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Sissekirjutus on südametunnistuse
küsimus ja teenuste saamise eeldus
Saue vallamajas leitakse, et on
vastutustundlik ja mõistlik olla
ametlikult sisse kirjutatud sinna,
kus reaalselt elatakse ja hüvesid
tarbitakse.
SAUE VALLAVALITSUS

Ü

helt poolt annab
see vallale võimaluse paremini planeerida kohalikku elukorraldust, sest kui on teada
kasutajate hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam
ja tulevikuvaade selgem.
Saab prognoosida, kui
palju on vaja lasteaia- ja
koolikohti, kui palju võib
tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid,
kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud, olgu
selleks teede korrashoid ja
lumest puhtaks lükkamine
või vallasisesed bussiliinid.
Teiselt poolt on kõikide
nende kohalike teenuste
rahastamise eeldus maksude laekumine elanikelt,

sest üksikisiku tulumaks
moodustab ligikaudu 80%
vallaeelarvest.
Oluline kuupäev 31. detsember 2019
2020. aastal laekuvate
maksude aluseks on elanikeregistri andmed 2019.
aasta 31. detsembri seisuga.
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks
on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta
jooksul osa tulumaksust
valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel
mõju ei oma.
Et valla eelarvest antavad rahalised toetused või
soodustused on eranditult
seotud ametliku elanikustaatusega, kusjuures paljudel juhtudel saab määravaks kõigi pereliikmete

Kuidas registreerida end Saue valla
elanikuks?

Valik Saue valla elaniku toetusi ja
soodustusi

Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad
esitada ühise elukohateate.

• Sünnitoetus
• Esmakordselt koolimineva lapse toetus
• Koduse lapse toetus
• Lasteaia kohatasu soodustus
• Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
• Huvihariduse toetus
• Eralasteaia või –hoiu toetus
• Sportlaste toetus
• Avalduse alusel erateede talihooldus
• Tasuta rongisõit valla piires
• Tasuta sõit Saue valla siseliinidel

Elukohateate esitamiseks on neli võimalust

1. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või
halduskeskuses kohapeal.
• Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald
• Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
• Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
• Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald

2. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud
aadressidest.
3. Saata blankett e-postiga digiallkirjastatult aadressil
anneli.ritsing@sauevald.ee.

4. Esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali
www.eesti.ee kaudu.

Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 654
1143, 529 2820, sauevald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.

sissekirjutus Saue valda,
on sissekirjutusest tõusev
kasu ka isiklikus rahakotis
tuntav.
Teisiti öelduna - neil,
kes ei ole 31. detsembri
2019 seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla
elanikud, puudub alus saada Saue valla antavaid toetusi või soodustusi.

Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab
olla pakutavate teenuste
hulk ja kvaliteet
Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule
on teenuste müük, riigi
eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ja erinevad
projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasuta-

taksegi investeeringuteks
laene. Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega tagasi maksta.
Me ei tea täpset meie
vallas elavate inimeste
hulka, aga see on kindlasti suurem kui end rahvastikuregistris Saue valla
elanikuks registreerinute
arv. Kas siin elab rohkem
1000 või 2000 inimest või
enamgi, on raske öelda.
Aga see on mõtlemapanev,
sest siin tegelikult elavad
ja teenuseid tarbivad - olgu
selleks kas või valgustatud, hooldatud ja lumest
puhtaks lükatud teed ja

tänavad -, kuid end Saue
valda mitteregistreerinud
inimesed jätavad valla
ilma maksutulust, mille
eest saaks enam remontida
teid ja tänavaid, lasteaedu
ja koolimaju, rajada uusi
kergliiklusteid, parendada valgustust, luua juurde
vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi ning teha
muudki vallaelanikele kasulikku ja vajalikku.
Öeldakse, et ka üks on
lahinguväljal sõdur ja seda
ta kindlasti ongi. Seepärast on oluline, et iga vallas elav inimene oleks ka
valda sisse kirjutatud.

Eestlastel on vana komme: kes
sarikapeo tegemata jätab, selle
püksid tõmbab ehitaja pärja asemel
kõigile näha ja tuulduma vähemalt
nädalaks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

J

a kui selline sõbralik
nöök veel küllalt tähelepanu ei teeni, viivad
töömehed üles juba vähem
sõbraliku moega sarikaehte - õlgedest hernehirmutise.
Sestap kutsus SA Veskimöldre
Haridusmaja
osapooled 7. novembril
lasteaed-põhikooli sarikapeole Laagri aleviku kül-

je alla Alliku külla Veskirahva puiesteele, sest
kui sarikad püsti, on see
märk, et ehitus on jõudnud
lõppfaasi, mis vajab tähistamist.
Nelja
lasteaiarühma
ja kahe paralleelklassiga
lasteaed-põhikooli hoones alustavad 2020. aasta
sügisel tööd Laagri kooli
Möldre maja ning Veskitammi lasteaed.
Kompleksi ehitusmaksumuseks kujunes rah-

vusvahelise hanke tulemusena 5,7 miljonit eurot
käibemaksuta. Hoone ehitab OÜ Ehitus 5 ECO.
Ehituse finantseerimisel on kolm allikat. Lasteaia osa ehitamise eurotoetuse suurus on 910
350 eurot, see tuleb läbi
Riigi Tugiteenuste Keskuse linnaliste piirkondade arendamise meetmest.
Veskimöldre 2 arendaja
BC Arenduse OÜ panus
on samas suurusjärgus
eurotoetusega.
Ehituse
ülejäänud rahastus tuleb
vallaeelarvest.
Lasteaed-põhi kooli projekteeris AB Tava.
Bumerangikujuline hoone
on kolmekorruseline, selle
suletud netopind on 5194
m 2.
Hoones on kaks lifti

Fotod: BC Arenduse OÜ, Sirje Piirsoo

Laagri kooli ja Veskitammi lasteaia Möldre maja pidas sarikapidu

ja ruumid erivajadustega
õpilastele. Kompleksis on
spordihoone ja staadion,
kus saab mängida korv-,
võrk- ja jalgpalli, tegeleda
kergejõustikuga.
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Saue valla
ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.10.2019. aasta otsusega
nr 61 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20.03. 2007. aasta
korraldusega nr 235 kehtestatud Maidla küla Rebaseuru
kinnistu detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistati detailplaneering Maidla külas (Remmelga tee 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5,
6, 8, Remmelga tee, Kvartsi tee L1) kinnistute osas.
Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Rebaseuru
kinnistu (suurusega 12,7 ha) jagatud kokku 11-ks elamu,transpordi-, tootmis- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest viis krunti (suurustega ca 2,0 ha) on
moodustatud üksikelamute püstitamiseks.
Planeeringuala asub Maidla külas, hajaasustusalal.
Lõuna- ja idapoolt poolt piirneb maa-ala Kohila valla
halduspiiriga ning Kohila vallas Aespa alevikus asuvate
aiandus- ja suvilaühistute piirkonnaga.
Rebaseuru kinnistu detailplaneering, mis kehtestati
ligi kaksteist aastat tagasi, on tänase päeva seisuga jätkuvalt realiseerimata, st planeeringualale ei ole väljastatud ehituslube elamute püstitamiseks.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt
võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja
või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Käesoleval juhul soovib kinnistu omanik planeeringu elluviimisest kehtestatud kujul loobuda.
Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud kaksteist aastat, mille jooksul ei ole planeeringut ellu viidud
ning seetõttu ei saa nimetatud detailplaneering olla käsitletav lähiaastate ehitustegevuse alusena planeerimisseaduse § 124 lõike 2 mõistes.
Otsusega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel:
https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks maakorralduslike toimingute
läbiviimiseks Alliku külas Kurvi tee 403 (katastritunnus
72701:002:1805, 14183 m², 100% tootmismaa) ja Allika tee
14 (katastritunnus 72701:002:1835, 6341 m², 100% tootmismaa) kinnistutel, mis seondub olemasoleva kanalisatsiooni pumpla kinnistu moodustamisega avatud menetlusena. Arvamused esitada hiljemalt 30.11.2019 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult: telefon 679 0191,
e-post urmas.elmik@sauevald.ee.

Saue linna jäätmete kogumispunktil on uus asukoht
Saue linna jäätmete kogumispunkt asub aadressil Kasesalu tn 5. Elanikelt võetakse tasuta
vastu ohtlikke jäätmeid, elektroonikaromusid
ja vanarehve.
Lahtiolekuaeg
• T, N kell 16-18
• P kell 12-16
Ohtlikud jäätmed
Kodumajapidamises tavaliselt tekkivad ohtlikud jäätmed
on patareid ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja
nende jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid,
ravimid, päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid,
rotimürk ja muud biotsiidid.
Kogumispunktis vastuvõetavad elektroonikaseadmed
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
• 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 (v.a tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid,
termostaadid jms).
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Volikogu muutis sportlaste
toetamise korda
Oktoobrikuu istungil võttis volikogu
vastu määruse, millega muudeti Saue valla
sportlaste toetamise korda, mille järgi
on noori sportlasi toetatud 2018. aasta I
kvartali jaotusvoorust alates.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

A

ja jooksul on selgeks
saanud, et on vaja
selgemat sõnastust,
mis on toetuste jagamise
eesmärk, millele toetust antakse ja millele mitte ning et
toetuste reserv vallaeelarves
peaks olema suurem, kui seni
määruse alusel võimalik oli.
Sportlaste toetamise korra
eesmärk on toetada Saue valla noorsportlaste arengut, tõsta nende konkurenstivõimet
omaealiste seas, lihtsustada
üleminekut
täiskasvanute
klassi ja tunnustada sportlasi
heade tulemuste eest.
Eesmärgist johtuvalt on
võimalik 2020. aastast taotleda toetust Saue valla sportlastele vanuses 10-22 aastat.
Varasemas sõnastuses tulenes vanusepiir noorsootöö
seadusest, mille järgi on noor
7-26-aastane.
Eesti
Olümpiakonitee
(EOK) on kehtestanud noorsportlaste vanusepiiriks 14-22
aastat, sest just selles vanuses
on vaja lisatuge, et toetada
arengut ja lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi.
Omavalitsus ei ole EOK,
vaid pigem see, kelle toetused peaksid aitama noortel
annetel jõuda EOK vaatevälja. Seepärast otsustati seada
alumiseks vanusepiiriks 10
eluaastat ja ülemiseks 22,
sealt edasi on tegemist juba
täiskasvanute klassis võistlevate sportlastega.
Seni kehtinud määruses ei
olnud selgelt sõnastatud, millal toetust ei eraldata, kuid
otsuste tegemiseks on määruses sõnastatust palju abi.
Sportlaste toetamise uuen-

datud korras on nüüd selgelt
kirjas, et toetust ei eraldata
taotluse esitamise hetkeks
juba tehtud kulutustele ja
juba toimunud tegevustele
ning toitlustusega seotud kulude katteks.
Samuti sai kirja pandud,
et vallavalitsus võib keelduda toetuse eraldamisest,
kui taotleja ei ole korrektselt
täitnud varasemalt eraldatud
toetuse lepingus sätestatud
nõudeid. Siia alla kuulub nii
aruande korrektne ja õigeaegne esitamine kui ka valla
sümboolika kasutamine.
Eks see kõik tuleb elust
enesest. Mitmed sportlased
ei vaevu aruannet esitama
varem kui 1-2 päeva enne
uue taotluse esitamist ja siis
oleks kirjade järgi nagu kõik
korras, samas kui eelmises
lepingus oli aruande esitamise tähtaeg vahel isegi pool
aastat tagasi.
Samuti on olnud neid, kes
ei kasuta valla sümboolikat
võistlusvarustusel või –riietel (v.a erijuhud, kellega on
sõlmitud teistsugune kokkulepe).
Vallavalitsusel on samuti õigus eelistada neid taotlejaid, kes viimase 24 kuu
jooksul on esindanud valda
maakondlikel või üleriigilistel spordivõistlustel ja seda
eeldusel, et vaatlusalustel aladel on võimalik valda esindada.
Sportlaste toetamise korra sõnastusse sai lisatud ka
punkt, et koos taotlusega
tuleb esitada spordialaliidu
kinnituskiri, et sportlasel on
olemas saavutused, mis määruses nõutud. Praegune praktika on, et meile saadetakse
koos taotlusega internetilin-

Sportlase toetus
Toetust makstakse 10-22-aastastele Saue valla sissekirjutusega
sportlasele, kes:
1. kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse § 4
lõikele 3 vastava spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub
vähemalt sada sportlast ja

2. on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti meistrivõistlustel,
kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.-3.
koha.
Taotlejal peavad toetuse saamiseks olema täidetud mõlemad
tingimused.
Taotlusi vaatab vallavalitsus läbi neljal korral aastas – iga
kvartali viimasel istungil.
Ühel sportlasel on võimalik saada kalendriaastas toetust kuni
1600 eurot.
Toetust saab taotleda võistlustel või treeningutel osalemise
kulude katteks ja / või varustusega seotud kulude katteks. Valla
toetus saab olla kuni 70% kogu taotluse eelarvest.
Toetusi ei eraldata toitlustuskulude katteks ega tagantjärele.
Vallavalitsus võib keelduda toetuse eraldamisest, kui taotleja
ei ole korrektselt täitnud varasemalt eraldatud toetuse käigus
sätestatud nõudeid.
Lisainfo: Kristiina Hunt, kristiina.hunt@sauevald.ee,
telefon 679 3010.

ke, et otsige ise. Igal spordialal on väga erinevad nõuded,
erinevad tabelid jms, kõrvalseisjal on neid üsna võimatu
„tõlkida“. Alaliidu kinnituskiri on seevastu selge ja usaldusväärne dokument.
Kui eelnevalt kirjeldatud
muudatused olid pigem keelud-käsud-ootused, siis hea
uudis on ikka ka.
Senises määruse sõnastu-

ses oli, et sportlaste toetuseks
saab kalendriaastas jagada
kuni 0,1% valla tulumaksuprognoosist. Nii eelmisel
kui sel aastal tuli ära jätta IV
jaotusvoor, sest raha sai enne
lihtsalt otsa. Et oleks võimalik 2020. aastaks eelarvesse
planeerida suuremat summat,
muudeti määruses olevat
piirmäära, milleks on kuni
0,2% tulumaksuprognoosist.

keskkonda ja inimese tervist.
Ka kasutuskõlbmatu vana
aku on ohtlik tervisele ja loodusele ning tuleb toimetada
ümbertöötlemisele. Rääkimata sellest, millist kahju

põhjustab, kui romust pärinevast plastist põletades lahti
tahta saada.
Eelmisel aastal viidi kampaania ajal ära umbes 250 autoromu.

Anna oma autoromu tasuta ära
Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski
AS viivad 18. novembrist kuni 2.
detsembrini autoromud üle Eesti tasuta
ära. Lisainfot saab Eesti Autolammutuste
Liidu telefonilt 518 8213 või Kuusakoski
tasuta lühinumbrilt 13 660.
KESKKONNAMINISTEERIUM

A

ias, metsatukas või
linnatänaval kasutult
seisev autoromu ei
riku ainult vaatepilti, vaid on
ohtlik ka keskkonnale. Vanale autole saab kinkida uue
elu, andes ta sinna, kust sellest tehakse midagi uut.
Keskkonnaministeerium

paneb omanikele südamele,
et nad romusõiduki õigesse kohta käidelda annaks, ei
hakkaks seda ise lammutama
või loovutaks n-ö suvalisele
inimesele.
Autoromu, millelt ei ole
eemaldatud ohtlikke osi,
liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Maha kallatud või
põletatud mootoriõli, gaas
õhukonditsioneerist ohustab

Kahe noore Saue valla naise, Liina Daumi ja Irene Jäägeri soov on osutada
kogemusnõustamist Saue valla onkoloogilistele haigetele ja nende lähedastele.
Tasuta nõustamine on individuaalne, soovi korral ka haigete kodus.

V

ähk on raske haigus,
vähiravi on füüsiliselt ja emotsionaalselt kurnav inimesele endale
ja ta lähedastele. Tekkib tunne, et enam ei jaksa, ei taha,
ei suuda. Vahel aga võib abi
olla, kui saad rääkida inimesega, kes on ise selle tee läbi
käinud. Kuigi jah, ei ole olemas kahte täpselt ühesugust
kogemust.
Kogemusnõustaja saab
aidata olemasolemisega, ära
kuulamisega, mõistmise ja
toetamisega, praktilise infoga, oma loo jagamisega,

praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega,
teadmistega, uute oskuste
õpetamisega, vajadusel õigete inimeste juurde (arstid,
nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) suunamisega, kuid ta ei anna retsepti,
kuidas terveks saada.
Tegelikult on nii, et inimene ise jõuab kogemusnõustajani, kui ta tunneb selleks vajadust - pöördumine
peab olema vabatahtlik.
Täna on ainuüksi Kogemusnõustajate Koja registri
kaudu leitav 80 erineva teema ja märksõnaga kogemusnõustajat - www.kogemuskoda.ee.

Kogemusnõustaja Liina Daum
Ma saan peegeldada isiklikku kogemust ja läbiproovitud
lahendusi. Tõsi, ei ole olemas kahte täiesti samasugust
kogemust, aga ma võin aimata sarnases olukorras oleva
inimese tundeid ja üleelamisi paremini kui inimene, kes pole
seda kogenud.
Mäletan tunnet, kui keha ei tahtnud pärast rasket keemiaravi
enam minuga koostööd teha. Mõistus oli selge, aga keha nii
jõuetu. Isegi kaks meetrit kõndi oli tõsine pingutus. Pere ja
sõbrad olid väga toetavad, aga siiski tundsin puudust inimesest,
kes ka tegelikult oleks teadnud ja mõistnud mu tollast olukorda
ning sisemist ahastust. Vähiga käivad kaasas teemad, millest
lähedastega rääkida ei saa või ei taha. Sarnase kogemusega
inimesega on lihtsam rääkida ning arutleda erinevatel
teemadel. Väga sageli on inimesel vaja lihtsalt oma mõtted
kõvasti välja öelda ning avastada, et otsitud lahendused ja
vastused olid iseendal juba olemas.
Haiguse raskematel hetkedel otsustasin, et minu kogemus
on väärtus ning teadsin, et kõik, mida läbi elasin, on vajalik
teadmine ja kogemus, mida saan kasutada tulevikus.
Minuni jõudis kogemusnõustamine müstilisel teel. Nägin
kuskil sõna kogemusnõustamine. See jäi mind kummitama ning
sai omamoodi kinnisideeks. Otsisin selle kohta infot internetist
ja jõudsin koolitusteni.

Kontaktid

Esimene rong võtab suuna Turba poole 8. detsembril
kell 10.10 Tallinnast ja jõuab Turbasse 11.10.
Rongi tervitavad puhkpilliorkester Nissi Trollid ja
Riisipere kammerkoor, misjärel liiguvad kutsetega
külalised Turba kultuurimajja, kus on sõnavõtud ja
tänamised.

IRENE JÄÄGER:
telefon 5556 6521
(helistada võib 8-18),
e-post
irenejaager@gmail.com

LIINA DAUM:
telefon 5895 9757
(E-R kell 17-20),
e-post
kogemusnoustaja.
liinadaum@gmail.com

Kogemusnõustamine
Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel
toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus, mille käigus pakutakse
emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.
Eestis on kogemusnõustamine aastast 2014 ametlikult
tunnustatud aitamistöö
meetod. Aastast 2016
on kogemusnõustamine
kaasatud nii
sotsiaalkindlustusameti
rehabilitatsiooni- kui
töötukassa teenuste hulka.
Kogemusnõustaja on
inimene, kellel toetajana
ei ole rohkem eksperdi
teadmisi kui nendel, kellele
ta abi osutab.

Kogukond aga asub jaamas rongi saabumist tordiga tähistama. Turba lillepood on pannud kohalike toel palli veerema. Kogutud on
kenake summa tordi valmistamiseks, kuid oma panuse saab anda
veel kuni 1. detsembrini. Tordi valmistab Delice Catering ning pakub
seda rongi tervitajatele, abis Turba noorkotkad ja kodutütred.
Avatud on MOMU, kus saab tutvuda autospordi ajalooga.
Operation Lifesaver Estonia on väljas telgiga, kus saada teadmisi ja panna end proovile raudteeohutuse alal: on spontaanselt
tekkinud küsimused ja vastused, on viktoriin paberil, lastele temaatilised värviraamatud.
Kell 15 on kõik kogukonnaliikmed, aga ka külalised teretulnud
raudtee taasavamise peole kultuurimajja, kus on ootamas tort,
kohv ja tee.
Turba raudtee taasavamine on kogukonnale suursündmus ja
me soovime seda väärikalt tähistada.
Tantsuks mängivad muusikud Sulev Salm ja Andrus Lehes. Kohalikelt endistelt raudteelastelt kogutakse raudteega seonduvaid
lugusid ja mälestusi, mille loeb ette Einar Kraut. Väikeses saalis on
üles riputatud Raigo Piilbergi näitus „Turba raudtee“.
Raudteehuviliste digifotode näitus on jälgitav väikese saali seinal. Isiklikust arhiivist valitud fotosid näitavad Meelis Muuga ja Raigo Piilberg, kuid panuse saavad lisada kõik huvilised, võttes ühendust Meelis Muugaga e-posti aadressil muugameelis@gmail.com.
Aitäh Turba lillepoele tordi ning Saue vallale peo ja näituse toetamise eest.
MTÜ NISSI SÄRTS
Foto: Meelis Muuga

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Inglipuul ootab täitmist 25
Saue valla lapse jõulusoov
Taaskord on lähenemas aeg, mil laste
südamed põksuvad üha tugevamini
saabuvate pühade ja jõuluvana
kingikoti ootuses. Kuid meie hulgas
on ka neid lapsi, kel ühel või teisel
põhjusel soovitud kink võib unistuseks
jäädagi.
MAXIMA

J

ust nende laste silmadesse rõõmu toomiseks on
Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kogunud
üle Eesti kokku 1905 lapse
kingisoovid - neist 25 Saue
vallas -, mille täitmisel saab
kaasa lüüa igaüks.
Saue vallavalitsuse abil
kogusime kokku nende laste
soovid, kelle peredele oleks
väga suureks abiks, kui jõulurõõmu aitavad tuua hoolivad kodukandi elanikud.
Selleks on Saue Maxi-

masse 11. novembrist kuni 8.
detsembrini püstitatud Inglipuu siinsete laste jõuluunistustega.
Igal Inglipuu sedelil on
kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Inglipuu
patrooni Gerli Padari sõnul
on mitmed jõulusoovid sageli hästi praktilised, näiteks
joonistamiskomplekt, sportimistarbed või hooajalised
riided. „Saue valla laste seas
on kõige oodatumad erinevad lauamängud,“ kirjeldas
Padar.
Tänavuse,
järjekorras
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Kui sa enam ei jaksa…

Turba tervitab
esimest rongi
8. detsembril
koorilaulu,
puhkpilliorkestri ja
rahvapeoga

juba 11. Inglipuu heategevusliku kampaania teeb
eriliseks, et kõrvuti kohalike omavalitsuste abil välja
selgitatud
kingisoovidega
on partneriks ka Eesti Lasterikaste Perede Liit. Seeläbi
lisandub kingisaajate hulka
kokku 500 suurest perest pärit last, kes kõik samuti endale ingli saavad.
„Meie eesmärk on, et juba
jõuludeks on Eestis heade inimeste abil kokku pea
2000 last, kelle rõõmsad silmad ja nobedad näpud õhi-

naga Inglite tehtud kingitusi
avada saavad,“ lausus Gerli
Padar.
Kõiki südamlikke Eesti
inimesi head tegema kutsuva
Gerli sõnul saavad nii sauelased kui kõik eestimaalased
leida südamele ja rahakotile
sobiva kingisoovi, millega
muuta ühe lapse jõulud õnnelikumaks ja säravamaks.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida kaupluses asuvalt Inglipuult lapse
jõuluunistus. Ostetud kingituse võib pakkimata kujul
jätta poe infoletti või kassasse. Samuti võib Inglipuul
olevaid kinke osta mujalt.
Lisaks võib soovitud kingi ise valmistada ja tuua selle
samasse Maxima poodi, kust
kingisoov võetud. Saue valla lähipiirkonnas saab kingisoove täita ka erinevates
Nõmme, Mustamäe ja Haabersti kauplustes.
Kõikide Inglipuude asukohad leiab veebilehelt
www.maxima.ee/inglipuu.

Riisipere tee on
osaliselt liiklusele
suletud
Haiba liiklussõlme väljaehitamise tõttu on Riisipere
tee (nr 11360) osaliselt liiklusele suletud. Liiklus on
suunatud ümbersõidule mööda uut teetrassi.
Haibasse ja Riisipere–Kernu maanteele pääseb, sõites Kernust kaks
kilomeetrit edasi Pärnu poole ja pöörates Tallinna–Pärnu maantee
43. kilomeetrilt uuele avatud teetrassile.
Ümbersõit mööda uut trassi kestab orienteeruvalt 6. detsembrini.
NORDECON AS

Kardisport annab elus
vajaliku sõiduvilumuse
Meie vallas Jõgisool elab Toomingate
pere, kes on pühendunud kardispordile. Isa Tanel ning pojad Tauri, Tiit-Villem ja Tõnis-Johannes on vastavalt
vajadusele mehhaanikud, võidusõitjad,
insenerid või üksteise treeneridki. Ema
Teele ja pisiõde Tuuli moodustavad
tugeva tagala, et mehed motospordihobiga tegeleda saaks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

arrastajate kardisarjast välja kasvanud
poiste hoog ei ole
aastatega raugenud, tänavu
võeti osa kahest terve hooaja kestnud võistlussarjast.
10-aastane Tõnis tuli klassis Micro60 Eesti noortemeistriks, kolm aastat vanem vend Tiit jõudis Mini60
klassis kuuendale kohale. Isa
Tanel sõitis end retroklassis
teiseks. Kolme peale kokku
kuulub neile kaheksa kehtivat Eesti rajarekordit võistlus- ja kvalifikatsioonisõitudes. Poiste unistus on jõuda
Euroopa ja maailmameistrivõistlustel ala kiirematega
mõõtu võtma.
Isa Tanel Toomingas sõitis karti poisina 1980-ndate
keskpaigas ja pöördus ala
juurde tagasi seitse aastat
tagasi, kui tekkis võimalus
ühes kunagiste sõitjatega
vanadele
nõukaaegsetele
retrokartidele taas hääled
sisse puhuda. Samas tekkis
tal tunne, et poisidki võiksid
kardisõiduga tegeleda. Nii
oli Tiidule lõppenud hooaeg
järjekorras viies ja Tõnisele
juba kuues.
Taneli sõnul ei ole võidusõit selline nagu arvatakse, et tuleb hambad ristis ja
silm ruudus hirmsa hooga
kihutada. „Võidusõit on peen
värk, natuke nagu muusika,
natuke nagu matemaatika
ja natuke nagu tantsimine.
Eesmärk ei ole kihutamine,
vaid ringide võimalikult kiire läbimine. Tuleb teada, kus
saab sõita kiiremini ja kus
tuleb natuke hoogu maha
võtta,“ selgitab ta.
Toomingate poisid on
klass omaette, kuna nad
teevad lihtsama osa kardihooldusest, õlise ja musta
töö, mis muidu mehaanikute teha, isa käe all ise kodus
ette valmistudes ja võistlusraja ääres.
Tanel muigab, et eks säärase hobi üks mõte oligi, et
ei kasvaks selliseid kahe
vasaku käega poisse. Teisalt
– kuna pere tasuliste mehhaanikute teenust ei kasuta,
ei jõuakski Tanel võistlustel
kahte või isegi kolme karti,

kui ta ka ise võistleb, üksinda seadistada-hooldada. Ka
siis mitte, kui kolmas poeg
Tauri abiks tuleb.
Kardi seadistamine on
nagu apteekriteadus, millimeeter siia ja millimeeter
sinna – asjad peavad väga
täpselt paigas olema. Kellel
on apteekriteadus paremini
õnnestunud, sellel on eelised
võidusõidul. Konkurents on
väga tihe – 0,2 sekundi sees
võib olla näiteks viis võistlejat.
Et mootori häälestus käib
päris palju kõrva järgi, tuleb
kasuks muusikaline kuulmine.
Poisid käivadki Saue
muusikakoolis, mängivad
trompetit. Tiit on küll pärast
viit aastat pausil, kuid kes
teab, kuidas edasi kulgeb.
Kui suur kandepind kardispordil üldse Eestis on?
Võrreldes 1980-ndate keskpaigaga, mil ühes vanuseklassis oli tegijaid paarsada,
pole kandepinda olemaski,
arvab Tanel. „Tänasel päeval
on Eestis umbes 200 kardispordi harrastajat. Need on
profid ja asjaarmastajad kokku,“ pakub ta. Võisteldakse
kolmes sarjas: harrastajad,
Prokart ja Eesti meistrivõistlused.
Vanasti olid iga suurema
ettevõtte või kooli juures
kardiringid, kus poisid said
mutreid keerata, mootori
hingeelu tundma õppida ja
sõita.
„Kool võiks anda kaasa
nii elementaarse tantsuoskuse kui ideaalis ka elementaarse sõidukogemuse.
Mõlemad on elus väga vajalikud. Karditrennis avaneks
poistel võimalus ohutumas
keskkonnas
loomupärane
kihutamisvajadus välja elada, et esmaste juhilubadega
hulljulgelt liiklusesse sukeldudes endale ja kaasliiklejatele mitte ohtu kujutada,“
mõtiskleb Teele ja Tanel
lisab, et arvutimängus võid
sõita vastu seina, nii et pilpad lendavad, ja vaatamata
sellele kohe mängu uuesti
alustada. Tõsisemaid tagajärgi nagu polekski. „On
kurb, kui enam ei aduta
reaalsust, seda, mis võib juh-

Fotod: Tõnis Krikk ja Pille Russi
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Tõnis ringrajal kõige ees.

tuda, kui hoolimatult sõita.
Karditrenn annab noortele
reageerimiskiiruse ning oskuse ja kogemuse ootamatutes olukordades tegutseda.“
Eestis on kuus arvestatavat
kardirada
Eestis on kuus arvestatavat
kardirada võistluste korraldamiseks: Tabasalu, Põltsamaa, Lange, Käina, Aravete
ja Rapla. Toomingate pere
sõidab vana majaautoga kohale ja harjutab neil vastavalt
võistlusgraafikule.
„Sellel rajal, kus võistlus
tuleb järgmisena, üritame
käia võimalikult tihti,“ räägib Tanel hooaja planeerimisest. Esimene võistlus toimus
tänavu 27. aprillil Tabasalus.
Asfalditreeninguid alustasid
poisid seal aprilli algul.
„Poisid sõitsid enne Tabasalu võistlust kokku umbes 800 ringi. Treeningut
aga saabki teha ühel rajal.
Võib küll nii tunduda, et
rada on iga päev ühesugune,
aga tegelikult võivad tunni
pärast olla hoopis teised tingimused,“ kirjeldab poiste
isa spetsiifikat.
Kartide mootoritel on
tunnilugejad. Tõnise kardi
mootor töötas sel hooajal 55
tundi, mis tähendab ligikaudu 4500 kilomeetrit.
Füüsisega tuleb tööd teha
Võidusõit on suhteliselt suure füüsilise koormusega.
Kartautol puuduvad amortisaatorid ja diferentsiaal ehk
rattad on jäigalt võlli otsas.
Kui võtta kurvi, peab piltlikult sõitma kolmel rattal,
mis ei tähenda, et kart oleks
upakil, vaid tagaratas on natuke maast lahti. Ratta maast
lahti keeramine toimub rooli
abil ehk käte jõuga.
Teisalt on treeningpäevad üsna pingelised, üheksast hommikul viie-kuueni
õhtul aktiivne sõitmine. 15
minutit sõitu, ülejäänud aeg
täistunnini kulub hooldusele
ja seadistamisele. Õhtul masinate põhjalikum hooldus ja
puhastus paar tundi.
Et füüsis vaimule alla ei
jääks, treenivad Tiit ja Tõnis
Saue Kergejõustikuklubis,
harjutavad kodus hantlitega
ja teevad spetsiifilisi harju-

Kardisportlase
sõidu- ja
ohutusvarustus

Poisid kasutasid nelja aasta tagust suurepärast talveilma
libedasõidu harjutamiseks.

Tiit ja Tauri vahetavad rehve.

tusi lihastele, mis kardisõidul suurimat koormust peavad taluma. Vastupidavus on
kõvasti paranenud.
Kui tekkis huvi?
Alustuseks võiks võtta ette
käigu hobikardikeskusesse,
sõita ja vaadata, kuidas välja
tuleb ning kas valju mootorimürina üldse välja kannatab.
Kasutatud karte on pidevalt
müügis. Soodsama masina,
millega näiteks harrastajate
sarjas kaasa lüüa, saab 500600 euro eest, paari tuhandega aga juba päris hea auto.
Aga ega ei peagi võistlustel käima, kardirajad on
vabalt kasutatavad taskukohase tasu eest kõigile, 20-25
eurot päev. Hobikardikeskuses maksab 10 minutit aga 12
eurot. Päevase 100-150-ringise treeningu peale kulutab
kart umbes 7 l bensiini ja
300 ml seguõli. Varuosade
hinnad sõltuvad sellest, millist autot omada. Mõistlik on
soetada levinud mudel.
Järgmine kulu on rehvid –
on siledad kuiva ilma rehvid,
mustriga märja ilma rehvid

ja kitsad, kõrged mustriga
talverehvid, naeltega või
ilma, aga ka piikidega.
Kardisõit ei ole sugugi ainult poiste ala, nagu arvama
kiputakse. Eestis on tublisid
tüdrukuid, kes ei jää sõidus
poistele grammivõrdki alla.
Ka Tiidu ja Tõnise 3-aastane
õde Tuuli on esimesed kiiremad kardiringid isa süles
teinud ja teab, et suuremaks
kasvades saab ise gaasi vajutama hakata.
Mis on hobikardi ja võistluskardi vahe?
On hobikardid ja on võistluskardid, mis on tegelikult
väga erinevad autod. Tanel
võrdleb neid omavahel nagu
poni või hobust või pigem
nagu eeslit ja hobust.
Hobikartiga saab mugavalt sõitma tulla tavaline
inimene tänavalt ja see ei ole
talle ohtlik.
Võistlusauto on aga personaalne, istmed on vooderdatud-polsterdatud täpselt
keha järgi ning pedaalide ja
rooli kaugus välja mõõdetud.

Kiiver, mis omab
efektiivset ja purunematut
silmade kaitset, kangast
kombinesoon, pahkluud
katvad jalanõud, kindad,
kaelatugi, kehakaitsmed.
Kardispordis kasutatav
ohutusvarustus peab
vastama standardile
(homologatsioonile).

Vaist, kõhutunne, oskused
ja kogemused
Ema Teele sõnul on isa Tanelil imeline vaist. Pole harvad
korrad, kui mehel liigub situatsioonis, kus vea leidmine
võiks reeglina pikalt aega
võtta, käsi kui imeväel kardil
otse õigesse piirkonda, parandab rikke ja võistlus võib
jätkuda.
Väga muutlikes ilmastikutingimustes, kui päikesepaiste minutite jooksul
vihmasajuga asendub või
vastupidi, on seadistamine
juba kõhutunde ja vahel ka
hea õnne küsimus.
Leidlik ja nutikas mehhaanik võib aga teinekord
sangpommigagi
masina
korda teha, näiteks tagavõlli
sirgeks lüüa. Sellisel legendaarsel meetodil sirgestatud
tagavõlliga on poisid mõnegi
võistluse poodiumil lõpetanud.
Kui täna ostetakse üldiselt
mootor poest ja püütakse see
võimalikult heaks timmida,
siis vanasti tuli paljud detailid ise valmistada. Nii on
Jõgisoolgi garaažis retrokarte, millel ainulaadsed käsitsi
valmistatud mootorid. Teele
sõnul veedab meespere enamuse vabast ajast töötoas midagi nikerdades, nuputades,
ehitades ja seadistades ning
pole midagi imestada, kui
mõne järjekordse retromootori valmis treib.
Poiste suurepärase
võistlushooaja teokssaamisele
panid oma õla alla Benefit,
FenderNet, Heimarus, Amper
Engineering ja Rebella. Aitäh!

Fotod: Karolin Köster, MyDance erakogu.

Saue valla klubi MyDance, mille kodu
on Laagri, pakub tantsurõõmu lastele
üle Harjumaa ja Tallinna. Tantsutunnid
ja -treeningud toimuvad rohkem kui
50 lasteaias ja enam kui 15 koolis.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

aue vallas toimetab
klubi Laagri Koolis
Via Fitness ruumides,
Saue Gümnaasiumi juures
asuvas uues spordihoones
ning Nissi ja Turba koolis.
Tantsutunnid on ka Veskitammi, Nissi ja Turba lasteaias ning klubi soovib lähiajal laieneda igasse Saue
valla lasteaeda - andke julgelt märku, kuhu MyDance
on oodatud.
Treeneri, loovjuhi ja klubi juhtkonna liikme Merike
Kensi sõnul sai klubi alguse
mõtisklusest, et kui poiste
seas on jalgpall populaarne,
mis siis tüdrukute hulgas
sama popp võiks olla.
Nii tekkiski mõte tantsuklubi luua, mis ei tähenda
teps mitte seda, et poisid ei
võiks tantsida ja tüdrukud
jalgpalli mängida.
Tõestuseks on see, et
poisse klubi tantsutundides
käib. Lasteaiaeas rohkem –
1000 lapsest ligikaudu 200.
Treeninggruppides vähem –
250 lapsest 25 poissi.
Suurus ei ole eesmärk
omaette
„Täna me oleme kasvanud
juba nii suureks, et meie
tantsuperes on lapsi ligikaudu 1300,“ räägib Merike klubi suurusest, kuid see ei ole
eesmärk omaette. Oluline
on nakatada lapsed ja noored tantsupisikuga, pakkuda
eneseväljendust ja aktiivset
liikumist läbi tantsimise.
„Liikumine on väga tähtis
ja vaadates, kui palju noori tantsijaid klubis on, loob
see kindluse, et kulgeme õiges suunas,“ tunneb Merike
rõõmu, et klubi on suutnud
kaasa haarata nii suure hulga lapsi ja noori.
„Lapsed ju kasvavad,
neid tuleb juurde. Klubis on
nagu kooliski, kus iga nelja
aasta tagant lähevad algklassid vanemasse astmesse. Kui
laps on meie juures lasteaias
neli aastat tantsinud, läheb ta
kooli ja jätkab meiega koolis. Lasteaeda tulevad uued
pisikesed mummud asemele
ja me alustame nendega,“ on
klubi areng pidev.
Klubis tantsivad ka pooleteiseaastased, mis on eriti
nunnu. „Esimesed kuu aega
vaatavad nad sind suurte rosinasilmadega: mida sa nüüd
räägid, mida sa nüüd teed. Ja
siis ühel rõõmsal päeval, kui
nad on valmis, kui usaldus
on tekkinud, hakkavad vaikselt kaasa tegema. Ja see on
päris tants, saavad hakkama

küll,“ on klubi enda tiiva alla
võtnud päris pisikesedki ja
nõnda koos kasvatakse.
Kui uurida Merikeselt,
kui palju treenereid sellise
suure pere tantsitamiseks on
vaja, ütleb ta, et see sõltub
hooajast. Kui treeneritel on
täiskoormus, saab hakkama
10-12-ga, aga et paljud õpivad veel ülikoolis, näiteks
koreograafiat, või on hommikupoolikul tööl koolis
füüsilise
eneseväljenduse
õpetajana, on sel hooajal
klubis treenereid 16.
Klubi pakub lastele eelkõige huvitegevust
Laps saab siin peamiselt liikuda ja teha esimesed sammud tantsumaailmas oma
vabal ajal. On muusika ja
tants, suhtlus teiste lastega,
rõõmus ja nauditav tegevus.
Aga klubi sai novembris
kaheksa-aastaseks ja on selle ajaga jõudnud nii kaugele,
et huvitegevus on muutunud
huvihariduseks – on eesmärgistatum, õppekavaga,
kindlate nõuetega lastele ja
käiakse võistlustel.
„Osaleme kuldse karika
tantsufestivalil. Koolitants
on hästi populaarne. Tahame
minna Lätti ja Tartus ootab
meid üks võistlus - võistlusi
on erinevaid,“ tutvustab Merike Kens neile lastele pakutavat, kes soovivad enamat
kui huvitegevus: rohkem ja
sihipärasemalt treenida, end
võistlustel proovile panna.
Üks tore võistlus näiteks,
mida korraldab Pirita linnaosa, on „Astu üles“. Võistluse reglemendi kohaselt on
lisaboonuseks, kui lapsed
omaloominguga üles astuvad. See soodustab loomingulisust: nad ise panevad
tantsu kokku, saadav elamus
on vahetu ja lahe.
Aga tantsustiilid?
Üha populaarsemaks on läinud 2-7-aastaste tants ehk
lastetants. Vanemadki uurivad, mis tantsu tunnis tantsitakse ja saavad vastuse,
et lastetantsu, mis hõlmab
erinevaid tantsuliigutusi ja
tutvustab lastele erinevaid
tantsustiile: lastetantsu, rahvatantsu, hip-hoppi, kaasaegset tantsu ja klik koks
ongi showtants. „Me ei saa
lasteaias nii täpselt liigitada. Küll aga koolis, kus laps
juba teab ja soovib spetsialiseeruda,“ selgitab Merike.
Koolis on juba selgemini välja joonistunud, mida
lapsed ise tantsida tahavad
- kas showtantsu, hip-hoppi
või kaasaegset tantsu. Kellel huvi, saab minna www.

Fotod Laagri tüdrukust Melani Kertsmanist kõnetavad klubi MyDance kaheksa aasta pikkust teekonda.
Varsti 11-aastane Laagri kooli 4. klassi õpilane Melani liitus klubiga 2,5-aastaselt, tema tublidus ja
püsivus on eeskujuks igaühele. Sellest aastast on tütarlaps ka liige Eesti Noorte Tantsu Ühingus, millega
MyDance teeb koostööd.

Novembri algul osales Laagri koolis Lõvikuninga tantsulaagris ligi 300 last.

Lotte tantsulaagri töökas kollektiiv.

mydance.ee/tantsugrupid ja
vaadata, milliseid stiile Saue
valla treeninggrupid harrastavad.
Kas mu laps juba oskab
tantsida?
See ei ole juhuslik küsimus,
vaid just nii küsivad lapse-

vanemad MyDance klubi
treeneritelt juba pärast esimest tantsutundi. „Ja meie
vastame, et vabandust, aga
lapsele tuleb oma aeg anda,
vähemalt kuu,“ selgitab kogemustega treener, et mõni
laps ei saa algul arugi, mis
ta tegema peab või kuhu ta

sattus, sest alustatakse ju
päris pisikestega, kes esmalt
uudistavad, mis koht see on,
kes on teised lapsed. Ja alles
siis on aega tantsule, kui läbi
motoorika ja koorinatsiooni
sammud teada.
30-minutiline tund kord
nädalas lasteaias laseb lap-

sel laps olla, juhib teda läbi
mängu tantsu juurde, pakub
lusti ja rõõmu. Treeninggruppidel on tunnid kaks
korda nädalas ja kes soovivad soolo- või duovõistlustel
rohkem osaleda, neil on treening kolm korda nädalas.
Tundi on oodatud aga
kõik. „Mõni laps on rohkem
üllatusi täis, mõni avaneb
kiiremini, mõni tahab rohkem aega saada,“ jätavad
klubi treenerid igale lapsele
oma tempo. Nii see tantsupisik kasvab ja areneb ning
võib ühel päeval kuhugi välja viia, kui jääda ühele alale
kindlaks.
Laagrid, koostöö Eesti
tantsukunsti ja tantsuhariduse liiduga ning edasine
areng
Klubi igapäevaelu rikastavad enamasti ühepäevased, pühapäeviti toimuvad
temaatilised
tantsulaagrid lasteaialastele. Näiteks
novembri alguses toimus
Laagri koolis Lõvikuninga-teemaline tantsulaager.
Juba 2020. aasta märtsis on
kõik Elsa ja Anna fännid oodatud ühepäevasesse Lumekuninganna linnalaagrisse.
Ka koolilastele on ühepäevased linnalaagrid erinevate külaliste ja Eesti kõige
tunnustatumate
tantsijate
või treeneritega. Ikka selleks, et näidata lastele ette
suund, kuhu pürgida.
Novembri linnalaagris
oli külas Alisa Tsitseronova,
kes on võtnud osa USA suurest tantsuvõistlusest „World
of Dance”, mille žüriis oli
Jennifer Lopez.
Ei möödu suve suvelaagriteta. Tänavu toimus suvelaager Võsul ja klubi
plaanib laagrit 2020. aastalgi Võsul läbi viia, sest see
pisike puhkusekuurort mere
ääres on ilusal päikeselisel
ilmal ideaalne paik, kus lastega tegeleda.
MyDance klubi teeb
koostööd Eesti tantsukunsti ja tantsuhariduse liiduga
ning räägib kaasa metoodika arendamises, kuidas aine
õpetamisse lõimida tantsu
ehk kuidas õpetada läbi tantsu näiteks matemaatikat või
ajalugu.
Edasise arenguna on klubil plaanis metoodika tundidesse tuua ja seda eeskätt
koos tantsukunsti ja tantsuhariduse liiduga: „Et me ei
ole enam ainult huvitegevus,
vaid lisaks ka huviharidust
pakkuv klubi, kus toimub
õppekava alusel õppetegevus ning tulevikus on olemas ka kolmas aste professionaalse eelõppena juures,“
tutvustab Merike täna veel
lapsekingades olevat mõtet.
„Tehtud on palju põnevat
ja ees ootab palju põnevat,“
võtab Merike Kens kaheksa
aastat ühte lausesse kokku
ja kutsub huvilisi kaasa edasisele teekonnale lummava
tantsumaailma avarustesse.
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Lapsed valmistusid suursündmuseks terve nädala. Kordasid iga
päev luuletust ja laulu. Teisipäeval meisterdasid võtmehoidja, mille värvigi valisid just enda isale sobiva. Autoteema käis aga motomuuseumiga kokku.
Reede hommik algas küpsisetordi koostisainete nimetamise,
tordi valmistamise ja kaunistamisega endale meelepärases võtmes. Torditeos oli matemaatikat, sest igaüks sai korraga panna ritta
neli küpsist. Ei puudunud ka loomingulisus kaunistamisel. Lõpuks
tuli lisada enda nimi, et isal oleks kergem torti teiste hulgast leida. MOMU-s on esindatud mootorispordi lugu läbi kolme sajandi:
kokku on seal ligi 200 autot ja mootorratast, kõikvõimalikku mootorispordiga seotud varustust, mänguasju ja külluslikult auhindu.
Vanad mänguasjad ajasid lastel näod naerule, eriti autod. Suur
eakas rallibuss, kus oli sees köökki, pakkus neile samuti palju nalja
- küll nad sinna sisse ja välja uhasid. Autod, kuhu ei võinud sisse
ronida, olid märgistatud, ülejäänud, kuhu võis, said innuka invasiooni osaliseks. Arno Sillat haaras isad kaasa ja nii nad mööda
maja ringi liikusid ikka kõrgemale mootorratasteni välja. Suur osa
isasid ja vanaisasid ei olnud MOMU-s varem käinud. Avastamisrõõmu ja huvi jätkus.
Ott Tänaku suurepärased sõidud on autospordi populaarsust
kõvasti kasvatanud, aga ehk aitas ka MOMU külastus pisut kaasa,
et lastel tekkiks huvi tehnika vastu, kuid kõige tähtsam oli, et isa ja
laps veetsid koos aega. Ekskursioon lõppes esinemise, ühise tordisöömise ja kingituste üleandmisega.
MOMU koosoleku saalis on kunstinautlejatele avatud maalinäitus „Auto klassikalises kunstis”. Kogu kuulub Euroopa meistrile
autoralli historic klassis Alar Hermansonile.
TIINA UMBSAAR

Suur osa isasid ja vanaisasid ei olnud MOMU-s varem
käinud. Avastamisrõõmu ja huvi jätkus.

Kuressaare
muusikakoolis
toimus 18.19. oktoobril
kaheksateistkümnendat
korda poiste
keelpillifestival.
JUTA ROSS
Saue muusikakooli viiuliõpetaja

K

ui sündmus esimest
korda aset leidis, oli
tegemist üleriikliku
festivaliga ja tagasihoidliku osalejate arvuga. Täna
on festival rahvusvaheline
ja mängijaid 112 - viiuli,
vioola, tšello ja kontrabassi
mängijad täitsid kahe päeva
üheteistkümnel kontserdil
muusikakooli saali kaunite
meloodiatega.
Saue muusikakooli õpi-

Saue muusikakooli keelpillikvartett ja õpetaja Juta Ross.

lased on festivalil osalenud kuuteistkümnel aastal.
Tänavu sõitis meie kooli
esindama keelpillikvartett
koosseisus Narvin Aurelius
Kass (I viiul), Mirk Silver
Kass (II viiul), Meelis Kass
(III viiul) ja Kaspar Schüts
(tšello).
Eriliseks tegi osavõtu
kaks asjaolu. Esimest korda
osales tšelloklassi õpilane
ja esimest korda võttis fes-

Ligikaudu poolsada suurt ja väikest
spordihuvilist tuli laupäeval,
9. novembril, Saue gümnaasiumi
staadionile isadepäevale pühendatud
jooksul osalema ja ilusat sügisilma
nautima.

TIMO HALLIST
Saue spordikeskus

L

apsed jooksid koos
isade ja vanaisadega.
Üle 10-aastased neli
staadioniringi (1080 m) ja
nooremad kaks staadioniringi (540 m). Kõik distantsi lõpetanud isad ja vanaisad said

kaela medali graveeringuga
„Tubli ja aktiivne isa 2019“.
Jooksul loositi välja auhindu, uue omaniku leidsid
mitmed spordivahendid.
Täname kõiki lapsi, isasid
ja vanaisasid, kes üheskoos
sportima tulid, ning emasid
ja vanaemasid, kes innukalt
kaasa elasid!
Foto: Terje Toomingas

Turba kooli koolivaheaja õppe läbiviija oli Belbin
Eesti esindaja Mats Soomre ning teema „Koostöö
meeskonnas ja Belbini meeskonnarollid”.

TIINA UMBSAAR
Turba kool

aastatel olnud Kuressaare muusikakooli väsimatu
viiuliõpetaja Laine Sepp.
Avamisel ütles tervitussõnad Saaremaa vallavanem
Madis Kallas, kes peab
poiste
keelpillifestivali
üheks olulisemaks kultuurisündmuseks Saaremaal.
Järgmise aasta festivaliks
hakkame valmistuma juba
kevadel.

Ilus sügisilm tõi isad ja vanaisad sportima

Kuidas õpetajad
koolivaheaega veedavad

Belbini filosoofia järgi on meeskonnas tähtis individuaalsete erinevuste tunnustamine ja neist parima võtmine. Koolitused lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vajalik kogu meeskonna pingutus. Et organisatsioon saaks olla edukas, tuleb lähtuda
põhimõttest, et eesmärk on pikaajaline tegutsemine ja väärtuse
pidev tõstmine.
Belbini koolituste ja treeningute mõte ongi aidata leida võimalusi, kuidas paremini kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku
potentsiaali nii, et kõik osapooled oleksid edukamad. Minu kui õppija seisukohalt on oluline, et meetodid õppimiseks on erinevad,
ja oli tore tõdeda, et koolitajatel on tahet teha tööd huvitavates
keskkondades.
Mats Soomre koolitusele eelnes eneseanalüüs ja veel nelja
kõrvaltvaataja hinnangu esitamine mõned päevad varem. Kõrvaltvaataja hinnangu andmise tingimus oli hinnatavaga koostöötamise aeg pikkusega vähemalt neli kuud. Pärast hinnangute saamist
järgnes koolitaja kokkuvõte, kus ta andis igale osalejale infot tema
rolli kohta meeskonnas. Materjalid enda kohta ja tagasiside Mats
Soomrelt kuulus koolituse paketti. Arvan, et igaüks sai teada midagi, millele ta varem ehk polnud mõelnudki.
Koostöökunst ongi oskus kompenseerida ühe inimese nõrkused teiste tugevustega. Koolitaja antud tagasisidematerjalides sisaldusid tegevused nõrkade ja tugevate külgedega tegelemiseks:
kuidas neid kõige paremal moel meeskonnas ära kasutada. Info
oli vajalik ka meie kooli juhile töötajate paremaks tundmaõppimiseks.
Koolitus pani mõtlema sellegi üle, kui vähe me tegelikult ütleme kolleegidele, kui olulised nad meile on. Veedame ju enamuse
oma päevast nendega koos.

tivalist osa isa Meelis Kass.
Kvarteti esituses kõlas J. S.
Bachi „Musett“.
Lisaks enda esinemisele
on oluline võimalus kuulata
kõiki teisi festivalil osalejaid. Hea ettekande kuulamine on sageli suur innustaja harjutamisel ja annab
julgust suuremate väljakutsete vastuvõtmiseks.
Festivali korraldaja ja
kunstiline juht on kõikidel

PILTUUDIS: isaga luurel
Riisipere lasteaed tähistas isadepäeva hommikuse luurelkäiguga.
Esmalt pea-, tasku- ja telefonilambid põlema, seejärel lihased
muusika saatel marssimisega
soojaks ja stardiluba hankima,
milleks tuli lapsel valgusega seinale joonistada vanema kontuur
ja vastupidi.
Pärast kolme kontrollpunkti
läbimist ja ülesannete lahendamist ootas iga lapse vanemat kingitus. Kui nooremad rajale startisid, uudistasid vanemad rühmad
bagi, mille oli kohale toonud
Riisipere kandi motosportlane ja
vabatahtlik päästja Vallo Sassi.
Pärast oli jälle vastupidi.

Fotod: Sirje Piirsoo

Turba lasteaia Buratinode rühm leppis külastuse
varakult kokku ja viis isad Eesti mootorispordimuuseumi (MOMU) uudistama. Muuseumi juht ja rajaja
Arno Sillat oli lahkelt nõus seltskonda vastu võtma
ja isadele autojuttu juurde rääkima.

Foto: Saue muusikakool

Keelpillimängijate
sügisränne Saaremaale

Buratinod viisid
issid MOMU-sse

Foto: Tiina Umbsaar
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Harju JK Laagri

Foxartisticu neiud osalesid 31. oktoobrist kuni 3. novembrini Itaalias Veneetsias rulliluuisutamise võistlustel International Venice Skate Trophy. Päevadesse
mahtus ka tehniliste oskuste arendamise seminar
Itaalia treenerite käe all.

Harju JK Laagri 2005. aastal sündinud noormeeste võistkond, kus mängib ka 2006. aastal sündinud poisse, saavutas omavanuste klassis
Eesti noorte meistrivõistlustel esikoha.

Valla klubidele lõppes
jalgpallihooaeg edukalt
III liiga Lääne tsoonis polnud tänavu
vastast Saue JK-le, kes võitis 22-st
mängust 21, viigistas vaid ühe ja kogus
64 punkti.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

JK

Kernu Kadakas oli
samas, 12 meeskonnaga liigas 39 punktiga neljas. Harju JK Laagri esindusmeeskond tuli III liiga
Põhja tsoonis 54 punkiga
samuti võitjaks ja kindlustas nii edasipääsu II liigasse,
kus järgmisel hooajal kindlasti osaleb – töö selle nimel
käib. Edu teise koha ees oli
üheksa punkti.
Noored tegid ajalugu
Harju JK Laagri 2005. aastal sündinud noormeeste
võistkond, kus on ka 2006.
aastal sündinud poisse, tegi
aga klubis ajalugu, olles esimene noortevõistkond, kes
saavutas omavanuste klassis
Eesti noorte meistrivõistlustel esikoha. See on parim
kink klubile 10. sünnipäeva
puhul.
Poiste teekond võidule ei
olnud kerge. Alles eelmisel

hooajal lõpetasid nad U14
vanuseklassis 6. kohal. Selle
hooaja esimene pool U15 vanuseklassis oli juba märksa
parem, oldi kolmandad-neljandad.
Peatreener Miguel Machado tööd jätkas Erik Listmann ja väga edukalt, sest
hooaja 11-st viimasest mängust võideti kõik.
Hooaeg pole veel poiste
jaoks läbi, käivad mängud
väga tugeva tasemega rahvusvahelisel noorteturniiril
Ateitis Cup Leedus, et testida oskusi välismeeskondade
vastu.
Tore on võita noorteklassides ja jalgpalli mängitaksegi alati võidu peale,
kuid oluline on eufoorias
mitte unustada, et noortel on
kõige tähtsam järk-järgult
areneda. Selle protsessiga
käivad kaasas kibedad kaotused ja magusad võidud.
Klubi naudib küll suure töö
esimesi vilju, kuid hindab
jätkuvalt ennekõike poiste

Rahvusvahelisel võistlusel oli esindatud Horvaatia, Hispaania,
Itaalia ja Eesti. Mustamäel TalTeh spordihoones ja Pirita majandusgümnaasiumis treenivast Foxartisticu klubist osales seitse neidu
vanuses 9-15 aastat.
Laagri neiud Terle Juss, Lisandra Nirgi ja Mona Elisabeth Vaske
olid võistlustel väga edukad. Terlele ja Lisandrale kuulus esikoht,
Mona Elisabeth tuli kuuendaks. Tütarlapsi treenib noor särav treener Triin Juss.
23. novembril saab Viimis kooli spordihoones kaasa elada rulliluuisutamise üksiksõidu Eesti meistrivõistlustele. Võistlused
algavad kell 16. Tulge vaatama! Info võistluste kohta FB: Foxartistic.

Kuidas tuli noortevõistluste
meistritiitel?
• Meeskond lõi hooaja jooksul kõige rohkem väravaid - 55
väravat 18 mängus.
• Meeskond laskis hooaja jooksul endale lüüa kõige vähem
väravaid - 19 väravat 18 mängus.
• Viis noormeest mängis 17 mängus 18-st: Kristjan Kriis, Imre
Kartau, Aron Allik, Karmo Johannes Raam ja Pedro Markvardt.
• Kolm kõige edukamat väravakütti olid Kristjan Kriis (25), Karel
Mustmaa (10) ja Imre Kartau (6).
• Viimase 11 mängu väravate vahe oli lausa 40-7. Täpsemalt: 40
väravat lõi meeskond ise ja laskis endale lüüa ainult 7.

arengut läbi pingutuse, mitte võitude.
Jalgpall on meeskondlik
ala, kus mängivad indiviidid. Individuaalse eriauhinna saavutas noorte meistrivõistlustel klubi U15 klassi
tipuründaja Kristjan Kriis,
kes lõi kokku 25 väravat.
Võidu tõid koju Aron
Allik, Imre Kartau, Mark
Koort, Ander-Joosep Kose,
Kristjan Kriis, Kaspar Krill,
Ralf Pätrik Linnupõld, Rasmus Lootus, Berg Maidla,
Pedro Markvardt, kapten
Sander Must, Karel Mustmaa, Sander Pant, Roomet Pärn, Karmo Johannes Raam, Kristofer Rauk,
Aaron Soo, Oskar Tärnov,

Henri Uiboupin, Janari Vaher, Marten Vettik ja Joonas
Kaur Tahk. Meeskonna peatreener on Erik Listmann ja
esindaja Kalmar Liiv.
Jalgpalli tulevik vallas
näib väga ere
Harju JK Laagri 2007. aastal sündinud poiste meeskond kvalifitseerus hooajaks
2020 omavanuste esiliigasse. Täpsemalt - nad hakkavad mängima Eesti noorte
meistritiitlile ehk on omavanuste 10 tugevama meeskonna seas. Kvalifikatsiooniaastal oli poiste peatreener
Indrek Nuuma, tema tööd
peatreenerina jätkab Erik
Listmann.

Talimängude avalöök
Valla talimängud said alguse
koroonavõistlusega Ruilas, selgusid
ka Saue valla meistrid. Naisi asus
võistlustulle 16. Esikoha selgitasid
Maret ja Mirje Tombak – ema ja tütar.
KALJO PÕLDARU

S

eekord oli tütar osavam
ja esikoht kuulus talle.
Kolmanda koha saavutas suuremate võistluskogemustega Karin Lähker Ketlin Liivi ees.
Meestest näitas väga kindlat mängu Tarmo Laanela
Laagrist, kes alistas finaalis

Viljar Mehiku Kaasiku külast - ja seda veenvalt 3:0.
Kolmanda koha saavutas vabariigi mitmekordne meister
Nikolai Morozov Haibast.
Võistkondlikult tuli esimeseks Haiba küla 158
punktiga. Teise koha võitles välja Mõnuste-Kohatu
ühendvõistkond 153 punktiga. Laitse kogus 126 punkti

Abielupaar võitis Kernu
terasmehe ja -naise avavõistluse
Kernu terasmehe ja terasnaise võistlus algas Ruila
spordihoones koroonaga. Nii naistest kui meestest
rändas esikoht Tombakute perre.

Maret ja Mirje Tombak ning
Karin Lähker.

Viljar Mehik, Tarmo Laanela ja
Nikolai Morozov.

ja platseerus kolmandaks.
Järgmine ala, sulgpall, on

kavas 24. novembril algusega 10 Ruila Spordihoones.

Naistest alistas Maret Tombak värske Saue valla meistri, tütar Mirje
Tombaku. Pere sportlikke traditsioone kaitses edukalt pereisa Rain
Tombak, kes alistas esikohaheitluses Jaan Valtini.
Võistlustele registreerus 37 meest ja 20 naist. Uusi võistlejaid
enam ei registreerita.
Järgmine ala, sulgpall on kavas laupäeval, 7. detsembril, algusega 10 Ruila spordihoones.
KALJO PÕLDARU
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Foxartisticu
rulliluuisutajad olid
edukad rahvusvahelisel
võistlusel Veneetsias

Naiskodukaitse see meid inspireerib
Fotod: Saue jaoskond, Sirje Piirsoo
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Tänavusel hämaral talvekuul peab
Naiskodukaitse Saue jaoskond 92. sünnipäeva. Sel puhul on paslik kirjutada
meie ajaloost ja tegevusest.
RUTH PÄÄSUKE
Saue jaoskonna esinaine
KARIN ARRAK
Saue jaoskonna juhatuse liige

M

is, millal ja milleks?
1927. aasta 2. septembril loodi Eesti Kaitseliidu juurde ülemaaline
naisorganisatsioon Naiskodukaitse, mille esimeseks
esinaiseks sai Mari Raamot.
Naiskodukaitse
ülesanne
oli Kaitseliidu igakülgne
abistamine toitlustus-, majandus-, varustus- ja sanitaaralal.
Selleks, et vahendeid koguda, korraldati loteriisid,
pidusid ja korjandusi, mille
tulu läks Naiskodukaitse ja
Kaitseliidu tegevuse toetamiseks, näiteks käesidemete, spordi- ja vormirõivaste
muretsemiseks ning valmistamiseks nii Kaitseliidu,
Noorkotkaste kui Kodutütarde organisatsioonile.
Loomulikult olid ka Naiskodukaitse liikmed ise 100%
vormiriietusega varustatud,
milleks olid helesinised
kleidid.
Kuigi toitlustusalal tõid
naised kaasa kodused kogemused, samuti varustus- ja
majandusalal, oli näiteks
masstoitlustamise valdkonnas vaja lisaväljaõpet. Samas sanitaarala oli täiesti
uus valdkond, millega varem ei olnud seltskondlikus
elus kokkupuuteid olnud.
Nii tuligi hakata arendama süstemaatilist tegevust
ja koostama kursusekavasid, mille alusel naisi õpetada. Toitlustusalal tehti
koostööd kaitseväega ja sanitaaralal tuli appi Punane
Rist. Väljaõppe tulemusel
olid naised valmis toitlustama ja abi andma nii Kaitseliidu üritustel kui suurematel rahvakogunemistel.
Sauele loodi oma jaoskond 22. novembril 1927 ja
selle tegevus kestis kuni 27.
juunini 1940, mil pärast juunipööret likvideeriti Kaitseliit ja selle eriorganisatsioonid.
Saue vallas on kaks Naiskodukaitse jaoskonda
Naiskodukaitse taasasutati
20. septembril 1991. Organisatsioon jaguneb territoriaalsuse põhimõttel 15
ringkonnaks, need omakorda jaoskondadeks.

Harju ringkonnas on 12
jaoskonda, millest kaks asuvad Saue vallas. Saue jaoskond taasasutati 2001. aasta
detsembris, kuid 2003. aastal läbi viidud struktuurimuudatuse käigus liideti see
Keila jaoskonnaga. Alates
2013. aasta aprillist on Sauel
jälle oma jaoskond. 2019.
aasta 18. juunil taasloodi
Nissi jaoskond.
Tänaseks päevaks on
Saue jaoskonnas 29 tegusat
naist. Millega me tegeleme?
Naiskodukaitse
on
üle-eestiline
vabatahtlik
naisi koondav organisatsioon, mis annab panuse
riigikaitsesse ja ühiskonna
arengusse, osaledes Kaitseliidu ülesannete täitmisel,
kodanike harimisel ning
isamaaliste traditsioonide
hoidmisel. Kõik meie tegevused on suunatud Naiskodukaitse ülesannete täitmisele.
Nii on Naiskodukaitse
Saue jaoskond võrdväärne
koostööpartner kohalikule
kogukonnale ja Kaitseliidu Saue kompaniile. Nagu
Naiskodukaitse algusaastatelgi, on oluline rõhk väljaõppel.
Kõik organisatsiooniga
liitujad läbivad alustuseks
baasväljaõppe, mis koosneb
viiest kursusest: organisatsiooniõpe, esmaabi, toitlustamine, sõdurioskused
ja ohutushoid. Kõike õpitut
jagame meelsasti kogukonnaga.
Me õpime ise ja õpetame
elanikke andma õnnetuste
puhul kannatanutele elupäästvat esmaabi.
Saue linnas teatakse meid
ilmselt kõige enam korstnaga rohelise katla järgi. Võrdselt hästi maitsevad sellega
küpsetatud pannkoogid ja
keedetud sõdurisupp.
Augusti lõpus, Saue linna sünnipäeval, avab uksed
Kompanii teemaja. Koos
Kaitseliidu Saue kompanii
kaitseliitlastega ning noorkotkaste ja kodutütardega
loome üheks päevaks Ladva
tänava algusesse vahva kohviku, kus traditsioonilisele
sõdurisupile lisaks pakume
maitsvaid koduseid kooke ja
küpsetisi.
Valitud ametikohast tulenevale vajadusele ja kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu
malevaga on naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka

Saue linna laste- ja noortepäeval pannkooke küpsetamas.

Elupäästvat esmaabi õppimas.

Vabariigi aastapäeval Keskuse pargis sõdurisuppi jagamas.

Kohvikutepäeva koogivalik ja lahked kostitajad.

Sügist otsimas.

Esmaabi erialavõistluse puhkepaus.

Pidulikul jalutuskäigul marsivad kodutütred ja noorkotkad
võrdväärselt teistega.

Eestimaa noored ja noorsootöötajad tähistavad järjekordset
noorsootöö nädalat 18.-30. novembril. Sel korral on fookuses tervis ja üle Eesti leiab aset väga palju erinevaid temaatilisi ettevõtmisi, mille kohta saab täpsemat infot noorsootöö
nädala kalendrist: https://noorsootoonadal.ee/.
RAINER TARU,
KRISTI PAAS

24. veebruari pidulik jalutuskäik Saue linnas.

M

Sõdurioskuste kursuse lõpetamine.

Sooritus tuleb teha kerge
naiseliku elegantsiga.
Naiskodukaiste spordivõistlused
Põlvamaal.

sõdurioskuste kursus Kaitseliidus. Pärast seda ei ole
mugavus enam prioriteet
number üks, olulisemad on
hoopis lihtsad ja praktilised
lahendused.
Aeg-ajalt kontrollime, kui
targad ja osavad me oleme.
Selleks ei ole paremat võimalust kui võistelda naaberjaoskondadega. Sügiseti
toimub Harju ringkonna
võistlusmatk „Tule sügist
otsima", mis on põnev ja väljakutseid pakkuv nii osalejatele kui korraldajatele. 2017.

Magamisase õppusel.

aastal võitis selle võistluse
Saue jaoskond.
Kaheaastaste intervallidega on erialagruppide vabariiklikud võistlused, kus
selgitatakse välja oma ala
parimad. Ja et kõik väga tõsiseks ei muutuks, siis neil
võistlustel on jäetud veidi
ruumi ka mängulisusele.
Aastas korra premeerime
ennast motivatsiooniüritusega. 2018. aastal panime kannatuse proovile Exit room`is.
Sellel aastal tuletasime
meelde lapsepõlve rõõme ja
käisime loomaaias.
Aasta tippsündmus on
Eesti Vabariigi aastapäeva
ja Võidupüha tähistamine.
Pidulikus vormis, sõltumata
ilmast, oleme alati rivis ja
tunneme uhkust oma riigi
üle.
1994 alustasid Sauel tegevust noorkotkad, 2005 asutati kodutütarde rühm
2017. aasta algusest juhib
kodutütarde ja noorkotkaste
rühmi Sauel Gea Liblik. Pea
kolme aasta jooksul on rühm
kasvanud arvult kahekordseks. Hetkel on koos uute
soovijatega kokku 45 tüdru-

kut ja poissi, kes käivad koos
Saue kompaniis.
Noored katsuvad rammu
maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel. Vabariiklikult laskeorienteerumise
võistluselt tõid Saue noorkotkad koju 3. koha.
Käiakse orienteerumas,
sukeldumas, ronimas, laskumas, airsofti mängimas.
Õpitakse eluks vajalikke oskusi, ise hakkama saamist,
looduse tundmist ja hoidmist, üksteisega arvestamist
ja toetamist.
Kuna rühm on kasvanud
väga suureks, tegutseb 2019.
aasta sügisest rühmavanema
abina Eveli Rea, kelle enda
lapsed on noorkotkastena
samuti rühma hingekirjas.
Naiskodukaitsest
võiks
kirjutada veel pikemaltki
Huvi korral saab organisatsiooni kohta lugeda lisa kodulehelt www.naiskodukaitse.ee.
Kui nüüd tekkis kellelgi soov liituda meie vahva
seltskonnaga, siis kirjutage
nkk.saue@naiskodukaitse.
ee või nkk.nissi@naiskodukaitse.ee.

eie Saue noortega
püüame teemale
läheneda kontseptuaalselt ja oleme nädala,
mis küll on pikem kui seitse päeva, üles ehitanud ühtse projektina.
Esimeste päevade põhitegevus on temaatiliste
infokillukeste
poetamine terves majas ja nendelt
infokildudelt
saadud
teadmistel
põhineva
interaktiivse viktoriini
läbi viimine.
Samaaegselt juhendab noortejuht Monika
pehmete
unepatjade
meisterdamist-kaunistamist, sest teisel nädalal käivituvad siestatunnid, kus on võimalik
hämaras ruumis mõnusa vaikse muusika saatel korraks aeg maha
võtta ja lõõgastuda.
Esimesse nädalasse
mahuvad veel kohtumine
toitumisnõustajaga
ning
peegeldav tagasiside ja analüüs nädalale.
Kohe algusest peale saavad noored asuda täitma
heaolu päevikut, mis annab neile võimaluse jälgida
ning üles märkida oma und,
toitumist, vee tarbimist ja
asjaolusid, mis nende päeva
helgemaks tegi.

Alates 18. novembrist

BODY PUMP
treeningud
Saue spordihallis
esmaspäeviti
kell 18

analüüsida päeva ning seeläbi väärtustada tegevusi
või juhtumisi, mis edendas
ta heaolu ja tõi rõõmu.
Päeviku eesmärk on siduda noori igapäevaselt ja
hoida nende mõtted tervise
juures.
Päevik on kui noorsootöö nädala kõrvalprodukt.
Selle täitmist ja sisu ei hakka keegi otseselt kontrolli-

ma, kuid vastavalt tegevusele või teemale loob see
võimaluse avatud diskussiooniks noorsootöö nädala
jooksul ja loodetavasti ka
pärast seda.
Teisel nädalal viib noortejuht Rene läbi enesesse
vaatamise ja enesega rahulolu ning noortejuht Laura
teraapilise muusika töötoa.
Nädala lõpus analüüsime ühiselt heaolu päevikuid. Vaatame ja võrdleme
ja mõtiskleme, mida
võiks ja tuleks muuta
ning mis on tegelikult
juba hästi.
Noorsootöö nädala
lõpetame fotosessiooniga 2. detsembril, kus
nii noored kui noorsootöötajad
saavad
jäädvustatud temaatilise sildiga „Olen terve, sest...". Fotodest
moodustub veebigalerii noortekeskuse facebookis.
Noorsootöö nädalat
tähistame kõikides Saue
valla noortekeskustest ja
-tubades. Igal pool veidi
omamoodi, kuid siiski lähtudes üle-eestilisest teemast ja kohandades tegevusi vastavalt kohapealsele
sihtrühmale.
Kui tunned, et tahad
osaleda või ise kuidagi
panustada, oled ideedega
väga teretulnud!

Noortekeskuses on praktikal
Kathrin Saksamaalt
Saue Noortekeskuses on novembri algusest noorsootöö
praktikal Kathrin Saksamaalt. Tema siinviibimine saab
teoks Erasmus+ programmi toel.
SAUE NOORTEKESKUS

Uus!

Päevik on üles ehitatud
päeva kaupa, igal leheküljel
on kolm elementi.
Esimene leht sisaldab
lihtsaid lahtreid, analüüsimaks mitu tundi ma täna
magasin, kui palju ma olen
täna tarbinud vett, kuidas
ma hindan toitumise mitmekesisust skaalal 1-10.
Teisele lehele saab märkida kuni kolm asja, mis
täna läks hästi. See annab
noorele võimaluse korraks

K

athrin on Eestis esimest korda ning ta
esmamulje Eestist
ja eestlastest on positiivne.
Noortega on ta juba esimese kontakti saavutanud.
Mõni on tema sõnul algusest peale väga avatud ja
suhtlemisaldis, mõne häbelikumaga kontakti saavutamiseks läheb jällegi kauem
aega. Kathrin ütleb, et ta on
avatud uutele kogemustele
ja püüab ka ise Saue noortele uudseid kogemusi pakkuda.Kathrin viibib Eestis
kuus nädalat. Lisaks noorsootööle soovib ta tutvuda
Eesti kultuuri ja loodusega ning õppida veidi eesti
keelt.
Olete oodatud noortekeskusesse Kathriniga tutvuma.
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Noorsootöö nädal
meie vallas
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Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Selleks,
et vingugaas tekiks, ei
pea majapidamises olema
gaasikatelt - ohtlikuks
võib osutuda liialt vara
suletud siiber või toidukõrbemine.
Vingugaasi tuvastab vingugaasiandur., igas majapidamises
kohustuslik suitsuandur seda ei
avasta.
Mida teha, kui vingugaasiandur
hakkab tööle?
1. Ava kiiresti aknad-uksed ja tuuluta ruum korralikult.
2. Toimeta võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui kellelgi esineb vingugaasi mürgistuse
sümptomeid - peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine -, kutsu kiirabi.
3. Lülita välja kõik kütust põletavad seadmed või ava siiber.
4. Kutsu kohale kvalifitseeritud
tehnik, kes aitab probleemi lahendada.
Mürgistuse sümptomid olenevad sissehingatud vingugaasi
kogusest. Kergele astmele on
iseloomulik peavalu, peapööritus, kohin kõrvades, õhupuuduse
tunne, iiveldus, üldine nõrkus ja
apaatsus.
Mürgistuse süvenemisel tekib motoorsete keskuste halvatus, kusjuures teadvus säilib, st
inimene saab aru tekkinud ohu
suurusest, tahab ohtlikust keskkonnast väljuda, kuid ei suuda.
Järgneb teadvusekadu.
Kui abi saabub kiiresti, mürgistusnähud mööduvad ja inimene terveneb täielikult. Kui aga
mürgi toime kestab edasi, langeb
inimene koomasse, s.o sügavasse
teadvusetusse, mis on eluohtlik.
2018. aastal kaotas vingugaasimürgistuse läbi elu kaheksa inimest, neist kolm lapsed.
Tasub teada
• Puhastamata, katkisest, halva
tõmbe või liiga vara suletud siibriga kütteseadmest tuppa imbuv
vingugaas on lõhnatu, kuid äärmiselt mürgine ja tappev.
• Vingugaas võib ruumidesse sattuda ka gaasiseadme rikke või
puuduliku töö tagajärjel.
• Ohtliku vingugaasi aitab õhust
leida ja sellest teavitada häiresignaaliga vingugaasiandur.
• 2018. aasta 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik sellistes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade.
Soovitatav on vingugaasiandur
paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele muudessegi
ruumidesse, kus on küttekolded
(pliidid, ahjud, kaminad vms).
• Kui ise vingu- või suitsuanduri
paigaldamisel hätta jääd, kutsu
nõuannete saamiseks ja tuleohutuse hindamiseks koju päästjad.
Anna oma soovist teada pääste
infotelefonil 1524.
PÄÄSTEAMET

Gümnasistid teostasid oma kätega ja
ühtse meeskonnana uuringuid looduses
Fotod: Ulvi Urgard

Kaitse end
nähtamatu
vaenlase
eest

Saue gümnasistid osalesid oktoobris
KIK-i projektiga looduslaagris
Silma looduskaitsealal. Kahepäevase
õppepraktikumi eesmärk oli anda
ülevaade Eesti looduskaitsesüsteemist,
kaitsealustest objektidest ja koostada
praktiline uurimistöö Silma Õpikojas.
ULVI URGARD
Gümnaasiumi geograafia ja
bioloogia õpetaja

P

raktikumi ülesehitus
põhines teaduslikul
uu r imismeetodil:
püstitati uurimisküsimused, sõnastati hüpoteesid,
viidi läbi vaatlused, tehti mõõtmised ehk koguti
andmeid uurimisküsimuse lahendamiseks. Saadud
andmetega joonistati graafikud ja analüüsiti neid. Nii
valmisid väikesed teaduslikud uurimistööd, mida iga
grupp kaaslastele esitles.
Silma Õpikoja veebilehelt saab lugeda, et Silma
looduskaitseala moodustati 1998. aastal. See hõlmab Haapsalu tagalahtesid
ja kunagist Silmeni väina
piirkonda, mis eraldas kuni
19. sajandi teise pooleni
Noarootsit mandrist. Seega
muudavad maa-ala ainulaadseks Haapsalu lahe ja
Noarootsi poolsaare jäänukjärved, roostikud ja rannaniidud.

Esimene praktiline töö oli
uurida, milline on rannaniidu liigirikkus ja mis
seda mõjutab
Õpilased märkisid aluskaartide abil rannaniidule
meetripikkuste külgedega
ruudud ja hindasid taimestiku liigirikkust kinnikasvaval ja hästihooldatud
niidul - nimelt hoiavad looduskooli kõrval asuva ranna
ja metsatuka avatuna suurte
sarvedega šoti mägiveised.
Teine praktiline töö uuris,
millised tegurid mõjutavad pilliroo kasvu
Pilliroog moodustab merelahtede ja järvede ümber
kauni mustri. Roostikud
on head pesitsuspaigad
lindudele. Sügiseti peatuvad siinsetel veekogudel
kümned tuhanded vee- ja
rannikulinnud: luiged, haned ja ujupardid. Kuna vee
sügavus on vaid pool meetrit, saavad nad merepõhjast
kergesti kätte veetaimi ja
selgrootuid.
Kolmanda
praktilise

Roostikud on head pesitsuspaigad lindudele

tööna loendasid õpilased
madalates merelahtedes ja
rannikujärvedes peatuvaid
veelinde ning arutlesid,
millised tegurid neid ohustavad. Isegi uhke merikotkas tiirutas taevalaotuses.
Päeva jooksul toimunud praktiliste tegevustega
kogutud andmed sisestati
tabelitesse, et õhtul neid
analüüsida, sõnastatud hüpoteese kontrollida ja kaasõpilastele esitleda.
Teisel päeval viis õppesõit
noored Põõsaspea neemele
Eesti mandriosa loodepoolseimal neemel kaardistasid
nad kaitsealused geoloogilised objektid - neugrundi
bretšad, neeme rändrahnud.
Iga rühm kogus rannikult merekarpide kodasid ja
määras nende liigi: söödav

rannakarp, süda- ja Balti
lamekarp ning liiva-uurikkarp.
Kuna Põõsaspea neem
on üks populaarseimaid sügislindude rände jälgimise
kohti, tuli edasi liikuda, et
mitte vaatlejaid segada. Jalutuskäigul piki mererannikut Spithamini koguti huvitavaid kivistisi või lihtsalt
ilusaid
kaltsiidipesadega
lubjakive.
Noarootsi
poolsaarel,
ajaloolisel Läänemere „saarel“ asuvad mitmed riimveelised järved ja ulatuslikud rannaniidud.
Sutlepa mere äärsel Saare roostikurajal tutvusid
gümnasistid soolalembeste
taimede ja kaitsealuste liikidega ning jälgisid vaatetornist roostikus toimuvat
linnuelu. Kuulasid retkejuhi juttu lindude kaitseks

Iga rühm kogus rannikult
merekarpide kodasid ja määras
nende liigi: söödav rannakarp,
süda- ja Balti lamekarp ning liivauurikkarp.

kehtestatud piirangutest ja
hindasid nende tõhusust.
Kokkuvõtteks võib öelda, et loodusõppepraktikumis said õpilased ise, oma
kätega ja ühtse meeskonnana teostada uuringuid looduses, hinnata ümbritseva
keskkonna seisundit erinevatest aspektidest ja pakkuda abinõusid selle kaitseks.
Kindlasti said õpilased ka
esmase uurimistöö tegemise kogemuse. Samas oli
looduslaager meeldiv vaheldus juba tekkinud koolirutiinile.

Vanamõisa Jõulumaa omanäoline ja tegevusrohke
Foto: Emilia Martin
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Tänavune jõulumaa Vanamõisas on
järjekorras seitsmes, selle loojad on
Vanamõisa külakogukonna aktivistid.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

J

õulumaa ehitus ja ettevalmistus algab juba
novembri alguses. Igal
aastal on siin keskmiselt
lustinud ligikaudu 3000
inimest ja tänavugi on oodata külastajaid samas suurusjärgus.
Jõulumaa on tegevusrikas koht, kus korraldada ettevõtte jõulupidu või
perepäev, mida külastada
lasteaia- või klassigrupiga,
sest 1.-21. detsembrini on
Vanamõisa vabaõhukeskus
tõeline talvine imedeaed.
„Vanamõisa Jõulumaa
on võitnud Harjumaa laste
südamed. Siia tulevad lasteaiad ja koolid Tallinnast
ning üle Harjumaa: Ämarist, Piritalt, Riisiperest,
Padiselt. Aga mitte ainult.
Kaugemaltki, nagu Pärnust
ja Haapsalust,“ räägib peakorraldaja Katrin Krause.

Püsti on mitu eripalgelist
tegevuskoda
„On koda, kus jõuluhärra
tulijatele lugusid pajatab,
põske paitab ja imedesse
uskuma paneb. On sepikoda, kus puhastverd sepp
võimsaid tööriistu alasi
kohal keerutab ja kus julgemad ka ise sepahaamri kätte võtta saavad. On
meisterdamise koda, kus
valmistada
kinkekarpe.
On indiaanikoda, kus metsamoor räägib eluolust
talvises metsas. Sinna vahele tutvumine väikeste
lemmikloomadega ja vahva etendus Vanavabriku
kinoteatrilt,“ toob Katrin
Krause näiteid, mida kõike Vanamõisas detsembris
juhtuma hakkab.
Jõulumaad
kaunistab
suur ehteis kuusk ja kui
lund on piisavalt, saab kelgumäestki alla lasta.
Kui nälg näpistama hakkab, pakub kehakinnitust

Päkapikkude Söögimaja,
aga küsida võib teisigi toitlustuse variante.
Saab rentida ruume ja
tellida programme
Jõulumaal on võimalik
rentida jõulutemaatiliselt
dekoreeritud ruume kuni
250 inimesele ning tellida erinevaid ajakohaseid
programme ja tegevusi
suurettevõtetest väikesteni:
jõuluvana, jõuluetendused,
jõuluteemaliste
meenete
õpitoad, fotograafiteenus,
hobusaanisõit, rahvatantsuprogramm ja rahvatantsu
õpituba.
Läbi aasate on Vanamõisa vastu võtnud erivajadus-

tega inimesi ja pakkunud
neile sobivat. Näiteks külastab jõulumaad juba aastaid Pärnu sotsiaalkeskus.
„Nad on alati väga rahule
jäänud ja broneerivad uue
külastuse varakult,“ märgib peakorraldaja Katrin.
Juba viis aastat pakub
jõulumaa lastele venekeelset programmi, nii ka tänavu. Vene keele päevad on
17. ja 18. detsember.
Kulminatsioon 21. detsembril – Ööjõulumaa
Ööjõulumaa mõte sündis
inspireerituna jõuluaja traditsioonidest ja saabuvast
pööripäevast, mil inimene
otsib üha rohkem valgust ja

soojust oma hinge. Sestap
on Ööjõulumaa märksõnad
tuli, valgus ja soojus.
Pole vaja karta, et Ööjõulumaa päriselt öösel
aset leiab: peredele suunatud programm kestab kella
16-st 20-ni, avatud on kõik
jõulumaa tegevuskojad, ka
tuleskulptuuri töötuba, kus
kõik soovijaid saavad kaasa
aidata suure tulemandala
koostamisel ja täiendamisel.
„21. detsembril, päev
enne talvist pööripäeva,
ootame peresid isekeskis
või sõpruskondadega mõnusalt aega veetma. Tegevused toimuvad jooksvalt,
ei pea ette registreerima
ega pikalt plaani pidama.
Saab kulgeda omas rütmis,
nii, kuis tuju ja tegutsemistempo lubavad,“ lubab Katrin Krause.
„Õhtul tuleb ettekandele
just Ööjõulumaa jaoks lavastatud tuleetendus näitlejate ja tuletantsijatega ning
näosaatest tuttava Eleryni
jõulukontsert,“ on Krause
isegi põnevil.
Täpsem info: www.jõulumaa.ee, FB Vanamõisa
Jõulumaa.

Foto: Anu Kaljumäe

Nissi Valla Pensionäride Ühendus
pidas traditsioonilisel sügispeol
19. sünnipäeva.
MERIKE KIISEL

P

eomeeleolu tõi Lääneranna valla Hanila
laulu- ja mänguselts,
kohvilaua aitas katta Europagar, külalisi teenindas
Nissi Särts.
Kingituste laua õnne-

loosi tarbeks aitasid katta pikaajalised sponsorid
Saidafarm, Meie pood,
Riisipere
tervisetuba,
Rannarootsi lihatööstus,
Õhtulehe, Ekspressi ja
Ajakirjade kirjastus ning
paljud teised. Suur, suur
aitäh kõigile asjaosalistele
ja toetajatele.

Sotsiaalkindlustusamet avas
iseteeninduse, esimesena
saavad lapsevanemad kasutada
taotlusevaba perehüvitiste teenust.

P

erehüvitiste saamine muutus oluliselt lihtsamaks.
Kui perre sünnib laps,
aktiveerib rahvastikuregistri sissekanne - teisi-

Kuni 29. novemberini on päevakeskuses avatud
Mall Lauri sügisnäitus.
• 21. novembril kell 15 kohvikuklubi.

• 21. novembril kell 18.30 kohtumine kirjanik Anu
Allikveega.
• 22. novembril kell 10 silmade kontroll, registreeruda telefonil 5323 2454.

• 27. novembril kell 15 esinevad Senjoriitad ja
Rukkilill Viimsi päevakeskuses ja külastavad
Viimsi pansionaati.
• 28. novembril kell 18 lauluklubi.

• 29. novembril kell 15 Tammetõru koosviibimine.

• detsembril näituse „Põll ja kulp“ avamine.
Vaatamiseks on erilised kulbid ja Õie Väärtnõu
põlled.

Perehüvitiste saamine muutus
oluliselt lihtsamaks

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Aasta lõpp
Saue Päevakeskuses

sõnu lapsele nimepanek
ja registreerimine - kõik
järgmised teenused, ilma
et inimene peaks selleks
taotlust esitama.
Kui lapse sünd on
rahvastikuregistris registreeritud ja talle on
pandud nimi, saadab
sotsiaalkindlustusamet
vanema(te)le e-postiga
teavituse perehüvitiste
saamiseks. Inimesel tuleb toetuse saamine iseteeninduses kinnitada.

Pakkumuse
kinnitamine on oluline, sest
iseteeninduses saab pere
enda hüvitisi planeerida, näiteks kumb vanem
hakkab saama vanemahüvitist.
Inimesed saavad sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses üle vaadata
kontaktandmed, et info
pakutavatest teenustest
nendeni jõuaks – näiteks
kontrollida, kas kasutusel olevad korrektsed

e-posti aadressid on olemas.
Iseteenindusse saab
siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga.
Sotsiaalkindlustusamet maksab iga kuu 44
miljoni euro eest 156 000
inimesele peretoetusi ja
19 000 inimesele vanemahüvitist.
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.

NISSI PIIRKONNA EAKATE
Haapsalu Veekeskuse
KÜLASTUS TOIMUB
20. novembril
Väljasõit Riisipere
kultuurimaja eest kell 11.00
Turba kaupluse eest 11.10
Hind 5 € (pilet ja transport)
Ootame aktiivset osavõttu!

• 12. detsembril kell13 raamatuklubi.

• 18. detsembril kell 13 esineb päevakeskuse näitering Põltsamaa Kodus.
• 19. detsembril kell15 kohvikuklubi;

• 30. detsembril kell 12 eakate aastalõpupidu
neile, kel aastaid 70 või enam. Pidu toimub Saue
gümnaasiumis. Vajalik eelnev registreerumine
päevakeskuses.

• 4.-5. jaanuaril Baltnet Holidaysi korraldatud
reis Peterburi ümbruse mõisadesse. Väljume
Saue Kaubakeskuse eest kell 6 hommikul. 4.
jaanuaril külastame Roerichi sünnikodu Izvaras, Nabokoviga seotud Rozhdestvenno mõisa,
Hannibalidega seotud Suida mõisa ja vaatame
väljast Belogorka (Jelizejevite) mõisa. 5. jaanuaril
külastame Gattšina mõisa, kus toimuvad ajastu
tantsud ja saame kaasa tantsida.

EELK SAUE PAULUSE
KOGUDUS KUTSUB
20. NOVEMBER
• Kell 14 osadustund. Jagame Soome
sõpruskoguduste ringreisi muljeid
aadressil Pärnasalu 31, Saue linn (vasak uks
RIMI poe uksest, II korrus)
• Kell 15.30-17 lauluring Pärnasalu 31.
Ootame uusi lauljaid.
24. NOVEMBER
• Kell 11 laste kirik (pühapäevakool)
Pärnasalu 31.
• Kell 13 jumalateenistus armulauaga
Saue Päevakeskuse saalis, Kütise 4, Saue
linn. Teenib õpetaja Juha Väliaho, kaetud
kohvilaud, sünnipäevapidu.
28. NOVEMBER
• Kell 16.30 Alfa ja Omega klubi noortele
Saue Noortekeskuses Koondise 20, Saue
linn. Teema jõuluootus.
1. DETSEMBER
• Kell 13.00 esimese advendi
jumalateenistus armulauaga Saue
Päevakeskuses. Teenib õpetaja Juha
Väliaho, laulab koguduse lauluansambel.
Kaetud kohvilaud. Esimese advendi
õnneratas. Avatud Õie-Julie Väärtnõu näitus
„Põlled ja kulbid“.
4. DETSEMBER
• Kell 14.00 piiblitund Pärnasalu 31.
• Kell 15.30-17 lauluring Pärnasalu 31.
Ootame uusi lauljaid.
8. DETSEMBER
• Kell 13 teise advendi jumalateenistus
armulauaga. Teenib õpetaja Juha Väliaho.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562
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Nissi kandi eakam rahvas
pidas sügispidu ja ühenduse
sünnipäeva
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SAUE
KONTSERDISÜGIS
2019

T. 3. detsember
LÕPPKONTSERT

„Õhtulaulud“
Esineb kauni tämbriga Eesti
laulja-laulukirjutaja

Liina Saar
Ansamblis:
Joel Remmel (klahvpill)
Jaan Jaanson (kitarr)
Mihkel Mälgand (kontrabass)
Ahto Abner (trummid)

Kell 18.30
Saue Kontserdisaal
Nurmesalu 9, Saue linn
PILET 2€/5€
Õpilastele tasuta!

Info: www.sauemuusikakool.ee

M Ä LU M Ä N G 2 0 1 9 - 2 0 2 0
KA SEL HOOJAL JÄTKUB KERNU RAHVAMAJA
MÄLUMÄNGUSARI
MÄNGUD TOIMUVAD KERNU KOOLIS, ALGUSEGA 19. 00

I voor

04. 11. 2019

II voor

02. 12. 2019

III voor

06. 01. 2020

IV voor

03. 02. 2020

V voor

02. 03. 2020

OSALEDA VÕIVAD VABALT MOODUSTATUD 4- LIIKMELISED
VÕISTKONNAD ENDISTEST KERNU ja NISSI VALLA ASUTUSTEST, KÜLADEST
VÕI SÕPRUSKONDADEST.
VÕITJA SELGUB VIIE VOORU KOKKUVÕTTES. PARIMATELE AUHINNAD!
Mängu juhib ANDRES KAARMANN
ALUSTA VÕISTKONNA KOOSTAMIST JUBA TÄNA!
EELREGISTREERIMINE : KULDAR PAJU 5052463

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS

24. november kell 13 SURNUTE
MÄLESTAMISE PÜHA
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue koguduse naisansambel.
Piibli teksti loeb Liia Lumilaid.
1. detsember, I advent
• Kell 13, teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Astume jõulude ootuse aega Jüri Männi, kandle ja
jõululauludega.
• Kell 16 jõulurahu väljakuulutamine Saue linna
Keskuse pargis.
5. detsembril kell 17.30
Juta Rossi viiuliõpilaste kontsert.
8. detsembril kell 13, II advent
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Muusikaga teenivad Nõmme Baptisti koguduse
segakoor ja Salme kultuurikeskuse ansambel
Kungla memmed.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Klassikalise

jooga tunnid

VANAMÕISA SELTSIMAJAS

TEISIPÄEVITI KELL
18.45-20.00

KUUTASU 25€ / ÜKS TRENN 8€
Juhendaja: Daire Tammik / 5649 1113
daire.tammik@gmail.com

ADVENDIPIDU
EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
kultuurikeskuses Laagris Buss Maidla
väljub küladest Laagrisse
mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30
6.DETSEMBRIL KELL 11
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
tervitused, laulud ja tantsud,
kohvilaud ja kingitused

Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10
Hüüru veski juures 10.15
Harku teeristis 10.20

TERVISE TUGI OÜ
KUTSUB KÕIKI
HUVILISI VERESOONI
KONTROLLIMA.

Jalaarterite ja vererõhu
kontrollimine toimub kolmapäeval,
4. detsembril alates 9.00 Saue
Päevakeskuses (Kütise 4, Saue).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt
kirja panna. Registreerimine toimub
tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633.
Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge.
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AEG

Fotonäitus
"Eesti looduslikud
pühapaigad"

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus"

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

Pajalapinäitus

Riisipere kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

01.11-29.11 Mall Lauri sügisnäitus

Saue Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

Tallinna Nõmme huvikooli
14.11-31.12 Siidistuudio ning Kunst ja
Kiri siidimaalide näitus

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

08.1008.12.
09.1131.12

19.11.

ÜRITUS

Saue Päevakeskuse eakate
sünnipäevapidu

Laagri
kultuurikeskus,
Christel Allik,
Ülle Raadik

www.sauepaevakeskus.ee
tel 659 5070
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.
ee, tel 659 5070

kell 18.30Saue
Kontserdisaalis

Saue
Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

Nissi
kultuurikeskus
Porikuu festival

eneken.maripuu@
sauekultuur.ee

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.
ee, tel 659 5070

kell 11 Saue
noortekeskuses

19.11.

Kammerkontsert
"Metsasarvest mitmekesi
mitut moodi"

20.11.

Jõulukaartide käsitsi
trükkimise töötuba

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

21.11.

Saue Päevakeskuse
kohvikuklubi

kell 15 Saue Päevakeskuses

21.11.

Kohtumine kirjanik
Anu Allikveega

kell 18.30 Saue
Päevakeskuses

21.11.

Töötuba
"Kristi Pavlova saladused"

kell 18.30 Lehetu
külakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.
ee, tel 659 5070

Delice Catering,
Lehetu Külaselts,
www.deliscatering.ee
MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

24.11.

Saue valla MV sulgpalli
üksikmängus

kell 10 Ruila Spordihoones

24.11.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool

Eelregistreerimine kuni
Saue
23. nov, Kaljo Põldaru
Spordikeskus,
521 4206, kuuseklubi@
Kernu Rahvamaja kuuseklubi.ee, raika.
kukk@gmail.com

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 12Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

kell 13 Saue Päevakeskuses

Saue Kristliku
Vabakoguduse
jumalateenistus

Saue Pauluse
kogudus

NB! 1.12 toimub esimese
advendi jumalateenistus.
www.laagrikogudus.ee

kell 13 Saue kirikus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus

kell 13 Saue Päevakeskuses

Saue Pauluse
kogudus

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

27.11.

Kino "Kohtunik"

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

27.11.

Töötuba
"Teeme koos kuusepärjad"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

28.11.

Saue Päevakeskuse
lauluklubi

kell 18 Saue Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.
ee, tel 6595 070

kell 18 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru
Külaselts

www.huuru.ee
www.huuru.ee

24.11.,
01.12. ja
08.12
24.11.
24.11.,
01.12. ja
08.12
24.11.,
01.12. ja
08.12

28.11.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus

Einar Laigna loeng
"Ajaloo varjatud tõed:
Teine maailmasõda"

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

www.facebook.com/
MTÜ Kultuuriselts
nissisarts/, eneken.
Nissi Särts
maripuu@sauekultuur.ee

29.11.

Jõulupärgade töötuba
Hüürus

kell 17.30 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru
Külaselts

29.11.

Jõulupärja valmistamise
töötuba

kell 18.30
Laagri kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

29.11.

Kino "Kohtunik"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

30.11.

Saue valla MV jalgpallis

kell 10 Saue Spordihallis

30.11.

Advendi töötoad

kell 11 Jõgisoo seltsimajas

30.11.

Mustkunstietendus ja
töötuba

kell 14 Riisipere
kultuurimajas

Saue
Spordikeskus,
Saue
Jalgpalliklubi

Vajalik eelregistreerimine
tel 679 6765, laagri@
sauekultuur.ee
www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

Eelregistreerimine kuni
29. nov, valdis@sauejk.ee
tel 506 5937

Jõgisoo
Seltsimaja

www.jogisooseltsimaja.ee

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 13 Saue Päevakeskuses

Saue Pauluse
kogudus

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

01.12.

Näituse „Põll ja kulp“
avamine

Saue Päevakeskuses

www.sauepaevakeskus.ee
tel 6595 070

01.12.

Saue linna jõulupuul
advedndiküünla süütamine

Saue
Päevakeskus,
Õie Väärtnõu

kell 16 Keskuse pargis

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

kell 18.30 Saue
kontserdisaalis

Saue
Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, Saue
Vallavalitsus

01.12.

01.12.

03.12.

Laagri Kristliku Koguduse
esimese advendi
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Saue Pauluse koguduse
esimese advendi
jumalateenistus

Liina Saare kontsert
"Õhtulaulud"

Kohtumisõhtu Keiti Vilmsiga
Turba
"Vaatan elu läbi roosade
kell 18 Turba raamatukogus
raamatukogu
prillide"

tel 673 5352
turba@saueraamatukogud.ee

06.12.

Laagri piirkonna eakate
advendipidu

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

07.12.

Mälumäng "Villaku
formaadis"

04.12.

08.12.

08.12.

Laagri Kristliku
Koguduse teise advendi
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Saue Pauluse koguduse
teise advendi
jumalateenistus
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KULTUURIKALENDER NOVEMBER-DETSEMBER

kell 16 Lehetu külaseltsis

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 13 Saue Päevakeskuses

Saue Pauluse
kogudus

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

Jõgisoo seltsimajas

VÄÄRIKATE JÕULUPIDU
REEDEL, 13. DETSEMBRIL 2019 KELL 13-15
(MAJA AVATUD 12.30-15.30)

Laitse piirkonna

pensionäride
jõulupäev
Laitse
Seltsimajas

PÜHAPÄEVAL 1.DETSEMBRIL
KELL 14
peomeeleolu loob
võrratu

Boris
lehtlaan

EELREGISTREERIMINE
INFO@JOGISOOSELTSIMAJA.EE
VÕI TELEFONIL 5012033 ÜLLE
KUNI 9. DETSEMBRINI

PEOPÄÄSE TASUTA!!

- jõululaud
- elav muusika
- külla tuleb...
Teata oma tulekust
telefonil 607 8731
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
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 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. 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
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde
kohta akt. Info: 56890125, kuldnoop@gmail.com
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad Teie
kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel.53330556,
OÜ KORSTNAHOOLDUS
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude lõikus. 5210334
Matemaatika järeleaitamise tunnid neile, kellel raskused matemaatikas. Helistage telefonil
56953773.
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist!
56965277

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
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.
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Nõmmel, Laagris või Sauel garaažiboksi.
Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5787 8287
Soovin ostan endale majaehituseks sobivat maatulundusmaad Tuula, Valingu, Aila, Jõgisoo, Vanamõisa, Pällu, Tagametsa, Kabila, Alliku, Püha,
Kiia, Koppelmaa või Ääsmäe külades. Võib olla
osa suuremast maatükist. Tel 56483547, tiks99@
gmail.com

Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
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

Südamlik kaastunne Heljole kalli

TÜTRE

kaotuse puhul
Koondise 3 naabrid

ÄRIPIND

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

Saue Valla Kultuurikeskuses
11. detsembril
11.00 - 13.00

Kauplus/teenindus, 22m2
Saue Kaubakeskuses,
Kütise 2a, Saue.
Tel. 56 612 600

Allahindlused!

Avaldame kaastunnet Loreida Velaine
Veskiojale kalli poja,

ALLAN KELDRI
surma puhul.

kolleegid Saue Gümnaasiumist

Tunneme kaasa
Loreida - Velaine Veskiojale

POJA

MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele Riisiperes (teisipäeviti) ja Sauel (esmaspäeviti ning teisipäeviti). Info ja registreerimine
hola@metafora.ee

surma puhul.
Saue Gümnaasiumi klassiõpetajad

TURBA KULTUURIMAJAS 27.11 KELL 19
RIISIPERE KULTUURIMAJAS 29.11 KELL 19
Piletid 5 € / 3,50 €
LAAGRI KULTUURIKESKUSES
29.11 KELL 11 JA 19
Piletid 5 € / 4 € müügil 30 min
enne seansi algust kohaepeal

Armas

AGATHE VAARD

Palju õnne sünnipäevaks!
Soovime rohket õnnistust
ja tervist!
Õnnitlevad EELK Saue
Pauluse koguduse sõbrad

Avaldame sügavat kaastunnet perekond
Põldarule armsa tütre

ANU

kaotuse puhul.
Kernu kooli ja lasteaia pere

Avaldame sügavat kaastunnet
Tiit Einbergi perele

kaotuse puhul.

surma puhul

SA Haraka Kodu pere

RENDILE ANDA

Saue Ilusalong otsib oma kollektiivi juuksurit,
kosmeetikut ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või
5074466

Avaldame sügavat kaastunnet
Marina Pajulale kalli

ÕE

TEL. 5457 5055

OÜ SINITIIVIK GRUPP

40-aastane ehitusmees otsib lisatööd. Teostan nii
sise- kui välistöid. 5614 0983.

MÜÜK/OST
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

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!

TÖÖ
Masinaehitusega tegelev ettevõte Peretec OÜ
otsib oma meeskonda CNC-pingi operaator-freesijat. Töökoht asub Kiilis. Ühendust palume võtta
numbril 56156144 või kirjutada maarja@peretec.
eu.

Saue Ilusalong (Sooja1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

AUTODE KOKKUOST!

KALLI VENNA
Elvi ja Toomas perega

Lisainfo: Laagri kultuurikeskus, tel 6796765

Kallis Tarmo perega!
Avaldame sügavat kaastunnet kalli venna,

URMAS LEHEROO
kaotuse puhul

Naabrid Madila külast

Su kodu on nüüd pilvepiiri peal,
meile jäid vaid mälestused head...

Siiras kaastunne Heljule kalli tütre

RITA

ootamatu surma puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
Kaljo Põldarule perega kalli tütre

ANU

surma puhul
JK Kernu Kadakas

Avaldame sügavat kaastunnet lähedastele

ENDEL KRAASI
surma puhul

Kodukandi ettevõtjad ja elanikud

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu…

Südamlik kaastunne Kaljo, Sürje, Priit ja
Brain Põldarule

TÜTRE JA ÕE
kaotuse puhul

Heli ja Valli

Anu, Eha, Kuldar

Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust me sinust hoiame...

Elu on laul, on habras ta viis, heliseb hetk...
ja katkeb siis.

Kallid Kaljo, Sürje, Priit ja Brain!
Siiras kaastunne teile

Avaldame siirast kaastunnet Kaljo
Põldarule perega

kaotuse puhul

kaotuse puhul

KALLI TÜTRE JA ÕE
Haiba Halduskeskus

KALLI TÜTRE
Saue Spordikeskus
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*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

MÜÜGIESINDAJA

TÖÖ KIRJELDUS:

•
•
•
•
•
•

Tehnika müük Eestis ja välismaal;
Hinnapakkumiste koostamine;
Kliendisuhete hoidmine ja arendamine;
Reklaami ja müügitöös osalemine;
Tootekoolituste läbiviimine;
Ettevõtte esindamine turundusüritustel ja
messidel.

TÖÖKS ON VAJALIK TEHNIKAALANE
MÜÜGITÖÖ KOGEMUS

ROHKEM INFOT: sami.ee/toopakkumised
sami@sami.ee või 53 087 205
WWW.MASINAKESKUS.EE
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Sami Masinakeskus võtab tööle

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Masinate koostaja

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

WWW.SAMI.EE

Viimane aeg
varuda küttepuid!

TOORES LEHTPUU AUTOKATTE OÜ võtab tööle TOOTMISTÖÖLISE tootmisbaasi Sauel.
AUTOKATTE OÜ võtab
alates 35€ /ruum (50cm)
Töö ühes vahetuses. Väljaõpe kohapeal.
tööle
TOOTMISTÖÖLISE
Täiendav info: Saue linn, Pärnasalu 27
METSAKUIV OKASPUU
tootmisbaasi
Sauel.
tel. 6709 046, mob. 50 16 033
alates 40€ /ruum (50 cm)
Töö ühes vahetuses.
Hind sõltub puude pikkusest
ja transpordi vahemaast.
Laotud puude tarne
10 ja 15 ruumi kaupa.

tel 5211377
www.pajakapuit.ee

OÜ Parkimisjoon
otsib oma kollektiivi

TEEKATTEMARKEERIJAT
Ettevõte asub Sauel ja töö
toimub Harjumaal. Töö on
vaheldusrikas ja liikuv. Vajalik on
B-kategooria juhilubade
olemasolu. Töötajapoolse huvi
korral võimalus käia lühiajalistel
komandeeringutel Soomes.
Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

- 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

LAURI KREEK
MASSAAŽ

56 959 081
lauri.kreek@gmail.com

Tule tutvu näidiskorteritega
Kuuseheki 50 ja 52 majas!

KLIENDIPÄEV
24.11 kell 13 - 15!
ERIPAKKUMISED!

www.kuuseheki.ee

autokate@autokate.ee

Väljaõpe kohapeal.
Täiendav info:
Saue linn, Pärnasalu 27
tel. 6709 046,
mob. 50 16 033
autokate@autokate.ee

MUST MÜÜK
HINNAD ALL KUNI –50%

Novembrikuu tuunikate (25€)
ja pükste (23€) ERIMUDELID VAID 15€
Rahvusliku motiiviga TUUNIKAD,
SOKID, PLUUSID, RETUUSID, PÜKSID,
SALLID!
Ehted KULTUURPÄRLITEST, SWAROVSKI
KIVIDEST, POOLVÄÄRISKIVIDEST!
Lisaks: Bambusretuusid, stretšpüksid
21.11 Riisipere Kultuurimaja 11–12
21.11 Turba Kultuurimaja 13–14
21.11 Laagri Kultuurikeskus 15–16

WWW.ETHEL.EE

FB – Ethel Design
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OTSIME
BUSSIJUHTE
LIITU MEIEGA!

✓ Sulle meeldib bussi rooli keerata?
✓ Oled usaldusväärne, sõbralik ning
„teeme-ära“ suhtumisega?
✓ Sulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata?
✓ Sul on olemas D-kategooria load ja vajalikud
kutsetunnistused?
✓ Kõneled eesti ja vene keeles?
✓ Soovid teha vastutusrikast tööd Harjumaa
edela suuna (Haiba, Kiili, Saue) bussiliinide
teenindamisel?

Hansabussis ootab Sind töötaja- ja peresõbralik
töökeskkond, kus hoolime oma inimestest ja nende
tervisest ning pingutame selle nimel, et luua
keskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoituna!
Oleme usaldusväärne ja aus tööandja ning täidame
oma lubadusi.
Pakume hea töö eest brutotasu 1300-1700 eurot,
pikaajalist töösuhet ja paindlikke töötingimusi,
koolitusi, ametiriietust, vajadusel abistame transpordi
ja majutusega. Peame meeles olulisi peresündmuseid,
nt toetame kuni 16.a laste lapsevanemaid koolimineku puhul rahalise toetusega ning tunnustame
pikaajalisi lojaalseid töötajaid.

Tundub huvitav väljakutse? Saada oma sooviavaldus meili teel: personal@hansabuss.ee või helista telefonil 671 3267 ning saame tuttavaks!
Hansabuss on Baltimaade kvaliteetseim bussiettevõte, mis korraldab tellimusvedu peamiselt Eestis, Lätis ning Põhja-Euroopas ja riigisiseseid avalik-kommertsbussiliine ning töötajate regulaarset
tööle- ja koju veo teenust. Hansabuss kuulub Hansa Gruppi, mis on suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid bussitranspordi-, autorendi ja tarbesõidukite müügiga tegelevaid kontserne Baltikumis, kuhu
kuulub 16 ettevõtet. Hansa Grupi kontsernis töötab orienteeruvalt 700 inimest ja käive ulatub 50M € aastas. Vaata lähemalt: https://hansagrupp.ee/#liitu-meiega

