key ja Helen

29.09.

Laagri avaliku grafitiseina ja
galerii Laagri Spot avamine

kell 13-18 Pärnu mnt/
Veskitammi tunnelis

Saue Vallavalitsus, Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

29.09.

Koidu CX tsüklokrossi
võistlus. Üleeestilise Soudal
CX Karikasarja II etapp

kell 9 Saunapunktis

MTÜ Klubi
spordipartner

https://www.ejl.ee/
voistlus/koidu-cx/

29. 09 ja
06., 13.10

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

29. 09 ja
06., 13.10

"Saue Kristliku Vabakoguduse
kell 13 Saue kirikus
jumalateenistus"

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

04.10.

Siiri Sisaski kontsert
"Oma laulud"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

12.10.

Aapo Ilvese autorilaulude
kontsert

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
Kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

13.10.

Teadusteatri etendus
"Tagasi kooli"

kell 12 Jõgisoo
Seltsimajas

Teadusteater
KVARK,
Saue-Jõgisoo
Haridusselts

Tel 501 2033

14.10.

Indrek Taalma monoetendus
"Onu Heinari lood"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, Tallinna
Kammerteater

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

15.10.

Ema ja lapse hommikuklubi
"Igapäevaste liikumisharjumuste mõju sünnitusjärgsele
taastumisele"

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Saue sügislaat

kell 9 Pärnasalu põik 11
parkimisplatsil

Silvi Pärn

laadakorraldus@
gmail.com

Tel 511 9957

TURBA KULTUURIMAJAS 25.09 KELL 19.00
Hind 5 / 3,50 €. Filmi tutvustab tegevprodutsent
Aleksander Ots. Kaardilugejaks Arno Sillat MOMUst.
RIISIPERE KULTUURIMAJAS 27.09 KELL 19.00
Hind 5 / 3,50 €.
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LAAGRI KULTUURIKESKUSES 27.09 KELL 11.00 JA 19.00
Hind 5 / 4 €. Piletid müügil 30 min enne seansi
algust kohapeal.

4.

19.10.
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KULTUURIKALENDER SEPTEMBER-OKTOOBER

KONTSERT

„OMA LAULUD“
SIIRI SISASK
Piletid
10 €

Käsitsitrükis pileti saad osta kohapealt.
Trükitud pileti PILETIMAAILMAST.

Lisainfo: Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri, tel 679 6765
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SAUE

SPORDIHALL

Jõgisoo seltsimajas 13. oktoober
2019 kell 12.00 teadusteatri KVARK
ennenägematu show-etendus

TAGASI KOOLI!

RÜHMATREENINGUD

Pileti hind nii lapsele kui täiskasvanule on
8 € (soovitatav vanus alates 5 eluaastast)

SEPTEMBRIS
BASSEIN

TREENER AVE

E 18.00 - süvavesi
T 18.00 - Aquaﬁt
R 18.00 - AquaMix

Palume etendusest huvitatutel kanda
osalustasu 8 € inimese kohta 8. oktoobriks
2019 MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusseltsi arvele
EE322200001120083061 (selgitusse märkida
TEATER). Info +372 501 2033 Ülle

SAALID

TREENER LAURA

E 19.00 - Vinyasa jooga
(alates 16. septembrist)

TREENER AILI

T 17.30 - ringtreening
T 18.30 - üldkehaline
lihastreening

TREENER ANU

K 18.00 - kõht-selg-tuhar
K 19.00 - BodyBalance
R 18.00 - BodyFit

WWW.SAUESPORDIHOONE.EE

5361 4500

KERAAMIKA TÖÖTUBA
TÄISKASVANUTELE
Erinevaid keraamikatehnikaid
kasutades on võimalik
valmistada ainulaadseid
keraamikatooteid!

Kursused toimuvad kahes rühmas:
I RÜHM - 29.10 - 10.12.2019
II RÜHM - 30.10 - 11.12.2019
T ja K kell 18.00 – 19.30
Juhendab kunstnik-keraamikud Irja Kändler
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas
(Veskitammi 22, Laagri)

Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel
korral maksab 80 EUR / inimene
Info ja registreerimine: Laagri Huvialakool
51 93 35 22, taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee

Kursuse hind sisaldab ettenähtud tööks
vajalikke vahendeid, materjale, savi, glasuuri ja
keraamikaahju kasutamise.

JUMALATEENISTUSED
SEPTEMBRIS
SAUE KIRIKUS

29. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
teksti loeb Siiri Ervald. Laulab Saue koguduse
naisansambel.
6. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga teenivad Liis Kurm ja Piret Kuld.
13. oktoober kell 13
Lõikustänupüha. Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Piibli teksti loeb Liia Lumilaid. Muusikaga
teenib Saue koguduse naiskoor.
20. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Andrus Vaiklo. Piibli teksti loeb
Marika Malein-Vaiklo.
27. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Palve- ja osadustund igal kolmpäeval kell 18.

Seoses töömahu
suurenemisega otsime
oma meeskonda:

TOOTMISTÖÖLISI

Kelle peamisteks tööülesanneteks on kalatoodete
töötlemine (fileerimine, pakkimine, abitööd)

Kandidaadilt eeldame:
• Kohusetundlikkust
• Täpsust

• Kiirust
• Head pingetaluvust

Kasuks tuleb:
• varasem töökogemus toiduainetööstuses
• Tööl käimiseks isikliku transpordivahendi
olemasolu
Pakume:
• Väljaõpet kohapeal
• Kaasaegseid töövahendeid ja – tingimusi
• Ühisüritusi
• Töö on graafiku alusel
• Hea töö eest motiveerivat töötasu
Töökoht asub Harjumaal Saue vallas Hüüru külas
Angerja tee 32. Kandideerimiseks saada oma CV ja
sooviavaldus karli@mvwool.eu või helista 53404174

Saue Vallavarahaldus võtab
Saue kooli tööle tublid ning
sõbralikud
PUHASTUSTEENINDAJAD JA
KLIENDITEENINDAJAD.
Võimalik töötada ka
osalise tööajaga.
Täiendav info: 659 6519
või 5691 4942 Diana või
info@sauevarahaldus.ee

JIV Sport võtab Sauel
asuvasse lattu tööle
LAOTÖÖLISE, kelle
ülesanneteks on

• Kauba lattu võtmine ja
kvalitteedi kontroll
• Kaupade etiketistamine ja
pakkimine
• Muud abitööd laos
Ootame oma kollektiivi täpset,
kohusetundlikku ja positiivse
ellusuhtumisega Sauekat.
Lisainfot saab info@jivsport.com,
ettevõtte tegevusega saab tutvuda
www.jivsport.com

Metallkonstruktsioonide
valmistaja Harjumaal Turbas
AS KÜTEKS pakub tööd:

ELEKTRIKULE
Tööle asumine kohe.
Võimalik ka osalise tööajaga.
CV saata: kyteks@kyteks.ee.
Info telefonil 6779 589 ja 5233492
või tulla kohale Tehase 2 Turba
76201 Saue vald Harjumaa.

Helger Rannu

Holistilise regressiooni terapeut
tase 6 /kutsetunnistus nr 114695
Vastuvõtukabinet: Keila,
Keskväljak 13 II korrus
(endine sidekontor) kab.22
Telefon: 58033497
E-mail: helger.rannu@mail.ee
Töökeel: eesti
Teraapia täiskasvanutele ja lastele
alates 12 eluaastast
* Aitan Teid, et saaksid muutuda
paremaks.
* Abi saavad lapsed, kellel koolistress,
tõrjutus koolis.
* Meeste tervis:
impotentsus, alanenud libiido.

KUULUTUSED

LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.ee
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 €. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 €. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@
kallion.net
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.
com
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@
gmail.com
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja
küsi lisa: 55660790
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad Teie
kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel.53330556,
OÜ KORSTNAHOOLDUS
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme
küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või +372 5821 6554
Ohtlike puude langetamine,hekkide ja õunapuude
lõikus.Tel 5210334
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus 57878925
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus 53728382
Võtame vastu kivi-ja betooni jäätmeid. Asukoht:
Mõisa tee 15 Ääsmäe. Telefon: 5088472; 5019469
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan teie garaaži! Kiire tehing! Tel 5555 3667
Soovin kiiresti osta remonti vajava 1-3 toalise
korteri Laagris või selle lähistel. Hea pakkumise
korral kiire tehing. Tel. 59814090
OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid,
võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
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Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €; toores kask al
55 €/rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Vedu 6-7 rm kaupa. Tel 516 4278
Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind
5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista
51916171
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
Müüa tugevad kasutatud kummimatid, sobivad
kuuridesse, garaažidesse, platsidele, hobusetalli
boksidesse, laohoonetesse jne. 90 x 90 cm, paksus 1 cm. 5-7eurot tükk. 5370 7039, dvora@hot.ee
Müüa uus magnetmatt. 80 x 200 cm. Tel 5561 9082.
TÖÖ
40-aastane ehitusmees otsib lisatööd. Teostan nii
sise- kui välistöid. 5614 0983.
Otsin trimmerdajat metsasihtidele Saue vallas.
Siht puhastatud viimati 4 aastat tagasi. Sihtide
kogupikkus: ca 2 meetri laiust 320 m ja ca 1 meetri laiust 275 m. Töö tegemise aeg vahemikus 14.28.9.2019 või muul ajal kokkuleppel. Võta ühendust: paulakene@online.ee
Otsin lapsehoidjat alates septembrist 3,5-aastasele tüdrukule kaheks tööpäevaks (09:00 - 17:30 )
nädalas. Lapse haigestumise korral peaks valmis
olema, et päevi tuleb kuus veidi enam. Päevatasu:
35 eur. Hoidajks sobib hooliv, heasüdamlik ning
rahuarmastav inimene. Kertu, 5068336.

AS E-Betoonelement on juhtiv
betoonelementidest ehituslahenduste
teostaja Eestis, kuuludes ülemaailmsesse
kontserni Consolis.

OOTAME OMA MEESKONDA:
• betoneerijaid;
• viimistlejaid;
• armeerijaid;
• lukkseppa/mehaanikut;
• projekteerijat.
Täiendav info:

Telefon: 671 2539
E-post: marge.junkur@betoonelement.ee
Aadress: Tammi tee 51, Vatsla küla,
Saue vald.

MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele Riisiperes (teisipäeviti) ja Sauel (esmaspäeviti ning teisipäeviti). Info ja registreerimine
hola@metafora.ee
Kundalini JOOGA ALGKURSUSED ootavad sind
al 12.09 Nõmmel neljapäeviti kell 9.15 ja Sauel
12.-13.10! Tavatunnid toimuvad kell 18.3020.00 E Laagris ja K Sauel. www.simran.ee,
raili@simran.ee

Mälestame head kolleegi

SAMUEL LILLEORGU
Avaldame sügavat kaastunnet omastele
Endised töökaaslased Harju EPT
Remondi Tehnoloogia Büroost

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!

TEL. 5457 5055

*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

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Tõstukijuhi
• Laooperaatori
• Masinate koostaja

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562

LAURI KREEK
MASSAAŽ

56 959 081
lauri.kreek@gmail.com

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

TELLI KORSTNAPÜHKIJA ENNE KÜLMA
SAABUMIST. KONTROLLIN JA PUHASTAN
TEIE KÜTTE SEADME NING VÄLJASTAN
NÕUETEKOHASE AKTI.

Helista 56004050 või kirjuta info@1korsten.ee
WWW.1KORSTEN.EE
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Sügisannid salve Eesti põllumeestelt

Peet......................
Kõrvits................
Küüslauk............
Kapsas................

0,39 €/kg
0,69 €/kg
7,50 €/kg
0,49 €/kg

Pestud porgand...........
Kaalikas.......................
Kartul (Laura, Gala)..
Kartul (Marabell).......

Avatud iga päev kell 9.00-22.00

0,39 €/kg
0,59 €/kg
0,45 €/kg
0,29 €/kg

13. september- 13. oktoober

Peipsi sibul.................. 2,59 €/kg
Sibulapalmik väike.... 4,50 €
Sibulapalmik suur...... 9,50 €

Haapsalu mnt 57b, Keila

www.keilaty.ee

KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST
Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

Detsembris avame Veskimöldres
uue kaasaegse ja laia kaubavalikuga
Coop Konsumi.
Haara kinni võimalusest ja tule tööle Eesti suurimasse ja
edukaimasse jaekaubandusketti! Tööle ootame Sind alates
novembri teisest poolest.
Võtame tööle:
•
•
•
•
•
•

Kaupluse juhataja
Tooterühmajuhid
Vahetusevanemad
Teenindajad
Koristaja-majahoidja
Transporttöötaja
info@nordicbrokers.ee

Pakume Sulle head töötasu, soodustusi nii ostlemisel kui
sportimisel, suurepäraseid töötingimusi, tööalaseid koolitusi
ja vahvaid ühisüritusi.
Kauplus asub aadressil
Instituudi tee 132,
Veskimöldre, Saue vald
Kandideeri CV-keskuse kaudu või
saada CV aadressile keskus@harjuty.ee.
Lisainfo telefonil 53 284 991

Harju

Konkurss lõpeb sobivate kandidaatide leidmisel!

nordicbrokers.ee

VESKIMÖLDRE
KODUKESKUS
Viimased kaubandus- ja teeninduspinnad saadaval
avamine detsember 2019

