Sotsiaalosakonna
uus juhataja on
Marelle Erlenheim

Vallavalitsus
kutsub elanikke
liituma operatiivse
ohuteavitamise
süsteemiga
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Üks toidukoht oli
Ääsmäe kandist
just puudu, uksed
avas Snäx Cafe
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Fotod: Andres Raudjalg, Anu Kaljumäe, Sirje Piirsoo

Ootasin Sind
kaua-kaua, Rong
Nüüd tuleb rong-rong-rong
iga päev,
nüüd läheb rong-rong-rong
iga päev.
Ja nii 11 korda päevas
igal päeval nädalas.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

8.

detsember oli Turba aleviku ja ümbruskonna
jaoks
ajalooline päev. Pärast 24
aasta pikkust pausi sõitis
rong taas Turba jaama,
pidulikult avati Riisipere ja Turba vaheline kuue
kilomeetri pikkune Eesti
kiireim raudteelõik, mille
maksimaalne lubatud tunnikiirus on 140 kilomeetrit tunnis ja mille ehituse
maksumuseks
kujunes
7,72 miljonit eurot.
Oma panuse andis Saue
vald ligi 100 000 euroga,
mille eest valmis jaama
juurde pargi-ja-reisi-parkla.
Ehitustöid tegid GoTrack OÜ, Elektrizace železnic Praha a.s, ühispakkujad Winco OY/ AS GRK
Infra ja Mipro OY.
Tegelikult on uue raudteelõigu avamine oluline
sündmus kogu Eestile, sest
viimati juhtus see 2011.
aastal, kui rajati Koidula
piirijaam.
Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu
ehitamise heaks 2017. aasta mais. See on esimene
etapp Haapsalu raudtee
taastamisest.
Turbast Haapsaluni lõigu projekteerimiseks on
riigi 2020. aasta eelarvesse planeeritud kaks miljonit eurot. Projekteerimine
võib võtta aega ligukaudu
kaks ja pool aastat, misjärel kuulutab riik välja ehitushanke.

Hirm, et ei tulda, ei pidanud paika
Rahva poolt väga oodatud
raudteelõigu taasavamine
läks meeleolukalt, inimeste emotsioonid olid laes.
Rongi tervitasid puhkpilliorkester Nissi Trollid ja
Riisipere
kammerkoor.
Parkla oli rahvast tulvil hinnanguliselt oli inimesi
tuhatkond kindlasti - ja
kultuurimaja saalis pärastisel peol tantsuruumi väga
ei jagunudki.
Rahvapeol sai Turba
raudtee ajalugu vaheldumisi elava muusika - ansambel Elav Muusika oli
kokku kutsutud just selleks
õhtuks - ja õhtujuhi Einar
Kraudi etteloetud vanade
raudteelaste
meenutuste saatel ilmeka ülevaate.
Mälestused kogus kokku
Kadi-Ann Kraut.
Viive Suursalu eestvedamisel Turba lillepoes
kogutud annetuste toel
Delice Cateringis valminud tort oli imemaitsev
ning peole pani särava ja
valju punkti Turba Lions
klubi külakostiks toodud
ilutulestik. Näitus „Turba raudteejaama lugu“
on kultuurimaja väikeses
saalis avatud 7. jaanuarini
ja liigub seejärel Riisipere
lasteaeda.
Paljudel aga kummitab
avamise päevast siiani kõrvus Nissi Trollide õpetaja
Karina Looveeri loodud
„Rongilaul“, mis andis artiklile pealkirja ja avalaused.

Riisipere-Turba
raudteelõik
numbrites
• Elektrirongi kontaktliini
pikkus 6,3 km
• Tehtud pinnasetööd:
85 000 m3
• 12,2 km rööpaid
• 11 200 betoonliiprit
• Ehituseks kulunud
killustik: 500 vagunitäit
• 2 ülesõitu fooride ja
tõkkepuudega

Saue valla elanikud saavad Elroni rongis sõita
tasuta II, III, IV ja V hinnatsoonis ning tsoonide
vahel. Soodsam sõit kehtib läänesuunal
(Paldiski ja Turba liinid) ja edelasuunal (Rapla
suund), mis teenindab eelkõige meie valla
Maidla piirkonna elanikke.
Läänesuunal saab tasuta sõita alates Turba jaamast kuni
Laagri jaamani ja vastupidi. Edelasuunal saab tasuta sõita
Valdeku jaamast kuni Raplani.
Laagri ja Valdeku jaamas saab ümber istuda Tallinna
ühistransporti (linnaliinibussidele). 65-aastastele ja vanematele ning õpilastele on Tallinna ühistransport (linnaliinid)
tasuta. Tallinna piirides (Elroni I tsoonis) Saue valla elanikud
rongiga tasuta sõita ei saa. Kui sõit viib Elroni II, III, IV ja V
tsoonist I tsooni (peatused Pääskülast Balti jaamani), tuleb
maksta ainult I tsooni pileti hind.
Soodsa sõidu nautimiseks rongis on vajalikud kolm kaarti:
ID-kaart, isikustatud Ühiskaart ja Elroni kaart
• Neist Elroni kaart on vajalik ainult siis, kui on plaan osta
rongis pilet Elroni kaardile laetud rahaga. Piletit on võimalik
osta ka sularaha eest klienditeenindajalt, kuid see on kallim.
• Juhul, kui perioodipilet on soetatud isikustatud Ühiskaardile, pole Elroni kaardi omamine vajalik.
• Soodsama perioodipileti saab osta pilet.ee keskkonnast
pärast sisselogimist (hind Saue valla elanikule). Soodsamat
hinda näeb siis, kui isikukood või Ühiskaardi number on sisestatud ja maksma nuppu vajutatud.
• Õpilane ja üliõpilane saab Ühiskaardi asemel kasutada
selle ülesannet täitvat e-õpilaspiletit või ISIC kaarti, mis
peab olema isikustatud.
• Õpilased, kes kasutavad rongi kooli ja koolist koju sõitmiseks, peaksid Elroni rongides soodustuse saamiseks esitama Saue Vallavalitsusele avalduse ja muretsema Elroni
kaardi, millega seob Saue Vallavalitsus perioodipileti kuni
25. juunini 2020.
Lisainfo
• sauevald.ee/sõidusoodustused
• sauevald.ee/ühistransport
• pilet.ee
• elron.ee
SAUE VALDUR

Valla teehoiukava
aastateks 2020-2023
Saue Vallavolikogu kinnitas 28. novembri istungil Saue valla teehoiukava aastateks 20202023. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.
Nelja aasta investeeringute kogumaksumus valla teedesse
ja tänavatesse on 3 779 461 eurot, kuid see on ligikaudne
summa: esitatud rahalised numbrid võtavad arvesse viimase aja keskmisi ehitusmaksumusi, mis täpsustuvad projektide põhjal läbi viidud hangete tulemusena.
Teehoiukavaga saab tutvuda aadressil sauevald.ee/teehoiukava.

Ilmub kaks korda
kuus ja toimetatakse
tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks
on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja
kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald,
Harjumaa / tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides sisu lühendada.
/ Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall
AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.
2020. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 13.-15. jaanuar; 27.-29. jaanuar;
10.-12. veebruar; 25.-27. veebruar; 9.-11. märts; 23.-25.
märts; 13.-15. aprill; 27.-29. aprill; 11.-13. mai; 25.-27.
mai; 8.-10. juuni; 22.-24. juuni; 6.-8. juuli; 20.-22. juuli;
10.-12. august; 24.-26. august; 7.-9. september; 21.-23.
september; 12.-14. oktoober; 26.-28. oktoober; 9.-11.
november; 23.-25. november; 7.-9. detsember; 28.-30.
detsember

Uus vallamaja sai nurgakivi
ja pidas sarikapidu
„Kui sa tervet
rehkendust ei jõua,
siis tee pool, aga tee
korralikult,“ olid
õpetaja Lauri sõnad
Tootsile Oskar
Lutsu „Kevades“.
Detsembrikuise
parafraasina Saue
valla kontekstis
kõlab aga hästi:
„Kui sa ühte
rehkendust ei jõua,
siis tee kaks.“

Fotod: Sirje Piirsoo

Rongisõit Saue valla
elanikele on valla
piires tasuta

Ajakapsel järeltulevatele põlvedele on leidnud koha vallamaja nurga juures. Vasakult: Embach Ehituse OÜ
juhatuse esimees Andres Salusaar, vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Silver Libe, vallavolikogu
esimees Harry Pajundi ja vallavanem Andres Laisk

SAUE
VALLAMAJA

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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detsembril sai uus vallamaja Saue linnas
Keskuse pargi veeres
nurgakivi, et tagada hoone
igavene püsimine, töötajate-külastajate õnn ja heaolemine.
Neitseid ja kariloomi ei ohverdatud, muid õõvastavaid
rituaale läbi ei viidud, nagu
vanal ajal kombeks oli. Järeltulevaid põlvi jäi ootama ajakapsel, milles traditsiooniliselt
hoone projekt, värsked vallaja päevalehed ning käibel olev
raha. Lisaks midagi tulevast
pererahvast iseloomustavat:
2019. aasta juunis hoone asukohal üles võetud vallaametnike ühispilt ning ajakirja

Enne pärja mahavõtmist tervitusviibe sündmust jäädvustavale
droonile.

Anne & Stiil detsembrinumber, milles neli vallavalitsuse
meestöötajat, kel ajakirja ja
Montoni stiilimuutuse projektiga iseenda ja aastalõpu pühademeeleoluga sobivad rõivad

üll. Teine rehkendus, mis samal ajal ja üheskoos tehtud sai,
oli sarikapidu, sest kui sarikad
on püsti, on see märk, et ehitus
on jõudnud faasi, mis vajab tähistamist.

• Valmib juunis 2020.
• Projekti algne lähtepunkt
on arhitektuurikonkursi
võidutöö „Triangel“
(Karli Luik ja Johan Tali,
arhitektuuribüroo Kontekst
ab OÜ).
• Ehituse maksumus hanke
tulemusel on 2,5 miljonit
eurot käibemaksuta.
• Hoone ehitusalune pind on
1254,8 m2.
• Tegu on puithoonega
ja puit on maksimaalselt
eksponeeritud.
• Ehitab Embach Ehituse OÜ.

On üldteada, et raudtee on
maismaa üks kõige ohtlikum ala
Foto: Sirje Piirsoo
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Raudtee ületamisel lähtutakse samadest
riskihinnangutest, mida tehakse sõidutee
ületamisel. Nende riskide üksühele
ülekandmine võib saada aga saatuslikuks.
TAMO VAHEMETS
Operation Lifesaver Estonia MTÜ

N

äiteks vedurijuhil ei
ole võimalik rongi
kiiresti peatada või
siis otsasõidu vältimiseks
manöövreid sooritada. Kaubarongil võib kuluda koosseisu lõplikuks peatamiseks
lausa kuni kaks kilomeetrit.
Sellest tulenevalt on antud
raudteel liikuvale veeremile
eesõigus ja kõikidele kohustus raudtee ületamisel veenduda, et rongi ei tule, või see
läbi lasta. Tasub meelde jätta
tõsiasi, et rong on alati peatee.
Raudtee turvaliseks ületamiseks tuleb eelkõige lõpetada kõrvalised ja tähelepanu
hajutavad tegevused - näiteks
kõrvaklappidest
muusika

kuulamine ja mobiiliga rääkimine. Tuleb jälgida fooritulesid ja tõkkepuude asendit.
Ooteplatvormidele
on
märgitud ohutut ala tähistav
kollane joon, millest üleastumine võib endaga kaasa tuua
ohtliku olukorra või halvemal
juhul õnnetuse.
Tasub teada, et kollane
joon toimib ohutusmeetmena
vaid juhtudel, kui rong läheneb jaama ja peatub seal.
Juhul kui rong jaamas ei
peatu, tuleb hoiduda raudteest võimalikult kaugele, et
rongi tekitatav tuul ooteplatvormil viibija tervist ja elu
ohtu ei seaks.
Peamised õnnetused raudteel juhtuvad lihtsamate
ohutusreeglite eiramisest näiteks kõrvaklappide kand-

Tamo Vahemets oma meeskonnaga Operation Lifesaver Estonia
MTÜ-st rääkis Turbas raudteeohutusest, sest 24 aasta jooksul on seal
kandis rongita üles kasvanud terve põlvkond.

mine, mobiiliga rääkimine,
raudtee ülekäigul jalgrattaga
sõitmine. Sõidukitega juhtuvate õnnetuste peamine põhjus on läheneva rongi mittemärkamine või selle kiiruse
valesti hindamine.
Rongi
mittemärkamisel
võib olla mitmeid põhjuseid,
kuid peamised neist on seotud kõrvaliste tegevustega või

eeldusega, et reeglina rong
satub sellele raudteeülesõidule üliharva või ei sõida seal
üldse.
2019. aasta esimesel poolel on toimunud kaks rongi
ja sõiduki kokkupõrget, milles vigastatuid ei olnud, ning
kaks otsasõitu inimesele.
Mõlemas õnnetuses inimene
hukkus.

Operatiivne ohuteavitamise süsteem

M

e loodame, et ei
juhtu, kuid tahame
olla valmis
Hädaolukorra seadus paneb
omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt
elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike
teavitamist, evakuatsiooniks
valmistumist ja hädaolukorra
lahendamise plaanide koostamist.
Elutähtsad teenused, mille

toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad
kohalikud omavalitsused, on
kohalike teede läbitavus, vesi,
kanalisatsioon ja küte.
Saue Vallavalitsus soovib,
et igaüks eraldi ja ühiselt koos
vallaga oleks valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks,
mis võivad ette tulla meie
valla territooriumil, sest turvalisus on meie jaoks väga
oluline.
Hädaolukorrast teavitamine
Vallavalitsuse üks ülesan-

Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa teenuse
katkestus:
• mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid
teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses;
• mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus ja on vajalik rakendada
tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata tavapärasest
oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid.

ne hädaolukorras on jagada
elanikele infot, mis on juhtunud ja kuidas käituda, sestap
käivitas Saue Vallavalitsus
koostöös AS-iga Telia Eesti
vallaelanike jaoks operatiivse
ohuteavitamise süsteemi, mille kaudu edastada SMS-i teel
olulist infot vaid hädaolukorras.
Ohuteavitusega on võima-

lik liituda kõigil, kes edastavad enda mobiiltelefoni
numbri vallavalitsusele. Usaldust ei kuritarvitata. SMS-iga
saabub vaid ohuolukorraga
seonduv hädavajalik info.
Numbri edastamine
Telefoninumbri saab sisestada
aadressil sauevald.ee/ohuteavitamise-susteem.

Foto: sotsiaalkindlustusamet

Keilas võtab abivajajaid vastu ohvriabitöötaja
Keilas alustas abivajajate vastuvõttu
sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötaja
Kristel Pilliroog-Nava. Kristel on Keila
politseijaoskonnas (Keskväljak 8a) igal
reedel kell 10–15.
BRIGITTA DAVIDJANTS
Sotsiaalkindlustusameti
kommunikatsioonispetsialist

valla territooriumil, sest turvalisus on meie jaoks väga
oluline.

e loodame, et ei
juhtu, kuid tahame
olla valmis
Hädaolukorra seadus paneb
omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt
elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike
teavitamist, evakuatsiooniks
valmistumist ja hädaolukorra
lahendamise plaanide koostamist.
Elutähtsad teenused, mille
toimepidevuse või taastamise eest hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad
kohalikud omavalitsused, on
kohalike teede läbitavus, vesi,
kanalisatsioon ja küte.
Saue Vallavalitsus soovib,
et igaüks eraldi ja ühiselt koos
vallaga oleks valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks,
mis võivad ette tulla meie

Hädaolukorrast teavitamine
Vallavalitsuse üks ülesanne hädaolukorras on jagada
elanikele infot, mis on juhtunud ja kuidas käituda, sestap
käivitas Saue Vallavalitsus
koostöös AS-iga Telia Eesti
vallaelanike jaoks operatiivse ohuteavitamise süsteemi,
mille kaudu edastada SMS-i
teel olulist infot vaid hädaolukorras.
Ohuteavitusega on võimalik liituda kõigil, kes edastavad enda mobiiltelefoni
numbri vallavalitsusele. Usaldust ei kuritarvitata. SMS-iga
saabub vaid ohuolukorraga
seonduv hädavajalik info.
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Numbri edastamine
Telefoninumbri saab sisestada
aadressil sauevald.ee/ohuteavitamise-susteem.

www. sauevald.ee/vald-tunnustab
www. sauevald.ee/aasta-tegu

Rongilaul
Muusika ja sõnad Karina Looveer
Tule, tule pikk ja kiire Rong.
Ootasin Sind kaua-kaua,
Rong.
Nüüd oled siin!
Nüüd tuleb rong-rong-rong
iga päev.
Nüüd läheb rong-rong-rong
iga päev.
Reisijad ta kaasa viib
kaugele, kus silmapiir.
Kuhu tahan, nüüd võin
minna,
Keilasse või pealinna.

Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Mart Meriküll ja
sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötaja Kristel Pilliroog-Nava.

Nüüd tuleb rong-rong-rong
iga päev.

Nüüd läheb rong-rong-rong
iga päev.
Reisijad ta kaasa toob.
Meie tuju rõõmsaks loob.
Enam kurb ei olla saa ma:
rong ju peatub Turba
jaamas!
Nüüd tuleb rong-rong-rong
iga päev.
Nüüd läheb rong-rong-rong
iga päev.
Tule, tule pikk ja kiire Rong.
Ootasin Sind kaua-kaua,
Rong.
Nüüd oled siin!

Ohvriabi pakub
• tuge, mistahes vägivalla kogemisel (füüsiline, vaimne, seksuaalne,
majanduslik)
• psühholoogilise abi kulude hüvitamist
• võimalust taotleda ohvriabi hüvitist
• toetamist MARAC-võrgustiku põhimõttel, kus inimese nimel teevad
koostööd erinevate erialade spetsialistid
• lepitusteenust
• teenuseid inimkaubanduse ohvritele, seksuaalselt väärkoheldud
lastele ja saatjata alaealistele välismaalastele

Mis on Saue valla aasta tegu 2019?
Kes on väärt Saue valla vapimärki?
Kandidaatide esitamine
lõpeb 31. detsembril 2019.

DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS
TUNNISTAMINE
Saue Vallavolikogu tunnistas 28. novembri 2019 otsusega nr 64 osaliselt kehtetuks Saue Linnavolikogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega nr 169 kehtestatud Saue linna
Uus-Aru tänava piirkonna detailplaneeringu Tule tn 39
(72703:001:0449) ärimaa sihtotstarbega krundi osas.
Kinnistu omanik soovis planeeringu elluviimisest
kehtestatud kujul loobuda, kuna detailplaneeringuga
seatud ehitusõigus ei võimalda mõistlikul viisil realiseerida ettevõtte plaane Kookon nutilao rajamiseks.
Soovitud hoone oleks mõnevõrra suurema ehitisealuse ja suletud brutopinnaga, ent muudes parameetrites kooskõlas kehtinud detailplaneeringuga.
Konkreetsemalt oleks kavandatav nutiladu avatud
õuemahuga, osaliselt ühe- ja osaliselt kahekorruseline
ning maksimaalselt 7 meetrit kõrge.
Kinnistu täisehituse protsendiks on kavandatud ligikaudu 30%, mis on oluliselt väiksem kui kehtivas Saue
linna üldplaneeringus lubatud 40%.
Lisaks soovitakse kinnistu haljastuse osakaalu tõsta
detailplaneeringuga määratud 20 protsendilt 25 protsendini. Hoone projekteerimiseks väljastab Saue Vallavalitsus lähiajal projekteerimistingimused.
Volikogu otsusega on võimalik digitaalselt tutvuda
Saue valla kodulehel aadressil http://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine. Täiendavat infot
saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt: veiko.rakaselg@sauevald.ee, 679 0171.

Foto: Sirje Piirsoo
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Mis on hädaolukord?

3
Nr 24 / detsember / 2019

Hea Saue valla elanik, kogukonna
esindaja, korteriühistu esimees, ettevõtja!
Saue vallavalitsus kutsub teid liituma
hädaolukorrast teavitamise süsteemiga.

Saue valla
ametlikud teated

Esimese rongi tervituseks valminud „Rongilaulu“
õpetasid Riisipere ja Turba lastele selgeks Riisipere
lasteaia muusikaõpetaja Mari-Liis Simovart ja Karina
Looveer Nissi Trollidest. Karina (paremal) on vahva laulu
muusika ja sõnade autor.

Elad Saue vallas?
Aga sissekirjutus?
Oluline kuupäev on
31. detsember 2019

WWW.SAUEVALD.EE

Vallavalitsuse sotsiaalosakonna
uus juhataja Marelle Erlenheim
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Rääkige pisut endast: kes,
kust pärit, elu- ja haridustee, varasem töökogemus?
Võin enda kohta ütelda, et
olen põline Nissi, tänaseks
siis Saue valla elanik. Ellamaal ja Virukülas elasid
mu vanavanavanemad, ema
sündis Turbas, elasime ja ka
praegu elan Riisiperes.
Elus on mul koolide ja
töökohtadega vedanud.
Nissi 8-klassiline Kool
andis alguseks hea baasi, et
edasi liikuda. Väikeses koolis oli igal lapsel võimalik
osa saada peaaegu kõigest.
Kui mitte päris kõigest, siis
ainult sellepärast, et kui sa
näiteks viisi ei pea, nagu
mina, siis paraku koorilauljat sust ei saa.
Teiseks olid olemas sellised fantastilised inimesed,
nagu kooli direktor Luule
Org ja elupõline metsamees
Toomas Ehrpais. Kooli
metskond andis töötegemise oskust ja harjumust ning
esimesed kogemused ühe
organisatsiooni
toimimisest.
Järgnes Keila 1. Keskkool. Jällegi tugev kool, mis
aitas saada väga head teadmised reaalainetes.
Esimene katse ülikooli
astuda küll ebaõnnestus,
kuid vahepealne aasta ehitusmaalrina andis elukogemust ja suunas edasi eriala
valikule.
Lõpetasin 1992 Tallinna Tehnikaülikooli ehituse
ökonoomika ja organiseerimise eriala majandusinsenerina. Kerge see ei olnud, sest esimese kursuse
alguses sündis esimene, siis
riburada järgmised kuni
viienda kursuse talvel nägi
ilmavalgust viies laps.
Inseneriharidus on andnud oskuse arvestada vajadusi ja võimalusi, süsteemselt mõtelda, näha loogilisi
seoseid ja tervikut. Õpitud
ained
raamatupidamisest
metallkonstruktsioonideni
tagasid mitmekülgse võimaluse edasisi teid valida.
Alguses erasektoris, siis
riigiteenistuses
jõudsin
ma läbida erinevaid töö- ja
ametikohti raamatupidajast
Sotsiaalministeeriumi
finantsjuhini. Minule endalegi ootamatult järgnes sellele
viis aastat sama ministeeriumi kantslerina.
Olen õnnelik inimene,
sest olen saanud olla osaks
väga huvitavatest ettevõtmistest. Erasektoris töötasin pangas, tootmises,
uudiste agentuuris. Igaüks
isemoodi maailm. Riigitööle jõudsin läbi tegevteenistuse õhuväes. Rohkem
kui 20 aasta jooksul olen
olnud Ämari Lennubaasi

kui iseseisva väeosa sünni
juures, töötanud neli aastat Riigikantseleis ajal, mil
selle nelja aastaga oli ametis neli peaministrit, minna
detailideni sisse sotsiaal -,
töö- ja tervishoiuvaldkonna
rahastamisse ning ka juhtida nende valdkondade arengut. Viimasel viiel aastal oli
minu ametikoht seotud riigikaitsega, kuid kõrvuti sellega olen osalenud diakooniatöös ja läbi selle hoidnud
ennast kursis ka sotsiaalvaldkonnas toimuvaga.
Töötate 16. detsembrist
Saue Vallavalitsuses sotsiaalosakonna juhatajana.
Miks otsustasite sellele
ametikohale kandideerida?
Minu jaoks on oluline mitte ainult töö, vaid ka see,
et minu töö aitaks inimeste jaoks midagi paremaks
muuta, turvatunnet hoida.
Sotsiaalosakonna juhataja ametikohal loodan olla
kasulik vallale ja inimestele
ning kogunenud teadmisi ja
kogemusi kasutada. Oluline
on ka see, et kuigi valdkond
on tuttav, on tööülesanded
uued. See võimaldab mul
endal uut õppida ja edasi
areneda.
Mida on teile (kaasa)andnud kaks aastat Saue Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmena?
Tänu
sotsiaalkomisjonis
toimunud aruteludele tean
enamike sotsiaalvaldkonda
puudutavate volikogu otsuste sisu ja tausta, tunnen
rohkem valdkonnaga seotud
inimesi ja olen üldjoontes
kursis vallas toimuvaga.
Ühe tõeliselt suure valla
ühtsena toimima saamine
on olnud suur ja keeruline
ülesanne.
Võimalus valla tegemistesse panustada on aidanud
hoida ja tugevdada oma
valla tunnet ning õpetanud
veelgi rohkem hindama
neid, kes volikogus ja vallavalitsuses või selle üksustes
toimetavad.
Mis on olnud teie arvates
tähtsam-olulisem-põnevam projekt, milles olete
kaasa löönud?
Iga asi on tähtis ja oluline
oma hetkes ja oma vaates,
raske on ainult üht kõige
olulisemat välja tuua.
Südamele on armas teema kindlasti asenduskodud
ja neile ehitatud peremajad. Ei saa olla siiramat ja
ilusamat hetke, kui kuuled,
et väikesed poisid uut kodu
spaaks kutsuvad, sest koos
uue majaga said nad endale
ka mullivanni. Või kasvatajad rahuolevalt tõdevad, et
uues kodus on erivajadustega lastega kergem toimetada, sest pesemisruumid,
voodid ja kõik muugi on

Foto: erakogu
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Marelle Erlenheim.

ehitatud ja sisustatud nende
vajadusi arvestades. Vanemate poolt unarusse jäetud
laste saatus on minu jaoks
isiklikum, kuna minu omagi isa oli lastekodus kasvanud.
Mis minu kantsleriks
saamise hetkel tõrgete tõttu palju nahutada sai, aga
milleta me täna elu ettegi ei
kujuta, on digiretsept. See
on kindlasti üks projekte,
millest palju õppisin.
Olin kantsler ajal, kui
ühelt poolt oli majanduslangus ja teiselt poolt ühine
eesmärk täita eurole üleminekuks vajalikud eeltingimused. Rõõm ja kergendus
oli suur, kui eurole üleminek Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalas ühegi tehnilise tõrketa õnnestus.
Erinevates rollides ja
erineval moel olen olnud
seotud paljude EL toetustest ellu viidud programmide ja projektidega. Kõige suuremad ja sisult kõige
põnevamad neist on olnud
investeeringud haiglatesse
ja erihooldekodudesse. Vähemalt sama tähtsad on ka
tööturuteenused, töövõime
reform või hoolekande projektid.
Tegelikult ei pea tehtav
alati väga suur ja paljusid
aitav olema. Rõõmu ja rahulolu saab tunda ka väikestest asjadest. Kuigi ulatuselt
väiksed, on ka need kellegi
jaoks väga olulised.
Näiteks aitasin hiljuti
diakooniatöö sihtasutusel
riigihanke dokumente kokku panna ja rõõmustasin
koos nendega, kui nad hankel edukaks osutusid.
See väike panus aitas
kaasa, et Tartus on vangist
vabanenutel võimalik nõustamisega
majutusteenust
saada. Korraga on teenusel

küll ainult kuni kümme inimest, kuid kui vähemalt ühe
jaoks neist algab sellega tee
teistsuguse elu juurde, on
see väga oluline.
Elu on mind kokku viinud tööst hoolivate, pühendunud ja pädevate inimestega. Praktiliselt ükski asi
pole sündinud ainult minu
või kellegi teise eraldiseisva tööna, alati on tegemist
meeskondadega. Olen väga
tänulik kõigile, kellega ma
koos nii suuri kui väikeseid
asju ellu olen saanud viia, ja
usun, et uues rollis tulevad
uued saavutused ja uued
rõõmud koos uute toredate
inimestega.
Mida te inimestes enim
hindate?
Hindan hoolivust. Hoolivust inimeste ja nende aja,
sh iseenda ja oma aja, vastu,
hoolivust selle vastu, millesse panustad. Oma tööst
ja tegemistest hoolimine tähendab nende tegemist viisil, millega oled ise rahul ja
mis vastab teiste ootustele
või kokkulepitud tulemusele.
Selleks, et kuulda, on
vaja osata kuulata. Selleks,
et aidata, on vaja märgata.
Hoolival inimesel on need
oskused olemas. Ja see ei
kehti ainult sotsiaaltöö kohta, vaid see laieneb omal
moel ka ükskõik millisele
teisele elualale. Tulemused
on alati paremad, kui me
hoolime sellest, mida me
teeme ja neist, kes sellega
seotud on.
Kui vahel juhtub, et töö
tuleb koju kaasa, siis
miks? Kuidas tulete sellise olukorraga toime, mida
teistele soovitate?
Paraku on see mullegi omane, et töö kipub kas füüsi-

lisel moel või siis mõtetes
koju kaasa tulema.
Tippjuhina kippusin vahel poole ööni tööd tegema,
sest nii palju oli ju teha.
Ehmatusega avastasin, et
kui mina hilise e-kirja teele
saatsin, siis sain kohe ka teiselt poolt vastuse. Sain aru,
millise signaali ma juhina
sellega allapoole andsin ja
hakkasin teadlikult jälgima,
et töötegemine mõistlikul
ajal lõpetatud saaks.
Mõtetega on keerulisem
kui arvutiga, neid ei saa käsukorras välja lülitada.
Püüan töömõtetest välja
tulla mingi muu köitva tegevusega: loen, vaatan filme,
teen midagi aias, käin ujumas, suhtlen pere ja sõpradega.
Kindlasti aitab see, kui
südamel olev asi nii lahendatud saab, et oma panusega
rahul olla võib.
Kui te olite väike, kelleks
tahtsite suurena saada?
Valikuid, kelleks saada-tahta, oli. Kodus oli meil alati
palju loomi, suviti käis aiatöö ja heinategu. Oleksin
võinud tahta õppida loomaarstiks või mõnda muud
maatööd. Oleksin võinud
ema järgi tahta saada ämmaemandaks või medõeks
või hoopis sotsiaaltöötajaks,
sest ema oli pikalt ka Munalaskme hooldekodu juhataja. Või siis emalt ja Nissi
koolist kaasa saadud armastusest looduse vastu minna
metsandusse. Keskkoolis
õppisin kaubandusklassis,
selle loogiline jätk oleks olnud müüja amet.
Paraku ei olnud mul ühtegi konkreetset unistust
kellekski õppida või saada.
Olin ühtlaselt tugev peaaegu kõigis õppeainetes,
huvitusin paljudest asjadest

ja tegelesin paljude asjadega ilma, et üht konkreetset
nendest oleks eristunud.
Pigem on elu minu eest
valikuid teinud ja mina olen
nende valikutega kaasa läinud. Tagantjärele saan tänulik olla, et just nii on läinud,
sest mul on, millega kasulik
olla, on millele vanemana
mõtelda ja mida meenutada.
Päris
tulevikuunistusteta ma siiski polnud. Olin
kaksteist, kui jõudsin elu
suurima soovini. Tahtsin,
et suureks saades oleks mul
viis last. See unistus on täitunud. Ma olen ema, kellel
on neli poega ja tütar.
Mis on täna teie nimekirja eesotsas, mille soovite
kindlasti elus ära teha?
Ma tahaksin kindlasti olla
hea vanaema mõnele lapselapsele. Praegu, kui mu
enda lastel veel lapsi pole,
saan aidata noorema venna
peret nende väikse pojaga
toimetamisel. See siirus ja
rõõm, mida lapsed saavad
anda, ei ole millegi teisega
võrreldav.
Millega sisustate enda
vaba aega, mis teid köidab?
Õhuväes teenimise ajast
jäi mulle külge riigikaitse
pisik. Olen rohkem kui 18
aastat olnud Kaitseliidus,
kuulun Eesti Reservohvitseride Kogusse. Mulle on
omistatud nooremleitnanti
auaste. On olnud nii aktiivsemaid aegu, nagu 2017 ja
2018, kui ma Kevadtormil ja
Siilil käisin, kui ka väiksema panustamise aegu, nagu
praegu.
Viis viimast aastat olen
püüdnud jõu ja nõuga toetada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) diakooniatööd. Olen viinud läbi
koolitusi, osalenud arengusuundade ja tegevuskava koostamisel, esindanud
kirikut paaris diakooniaga
seotud komisjonis. EELK
Usuteaduste Instituudi hingehoiu suuna üliõpilastele annan teist aastat ainet
„Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikes“.
Mõistetavalt on minu n-ö
unistuste hetked need, mil
kõik noored korraga koju
tulevad. Arvestades sellega, et igaühel neist on oma
tööd ja tegemised ning on
ka elukaaslaste või abikaasa
pered, kes neid samuti enda
juurde ootavad, siis neid
kordi, kus kõik kohal on, ei
ole palju. Minu sünnipäev,
vanaema sünnipäev, jõulud, võimalusel nende endi
sünnipäevad või siis, kui
miski suurem tegemist tahab. Sama oluline, kui see,
et aegajalt kokku saame ja
midagi ühiselt ette võtame,
on see, et ollakse alati üksteise jaoks olemas, kui seda
vaja on.
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Saue kontserdisügis jõudis
100. kontserdini
Muusikal on imetabane võime inimesi hästi tundma
panna. Mul on hea meel, et Saue kontserdisügis on
aastaid pakkunud võimalust kontserte külastada ja
muusikat nautida. Tänavuse kontserdisügise lõpetas
100. kontsert.

Fotod: Saue Muusikakool

Viimastel kontsertidel kõlasid väga eriilmelised muusikakollektiivid.
19. novembril toimus märkimisväärne metsasarvede kontsert. Metsasarve kõla on sageli võrreldud inimhäälega, eriliselt armastas pilli Wolfgang Amadeus Mozart. Kahjuks õpitakse seda pilli vähe ja terves Euroopas on puudus headest mängijatest. Kuna pillil on heli tekitamine
väga spetsiifiline, siis kauni kõla saavutamine võtab pikki aastaid aega.

Mängufilmi „Võlusõrmus“ parimad naisnäitlejad Adeele-Maria Põld (Milli Kaunis) ja Eliisabet Kadak (Sõrmus) ning parimad
meesnäitlejad Karl Erik Ploom (Väntorelimees) ja Ken Martti Sarap (Kaupmees) Saue Gümnaasiumi 3.e klassist. Keskel õpetaja Monika
Viispert.

SNOFF-il linastus
hulgaliselt toredaid filme
Saue Gümnaasiumi korraldatud
filmifestivalile SNOFF 2019 esitasid
koolid ja stuudiod poolsada filmi,
millest valis žürii lõppvooru
võistlema 22.
ALEXEI ALEXEEV

F

ilmide tegemisega oli
kõvasti vaeva nähtud.
Parimate
autasustamine leidis aset 29. novembril gümnaasiumi 34.
aastapäeva aktusel.
Järjekorras juba kaheksandal festivalil osalesid
Keila Kool, Tallinna 32.
Keskkool, Tallinna 21.

Kool, Püha Miikaeli Kool,
Tallinna Südalinna Kool,
Tallinna Läänemere Gümnaasium ja Vanalinna Hariduskolleegium
(VHK)
ning stuudiod Rovesnik ja
Meksvideo.
Filme hindas žürii kategooriates algklassid, põhikool ja gümnaasium.

Saue Muusikakooli A-Stuudio eestvedaja Harry Illakul
õnnestus üheks kontserdiks kokku ajada pea kõik Eesti
metsasarvemängijad.
Saue Muusikakooli A-Stuudio eestvedaja Harry Illakul õnnestus
üheks kontserdiks kokku ajada pea kõik Eesti metsasarvemängijad.
Rahvusooperi Estonia kvarteti koosseisus mängisid Rait Erikson, Inno-Mart Kont, Joel Ots, Vigo Uusmäe. Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri
(ERSO) kvartetti kuulusid Valdek Põld, Kalle Koppel, Kalmer Kiik ja Aleksander Aleksejev. Ansamblimängu juhendaja oli Arvi Miido. Kontserdil
kõlasid klassikalised palad, aga ka kaasaegsete popplaulude seaded.
Kontserdisügise lõpetas jazz’i kontsert. Liina Saar on kauni tämbriga laulja, kes esitles selle aasta kevadel plaati „Õhtulaulud“. Malbe
olemisega lauljanna kaunite tekstidega laulud mõjusid külmal õhtul
rahustavalt. Mõnusa atmosfääri lõid ka kohvik ja meeleoluvalgus. Liina
Saarega olid laval veel Joel Remmel (klahvpillid), Jaan Jaanson (kitarr,
Saue Muusikakooli õpetaja), Mihkel Mälgand (kontrabass) ja Ahto Abner (trummid).
On uskumatu, et Saue kontserdisügis jõudis 100. kontserdini. Mitmel kontserdil oled Sina, hea lugeja, käinud?
SANDRA KALMANN
Saue Muusikakooli õpetaja

SNOFF 2019 tulemused
ALGKLASSID
Leidlik stsenaarium
„Sport teeb tugevaks“, Mirko Säinas, Robin Rennu, Kristo Pulst,
Fred Uustalu Keila Kooli 3.h
Parim idee ja eriefektid
„Back to Tallinn“, Kasper Kovanen Tallinna Südalinna Kooli 4.a
Parim animafilm
„Selfi Babajagaaga“, Kirill Eduvald, Nikita Gavrilov, Leon
Lejtšinger Narva stuudiost Rovesnik
Mängufilm „Kriimsilma äpardused“, Saue Gümnaasiumi 3.c
Näitlejapreemiad: parimad meesnäitlejad, Hunt Frants Dikker,
Rebane Simon Kormik, Põder Oskar Romet Vierland ja Karu
Marko Vallimäe, parim naisnäitleja jutustaja Hilde Velner
Mängufilm „Võlusõrmus“, Saue Gümnaasiumi 3.e
Näitlejapreemiad: parimad naisnäitlejad Adeele-Maria
Põld (Milli Kaunis) ja Eliisabet Kadak (Sõrmus), parimad
meesnäitlejad Ken Martti Sarap (Kaupmees) ja Karl Erik Ploom
(Väntorelimees)
Mängufilm „Vaeslaps ja talutütar“, Saue Gümnaasiumi 4.a
Näitlejapreemiad: parimad naisnäitlejad Kuradimoor Nora Berg,
Vaeslaps Romi Helena Kiil, Talutütar Emma Kallasmaa, parimad
meesnäitlejad Vanakurat Kristof Tammeleht, Kuradipojad Gerd
Matis Rootalu, Lars Lucas Liiu, Ville Kikkas
PÕHIKOOL
Meeskonnatöö eripreemia
Saue Gümnaasiumi 5. klasside rühmatöö „Emadepäeva
intervjuu“
Eripreemia rohelise mõtteviisi edendamise eest
Tallinna 21. Kooli, VHK ja Püha Miikaeli Kool ühistöö „Sõnadeta
selgeks“
Parim muusikavideo
Saue Gümnaasiumi 5.d klassi rühmatöö „Halloween“

Südamliku sõnumi eripreemia
„Kuidas teil koera pole?“, Dasha Soroka, stuudio Meksvideo
Põneva idee preemia
Saue Gümnaasiumi 9.c klassi rühmatöö „On hästi tark“
Tervikliku ja vaimuka õppefilmi preemia
„Kuidas suppi teha“ Elisa Kalashnikova, stuudio Meksvideo
GÜMNAASIUM
Parim teabefilm
„Kas oled valmis minema sinna, kuhu su uudishimu kutsub?"
Erica-Elly Randoja, Tallinna 32. Keskkool
Parim spordifilm
„Cyclocross” Chris Savitski, Saue Gümnaasium
Parim portreefilm
„Väärtus" Maria Solei Järvet, VHK
Eripreemia aktuaalsete teemade ühendamise eest
„Ma ei tea, kes ma olen“ Anna Veisman, stuudio Meksvideo
Leidliku lahenduse eripreemia
„Lustakad jalad“ Mona-Riin Reiner ja Nele Tammsalu, Saue
Gümnaasium
Parim animafilm
„Puu rändlaulik“ Elizaveta Hatšatrjan, stuudio Meksvideo
Parim muusikavideo
Saue Gümnaasiumi 12.a klassi rühmatöö „Saue õpetajatepäev
2019“
Parima ideega reklaamfilm
„Koolireklaam 30. aastapäeva juubeliks“ Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Absurdi ja huumori eripreemia
„Nina“ Vladislav Dubovm, stuudio Meksvideo
Parim hobi- ja reisifilm
„Meie ja suusatamine“ Anette Kottise, Saue Gümnaasium

Sularahaautomaat kolis Riisiperest Turbasse
10. detsembrist ei ole Riisipere kultuurimaja seinal enam sularahaautomaati, see viidi üle Turba kauplusesse.
Automaadi ümbertõstmise tingis ühest küljest see, et veebruaris
2020 algab halduskeskuse ja kultuurimaja ümberehitus, ja tei-

sest küljest see, et Turbas polnud siiani üldse sularaha võtmise
võimalust.
Riisiperes saab edaspidi sularaha välja võtta Meie kauplusest,
mis on avatud E-N ja P kell 10-20 ning R-L kell 10-21.

Liina Saarega olid laval Joel Remmel, Jaan Jaanson, Mihkel
Mälgand ja Ahto Abner.

Hüüru mõis on
ideaalne näitusepaik
karakteriga vintagemänguasjadele:
kaisukarudele ja
teisele tegelastele
Hüüru mõisa saviringi õpetaja Liivika Asumaa
valmistab ka pehmeid vintage-mänguasju.
Tema näitus karudest ja nende sõpradest tuli
just Tartu mänguasjamuuseumist ja ootab
nüüd külastajaid vähemalt kuni detsembri
lõpuni Hüüru mõisas.
Liivika Asumaa on Eesti mänguasjameister, kelle osavate
käte alt on välja lipsanud jäneseid, rebaseid, kasse ja elevante, kuid kõige rohkem siiski karusid. Mänguasjad on valmistatud Saksa ja Itaalia viskoosist ning nende täidiseks on
kasutatud saepuru.
Mänguasjameistri sõnul valmis tal esimene mänguasi
kolm-neli aastat tagasi ühe juhusliku kohtumise ja tutvumise järel oma karumeistrist õpetaja Ludmilaga. Tekkis tõsine
vaimustus ja tasapisi hakkasid valmima eriilmelised ning
omanäolised karud ja teised tegelased, mille valmistamisel
õmblusmasinat ei kasutata, mitte ühtelgi masinpistet sõna
otseses mõttes.
Kuidas sünnivad nii eriilmelised tegelased tegelikult, ei
oska Liivika Asumaa täpselt vastata, aga kõik loomad on isesugused ja oma looga. „Inspiratsioon tekib töö käigus, üks
mõte viib teiseni, mõnikord inspireerib materjal, teinekord
eelmine valminud karu,“ mõtiskleb mänguasjameister.
Mis loomake nimeks saab ja milliseid rõivaid kandma
hakkab, selgub tavaliselt talle silma vaadates.
Karusid ja teisi loomi tasub erilise tähelepanuga lähemalt uurida, sest nende seljas olevad rõivad on hea näide
taaskasutuse võimalustest. Sitsid ja satsid, kraed ja kuued
on valminud karumeistri enda pere vanadest riietest või
kaltsupoodidest soetatutest ning saavad nüüd loomade
seljas uuesti särada.
Paljud Liivika Asumaa valmistatud karud ja teised loomad rändavad veebipoodide kaudu kõikjale üle maailma.
Nad on kodu leidnud Portugalis, Hiinas, Jaapanis, Inglismaal, Ameerikas, ilmselt kaugeim koht on Austraalia. Päris
mitu karu elab Haapsalus.
Ometi on üks loom, keda Liivika müüa ega kinkida ei taha
– see on kõige esimene omavalmistatud karu Maximilian,
kes istub uhkelt teiste kõrval ka näitusel Hüüru mõisas.
Pilti endast Liivi Asumaas lehes näha ei soovi. Ta ütleb, et
tema tööd ja tegemised ongi tema ise ning nendega saab
tutvuda Instagramis www.instagram.com/liivikaasumaa/.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Sirje Piirsoo

Üks toidukoht oli Ääsmäe
kandist just puudu
Harutee vanas
kaupluses Ääsmäel
on uus elu,
oktoobri keskpaigas
avas endistes
poeruumides uksed
kohvik Snäx Cafe.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

ohvikupidaja Kaisa
Kukk on terve elu
Ääsmäel elanud ja
talle on alati tundunud, et üks
söögikoht on siitkandist puudu. Eriti nüüd, kui küla aina
kasvab.
Kaisa sõnul sai kohvik alguse tegelikult üldse nende
food truck´ist, mille nimi on
SNÄX BOX.
„Oleme juba kaks suve
käinud toiduautoga siinsamas
Harutee kaupluse ees, Maidla
järve ääres ja erinevatel üritustel burgereid müümas,“
räägib Kaisa ettevõtmise algusest.
Et toiduautoga on juba inimeste südamesse poetud, tundub Kaisale, et püsikliendid
on eriti õnnelikud kohviku
avamise üle. „Menüüsse jätsime nende jaoks toiduautos
lemmikuteks saanud burgerid ja lisasime üht teist igale
maitsele,“ on kohviku toitude
valikus meelepärast vanadele
kundedele ja avastamisrõõmu
igaühele.
Kohvik pakub kergemaid
roogi, nagu salat või supp,
aga ka suuremaid praade,
nagu šnitsel, panniroog või
pasta. Magusat saab valida
menüüst ja maiasmoka ahvatlusi täis koogivitriinist.
Kui on soov lihtsalt sõpradega kokku saada ja midagi joogi kõrvale ampsata, on
näksivalik korralik: juustupallid, bataadifriikad, küüslauguleivad,
sibularõngad,
tavalised või vürtsikad krõbekanasnäkid, friteeritud pelmeenid ja kanatiivad.
Tööpäeviti ootavad klien-

Koogivitriin peibutab maiasmokki. Kohvik on avatud K, N ja P kell 11-19; R-L kell 11-20.

Kohvikusse Snäx Cafe mahub 35 inimest ilusti pika
laua taha istuma.

Snäkivalik on rikkalik.

Lusikapannkoogid šokolaadikreemiga.

Šokolaadimousse kook.

te päevapraed, mille hinnad
jäävad kahe kuni viie euro
vahele.
A la carte menüü snäkid
on 3-4 euro kanti, praed 5-11
euro vahele. Koogid maksavad orienteeruvalt poolteist
kuni kolm eurot ja burgerid
kolm pool kuni neli eurot.
Kohvikuruumid
sobivad erinevate koosviimiste korraldamiseks. „Oleme

juba esimesed sünnipäevad
maha pidanud. Meile mahub
35 inimest ilusti pika laua
taha istuma. Saab kogu kohviku broneerida ja väiksema
seltskonna puhul laua reserveerida. Saab tellida külma
lauda, sooja lauda ja magustoite. Samuti pakume cateringi-teenust. Meie käest saab
tellida peolauale snäkivaagnaid, salateid, kooke,“ tut-

vustab Kaisa Kukk kohviku
pakutavaid teenuseid ja lisab,
et nad on üldiselt kõigele avatud, lähevad ideede, mõtete ja
soovidega kaasa.
Talveperioodil on kohvik
Snäx Cafe lühemalt avatud,
kevad-suvisel hooajal on
plaan lahtiolekuaega pikendada ja õue mõni lauake sättida, et värskes õhus toitu ja
päikest nautida.

Kristi Pavlova saladused 11. jaanuaril
Novembri lõpus toimus lõbusas õhkkonnas töötuba
„Kristi Pavlova saladused“.
Töötoas osalenud Ele kirjeldab kogemust nii: „Kuigi
olin ise Pavlovat korduvalt
teinud, siis ikkagi sain juurde uusi nippe, et see veelgi
paremini õnnestuks.“
Kes töötuppa ei mahtunud, siis uus leiab aset 11.
jaanuaril 2020 Nissi Põhikooli õppeklassis.
Rohkem infot leiate
www.deliscatering.ee või
Delis Catering Facebooki
lehelt.

Foto: Ermil Miggur
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Foto: Tiina Umbsaar

Saue Ettevõtjate Liit (SEL) ühendab Saue vallas
tegutsevaid asutusi ja ettevõtteid. SEL on ellu kutsutud 1992. aastal eelkõige valla ettevõtjate vahelist
kommunikatsiooni ja ühiseid huvisid koordineeriva
organisatsioonina.

Turba lasteaia Buratino rühm käis doktor Heli Tamme juures hambakontrollis ja –pesu õppimas.

Terved hambad on
suurepärane kingitus
lapsepõlvest
Kohalik tunnustatud hambaarst Heli
Tamm ja assistent Regina Kristal
olid lahkelt nõus tulema Turba
lasteaeda rääkima lastele hammaste
hooldamisest, kuid Buratino rühm läks
ise kabinetti kohale.
TIINA UMBSAAR
Turba kooli lasteaed

S

uukooli raames toimuvad väikestele ja suurtele lastele erinevad
õppetegevused, et pöörata
tähelepanu kõigele, mis on
seotud hammaste ja nende
tervisega. Õpetajad saavad
soovi korral suukooli kodulehelt juhendmaterjale ja
ideid kasutamiseks.
Õpetajate ja doktor Heli
soov oli juhtida vanemate
tähelepanu sellele, kui oluline on näidata hambaid arstile, et võimalikud probleemid
varakult avastada.
Lustlik Suukooli „Hambapesu laul” Stig Rästa
esituses tervitas lapsi juba
ruumi sisenedes. Kui selle
lauluga ei saa lapsi hambaid
pesema, siis millega veel?
Esimene hambaarsti visiit on lapse jaoks väga tähtis ja see peaks olema talle
kindlasti meeldiv. Arst vaatab hambad üle, laps tutvub
arsti, kabineti ja hambaravitooliga, et edaspidine koostöö kulgeks hirmuta.
Vältima peaks olukorda,
et esimest korda jõuab laps
hambaarsti juurde alles siis,
kui hambas on juba auk, või
veel hullem, hammas juba
valutab.
Kõik 16 last julgesid, peale ühe, istuda hambaravitoo-

li. Kuid ka tema hambad
sai doktor üle vaadata, mis
sellest, et õpetaja süles. Kingituseks julguse eest said
kõik lapsed armsad erivärvi
liblikad.
Doktor Heli oli rahul laste hammaste puhastamistehnikaga. Oli neidki, kellel
hammastega polnud ühtki
probleemi.
Lapsed tutvusid vahenditega: puur, peegel, prillid.
Arst näitas lastele õiget ja
korralikku hambapesu. Saime kokku viis erinevat kohta suus, mida tuleb puhastada. Jõulukuu kommihooajal
peab seda eriti meeles pidama. Arst lisas, et õige hambapesu ongi just hambapesu
laulu pikkune – 2 minutit ja
36 sekundit.
Väga eksitav on arvamus,
et piimahambaid kuigivõrd
hoidma ja ravima ei pea,
kuna need ju niikuinii vahetuvad. Piimahammaste tervena hoidmine ja ravimine
on oluline tervete jäävhammaste tulekuks ning nende
kenasti ritta mahtumiseks.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et viis kõige tähtsamat kuldreeglit, mida silmas pidada,
on tervislik toitumine, janu
korral vee joomine, söögikordade vahe kolm tundi,
hammaste pesemine kaks
korda päevas ja kord aastas
hambaarsti juures käimine.

Suutervise eest hoolitsemine
saab alguse kodust
Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut ja Eesti
hambaarstide liit uurisid 2018. aastal 434 kolmeaastase, 467
kuueaastase ja 412 kaheteistaastase lapse suutervist.
Uuringust selgus, et kolmeaastaste seas oli tervete
hammastega lapsi 71 protsenti.
Kuueaastaste hulgas oli tervete piimahammastega lapsi
28 protsenti. 58 protsendil olid piimahammastes kohest ravi
vajavad hambaaugud.
12-aastaste seas oli tervete hammastega lapsi 32 protsenti,
sh tervete jäävhammastega 39 protsenti.
Hambaarstid rõhutavad, et alla viieaastane laps ei suuda ise
hambaid korralikult pesta, mistõttu on vanema abi väga tähtis.
Kuldreegel on, et pese hambaid kaks korda päevas kaks-kolm
minutit. Pärast hambapesu peaks pasta välja sülitama, aga
mitte suud loputama, sest siis on pasta mõju suurem.
Esimese visiidi hambaarsti juurde peaks tegema siis, kui
laps on 1,5-2-aastane. Edaspidi peaks kontrollis käima iga kuue
kuu järel. Suutervise huvides peaks jälgima ka söömissagedust
ja söögi-joogi tervislikkust. Hammastele on kasulik, kui
söögikordade vahele jääb kolm tundi. Lapsed võiksid süüa
palju tooreid puu- ja juurvilju ning vähese suhkrusisaldusega
toite. Janu korral peaks jooma vett, teisi jooke võib pakkuda
toidukorra ajal. 3-, 6- ja 12-aastaste laste suutervise uuringut
rahastas haigekassa.

Tänavu 27. novembril kogunesid liidu liikmed, et kinnitada 2020.
aasta tegevuskava ja eelarve, arutada lahendamist vajavaid küsimusi: kuidas olla Saue vallas ettevõtlust ühendavaks ja toetavaks
abiliseks ettevõtjatele, kuidas kaitsta ettevõtjate huvisid ja avalikustada liidu tegevusi, kuidas kaasa rääkida valla arengukavade väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja teha koostööd
Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskusega ( HEAK).
Koosolekul osalenud leidsid, et on vaja parandada ettevõtjate vahelist infoliikumist. Oluline on tekitada huvi ettevõtjates, et
saada töötada ühise meeskonnana vallas ja olla kasuks ettevõtluse arendamisel. Vaja on selgitada, mida on ettevõtete toetamiseks vaja teha - kas hakata korraldama koolitusi, kohtumisi või
hoopis midagi muud.
Vallavanem Andres Laisk tutvustas koosolekul liidule Saue
valla üldplaneeringu kavandit ja ajakava selle valmimiseks.
Üldplaneeringuga tegeletakse aktiivselt ja 2020. aasta alguses
pannakse see avalikustamiseks valla kodulehele, toimuvad kohtumised elanikkonna ja ettevõtjatega.
Üldplaneeringu koostamine nõuab suurt pingutust, sest on
muutunud seadusandlus, mitmed kriteeriumid ja igapäevase elu
korraldamise arusaamad seoses suure Saue valla moodustamisega: elanikkonna vajadused, sotsiaalsed küsimused, transport,
meditsiin, kultuurielu, hariduse küsimused jne.
Uus üldplaneering jääb kehtima vähemalt 10 aastaks ja selle
alusel saab koostada detailplaneeringuid, mis kujundavad meie
elu Saue vallas.
SEV-i juhatuse esimees on Harry Pajundi ja juhatuse liige, sekretär Henn Vaher. Lähiajal on valmimas liidu koduleht. Ettepanekuid ja küsimusi liidu tegevuse kohta - kuidas saab liidu liikmeks
astuda -, ja teisi häid mõtteid saate saata e-posti aadressil henn.
vaher@gmail.com.
SEV-i missioon on aidata valla ettevõtetel kaasa rääkida keskkonnasäästliku ja tasakaalustatud majandusarengu elluviimise
eest Saue vallas, mis tagaks mitmekesise ja areneva keskkonna
valla elanikele ning ettevõtetele.
MATI TÕNISMÄE
SEL-i pressisekretär

Vabatahtlik seltsiline –
kes ta on?
Mõnele inimesele tähendab sõna „vabatahtlik“ ja
„vabatahtlikkus“ paljut, mõnele jäävad need mõisted
arusaamatuks või seostuvad pigem tasuta töö
tegemisega.
Allakirjutanu mõistab vabatahtliku tegevusena seda, mida inimene teeb vabast tahtest, materiaalset tasu saamata (tasu võib
väljenduda uutes oskustes, tutvustes) kellegi teise või laiemalt
ühiskonna hüvanguks.
Viimase aasta jooksul on Eesti külaliikumine Kodukant asunud
läbi mõtlema vabatahtlike kaasamismudelit sotsiaalvaldkonnas.
Enam kui aasta vältel oleme kutsunud Harjumaal elavaid inimesi
üles hakkama vabatahtlikeks seltsilisteks, et pakkuda erivajadusega täisealistele ja eakatele tähelepanu ja seltsi.
Loomulikult on igas omavalitsuses sotsiaalosakond ja toimiv
hoolekandesüsteem, kuid avalikud teenused on pigem suunatud
elementaarsete vajaduste rahuldamiseks. Ka hättajäänud inimene on valmis abi paluma pigem siis, kui küsimuse all on küte,
toit või arstiabi. Kuid tunne, et sind pole kellelegi vaja, sa ei saa
ümbritsevast aru ja pole ka kellegagi arutada, või mure, et üksi ei
käi jõud isiklike asjade korrastamisest enam üle, on täpselt sama
tähtsad, et ennast hästi tunda. Siin on vabatahtlik abi asendamatu.
Seltsi pakkumiseks ei ole tingimata vaja erialast haridust või
varasemat kogemust: piisab Kodukandi pakutavast ettevalmistavast koolitusest ja sellest, et inimesel on huvi ja soov teisi aidata.
Loodame küll, et vabatahtlikuks tulija on valmis seltsiliseks olema pikema aja vältel, näiteks pool aastat või aasta, kuid pakutava abi ulatus ja maht sõltuvad vabatahtlikust endast: on see siis
kolm korda nädalas või kord kuus, see kõik on sobilik.
Et vabatahtlikud ära ei väsiks, viime läbi mitmesuguseid arengupäevi ja klubilisi tegevusi, lisaks kaetakse vabatahtliku tegevusega tekkivad transpordikulud. Järgmine koolitus toimub 11.
jaanuaril 2020 Tallinnas.
Uuri lisa: https://vabatahtlikud.ee/ ja kui oled huvitatud vabatahtliku seltsilisena tegutsemisest, võta ühendust Harjumaa
koordinaatoriga: triin_peterson@hotmail.com või 5802 8776.
Vabatahtlike kaasamismudeli väljatöötamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
TRIIN PETERSON
Eesti külaliikumine Kodukant Harjumaa koordinaator
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Esimest korda osalesid väliskülalised Leedust. Sportlased astusid
üles mini-, laste- ja noorteklassis. PartnerAkro Saue ja Laagri huvikooli akrobaadid ja saavutasid suurepäraseid tulemusi.
Mini 7-8 paar
1. koht Laura Laul, Harriet Saar (Laagri huvikool)
2. koht Nora Lisanna Tali, Marie Tamm (Laagri huvikool)
3. koht Iris Jassik, Lenna Juur (Laagri huvikool)
Mini 7-10 paar
2. koht Marta Kathriin Tammekand, Kirke Heleri Pallas
Tütarlaste 7-10 kolmikud
2. koht Laura-Mia Karu, Susanna Sirp, Marri Männik
Noored 9-16 kolmikud
2. koht Freeta Dikker, Ele-Riin Elmanovitš, Herzi Lootsar
Osalenud klubid
• Tallinnast Akrobaatika Kool, Audentese Spordikool, võimlemisklubi Piruett
• Pärnust akrobaatikaklubi Tirel
• Leedust Skryds gymnastics club
• Laagri Huvi- ja Spordikool
• Korraldajaklubi PartnerAkro, mis tegutseb Keilas, Sauel ja Vasalemmas ning mis on ligi 200-liikmeline.
NICOLE KHURANA
PartnerAkro

Laagri huvikool võttis kolmikvõidu

Saue valla 2019. aasta
sporditähed
Selleks, et saaksime teha kokkuvõtte säravast spordiaastast 2019
ja tunnustada valla poolt parimaid Saue vallas elavaid ja valla
spordiklubidesse kuuluvaid täiskasvanud sportlasi (alates 18.
eluaastast), kes on saavutanud 2019. aastal väga häid tulemusi
tiitlivõistlustel: Harju meistrivõistlustel ning Eesti omavalitsuste
suve- ja talimängudel 1.-3. koht, Eesti meistrivõitlustel 1.-6. koht,
Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht, palume teil neist
tulemustest teada anda.
2019. aasta saavutustel märkida sportlase ja tiitlivõistluse nimi
/ nimed, saavutatud koht / kohad ning sportlase kontakt.
Lisaks ootame teie ettepanekuid koos põhjendustega Saue valla parimatest treeneritest, kehalise kasvatuse õpetajatest, organisaatoritest ja spordisündmustest.
Teie ettepanekuid soovime saada hiljemalt 6. jaanuariks 2020
e-posti aadressil terje.toomingas@sauespordikeskus.ee.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

Turba Lions klubi ja Nissi pritsumeeste
ühing kutsuvad huvilisi

TURBA DISCGOLFI RAJA
VÕSARAIE TALGUTELE

laupäeval 21. detsembril
algusega kell 9.30.
Koguneme Turba Kooli parklas Kooli 2.
Oodatud on võsaniiduki-, sae- ja kirvemehed ning palju, palju
abilisi okste kuhjastamiseks.
Talgulistele pakume kohvi, teed, ja suppi.
Palume tulijatel endast eelnevalt teada anda:
andres.ryyberg@tootsiturvas.ee, tel+372 503 2318
juhan@saidafarm.ee, tel +372 505 7441
Toetamis- ja sponsoreerimisvõimalus: MTÜ Nissi Pritsumeeste
Ühing, märksõna „Discgolf Turba“, a/a EE10220058890016.
Toetajate vahel auhindade loosimine raja valmimise üritusel.
PS! Meile saab ka rongiga. Vt elron.ee.

TV 10 Olümpiastarti võistlussarja 49.
hooaja esitlusel jagati tähekesi suvel
sarjas rekordeid püstitanud noortele,
esitleti uue hooaja võistlussärki ja räägiti
olümpia-aasta väljakutsetest.
Sarja avaetapp toimus 7. detsembril
Võrus, mitmevõistluse finaaletapp
peetakse 15.-17. juunil Kuressaares.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

P

aljud tipud on just TV
10 Olümpiastarti sarjas teinud esimesed
sammud spordis, nagu ka
noorena sarjas väga edukalt
võistelnud kaugushüppaja
Ksenija Balta, kes enda sõnul alustas seal valestartidega, aga läbi selle õppis palju. Valas pisarad ja unistas
edasi.
„See sari andis mulle tuule tiibadesse ja ma väga soovitan, et kõik saaksid seda
kogeda. Just neid emotsioone, sest see annab teadmise,
et ebaõnnestumise järel tuleb alati püsti tõusta ja edasi
minna," meenutas Balta.
Rekorditähekese
sai
Marta Ründva Saue Gümnaasiumist. Marta tõstis

noorema vanusegrupi kuuevõistluse rekordi möödunud
suvel 5181 punktile.
Marta treener on Saue
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Ester Legonkov, kelle käe all võistles kunagi sarjas ka Ksenija Balta.
Ühtlasi sai Marta uueks
hooajaks võistlejanumbri 1.
Teine
rekorditähekene
kuulus eelmisel suvel vanema vanusegrupi üheksavõistluse rekordi 8546
punktile tõstnud Harry Richard Jäägerile Pirita Majandusgümnaasiumist. Tema
treener on Mairo Tänav.
TV 10 Olümpiastarti võistlussarja 49. hooaja
mitmevõistluse finaaletapi
toimumispaik Kuressaare
kannab 2020. aastal Euroopa spordilinna tiitlit.

Fotod: Priit Mürk / ERR

Juba neljandat aastat korraldab MTÜ Akropesa Keila
tervisekeskuses sportakrobaatika rõõmsat ja sõbralikku võistlust „Tõusvad Tähed.“ 134 võistlejat oli
kokku tulnud Eesti eri paikadest.

Marta Ründva kannab
TV 10 Olümpiastarti
sarjas võistlusnumbrit 1

Marta Ründva treener on ja Ksenija Balta treener oli Ester
Legonkov.

Rekorditähekene - Marta tõstis noorema vanusegrupi
kuuevõistluse rekordi möödunud suvel 5181 punktile.

TV 10 Olümpiastarti
TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu
ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv sari, millest on
sirgunud 26 olümpiamängudele jõudnud kergejõustiklast ja
kogemusi saanud paljude teiste alade koondislased.
Allikas: ERR

Saue JK meeskond on valla meister jalgpallis
Fotod: Rainer Kukk

„Tõusvad Tähed“ muutus
rahvusvaheliseks

Foto: PartnerAkro
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Valla meistrivõistlustel jalgpallis
osales laupäeval, 30. novembril, Saue
spordihallis neli võistkonda: Saue JK,
Harju JK Laagri, Kernu Kadakas ja
Young FC. Viimasel hetkel loobus Nissi
meeskond.
RAINER KUKK
Saue Spordikeskus

V

õistlus toimus turniirisüsteemis, kus
kõik võistkonnad
mängisid teineteisega korra
läbi. Kindlat mängu näitasid Harju JK Laagri ja Saue
JK.
Harju JK Laagri võitis Kernu Kadakat 7:2 ja
Young FC-d 9:0.
Saue JK võitis Kernu
Kadakat 10:1 ja Young
FC-d 8:2.
Kolmanda koha mängus
võitis Kernu Kadakas südilt
mänginud Young FC 4:0,
otsustavaks said suuremad
kogemused.
Turniiri võitja selgus
viimase mänguga Saue JK
ja Harju JK Laagri vahel.
Mängu alustas paremini
Harju JK Laagri, kes läks
5-minutilise mängu järel
Ats Toomsalu väravast juhtima 1:0.
Viigiväravat ei tulnud

kaua oodata, Saue JK poolelt oli täpne Jesper Juha.
Möödus veel mõni minut
ja Saue JK asus 2:1 juhtima
Joosep Juha tugevast kauglöögist värava vasakusse
alanurka.
Kuigi Harju JK Laagri üritas mängu lõpufaasis
kõvasti, siis väravat neil
saavutada ei õnnestunud.
Seega läks 2:1 mänguvõit ja
teenitud meistritiitel Saue
JK-le.
Meister võist kon nas
mängisid Mart Jõesaar,
Urmo Timusk, Peeter Seppel, Argo Alaväli, Joosep
Juha, Vincent Ray Lambin,
Mark Rõõmussaar, Esko
Lauri ja Jesper Juha.
Välja pandud eriauhindadest pälvis parima väravavahi tiitli Mikk Tomson
Harju JK Laagrist, parim
mängija oli samuti Harju
JK Laagrist - Carl-Erik Sellenberg. Kõige rohkem väravaid, 7 väravat, lõi Argo
Alavali Saue JK-st.

Saue valla meistrid jalgpallis, Saue JK meeskond

Harju JK Laagri üritas finaalmängu lõpufaasis kõvasti, kuid
tulemuseks jäi teine koht.

Kohtunikena
näitasid
suurepärast taset Timo
Sujev ja Kevin Kaivoja.
Tänusõnad
korraldajale

ja peakohtunikule Valdis
Toomastile ning Saue Spordihalli abivalmile kollektiivile.
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ÕLIMAALI KURSUS
2020 SAUE
HUVIKESKUSES

Kursus toimub 6. veebruarist kuni 23. aprillini neljapäeviti
kell 18.30-21 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Juhendaja
Virve Laan. Kursuse maht on 36 akadeemilist tundi.
Kuutasu 45 eurot, kõik vajalikud töövahendid ja materjalid
on hinnas.
Kursuse jooksul tutvume pildi ülesehituse ja kompositsiooniga, maalimaterjalide uueneva spektriga,
katsetame erinevaid maalimistehnikaid, proovime pinnakatmise võtteid ja uurime, kuidas tekkib pildi
koloriit. Lisaks vaatame värvusõpetust ja perspektiivireegleid. Maalime erinevaid motiive natuurist või
foto järgi. Kursuse jooksul valmib kuni kuus maali. Lisaks kursusel väljapakutud teemadele on võimalik
teostada enda ideid.
Õlimaalikursus on hea võimalus oskuste arendamiseks. Kursusele on oodatud kõik täiskasvanud
kunstihuvilised, kellel on huvi ja tahtmist maalimisele pühenduda või õlimaali tehnikaga lähemalt
tutvust teha.
Õlimaali kursusele saab registreerida e-posti aadressil virve.laan@sauehuvikeskus.ee.
Pildil on koopia Konrad Mägi maalist.

• TÖÖDE ETTEVALMISTAJAID
• PULBERVÄRVIJAID

Töö kahes vahetuses.
Huvi korral võta ühendust:
karl@arcocolor.ee
+3725067058
www.arcocolor.ee

TUGIISIKUT 8-AASTASELE
TÜDRUKULE (1,0 KOHTA)

Tööleasumine esimesel võimalusel.

Salu Koolis õpivad raske ja sügava puudega
lapsed ning noored. Asume Saue vallas.

Pakume: töökohta looduskaunis kohas, väikest
ja kokkuhoidvat kollektiivi, täiendkoolituste
võimalust.
CV palume saata aadressil kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja või
helistada tel 608 8618.

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
18. detsembril
• kell 10 Saue Gümnaasiumi neljandate klasside
jõuluteenistus
• kell 19 Saue segakoori kontsert
22. detsembril kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld. Saue kiriku 23.
aastapäev. Esineb Tallinna Meestelauluseltsi
Türnpu Meeskoor.
24. detsembril kell 17
Jõululaupäeva teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue koguduse noorteansambel.
25. detsembril kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel. Muusikaga
teenib Saue koguduse naisansambel.
26. detsembril kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno. Teenistusele
järgneb koguduse jõulupuu.
29. detsembril kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel.

LOGOPEED
kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste
erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine
eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut
koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste
erialaspetsialistidega.
SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON
• tugiteenust vajavate laste väljaselgitamine ja sobiva lähenemise
leidmine koostöös lapsevanemate, lasteasutuse töötajate ja vajadusel
ka teiste spetsialistidega;
• individuaalsete ja rühma kõneravitundide ettevalmistamine, vajalike
õppematerjalide koostamine ja tundide läbiviimine;
• osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja selle juurde kuuluva
tegevuskava koostamisel;
• lapsevanemate nõustamine lapse arengut mõjutavate tegurite osas,
abistades vanemaid lahenduste leidmisel lapse normaalse arengu
tagamiseks;
• lasteasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja juhendamine;
• erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Seoses uue tsehhi avamisega
Sauel, otsib AS Arco Color
oma töökasse kollektiivi:

Salu Kool otsib oma meeskonda

SAUE VALLAVALITSUSSE
ON OODATUD

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON
• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või
eripedagoogi (logopeedi) kutse;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase);
• soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
• vastutustunne, algatus- ja otsustusvõime;
• oskus tagada usaldusväärsus;
• B-kategooria autojuhiluba.

Salu Kool otsib oma meeskonda

TOIMETULEKUKLASSI
KLASSIÕPETAJAT (1,0 KOHTA)

Tööleasumine 6. jaanuarist 2020.
Salu Koolis õpivad raske ja sügava puudega
lapsed ning noored. Asume Saue vallas.
Pakume: töökohta looduskaunis kohas,
väikest ja kokkuhoidvat kollektiivi,
täiendkoolituste võimalust, tööl käimiseks
sõidukompensiatsiooni ning tervise
edendamiseks treeningute kompensiatsiooni.
CV palume saata aadressil kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja või
helistada tel 608 8618.

NISSI MAARJA
KOGUDUSE TEATED
22. detsembril kell 12
IV advendi jumalateenistus, laulab naiskoor Nelli,
dirigent Jaan Vaidla
24. detsembril kell 16
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus, laulab
koguduse ansambel Taeva Lõoke
25. detsembril kell 12
Esimese jõulupüha jumalateenistus armulauaga
26. detsembril
• kell 12 teise jõulupüha muusikaline
jumalateenistus
• kell 14 koguduse jõulupuu vennastekoguduse
Nissi palvemajas
29. detsembril kell 12 jumalateenistus armulauaga
31. detsembril kell 16 vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
1. jaanuaril kell 12 uusaasta jumalateenistus
armulauaga

OMALT POOLT PAKUME SULLE
• motiveerivat töötasu ja vajalike transpordikulude hüvitamist;
• valdkondlikke ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi;
• võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal;
• paindlikku tööaega;
• võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel ja edendada sportlikke
eluviise;
• vajadusel kasutada tasustatud “jää koju, saa terveks päeva”.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
PALK: kuni 1700 eurot kuus
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Tervise 2, Laagri (erinevad Saue valla haridusasutused)
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV, motivatsioonikiri
ja palgasoov läbi portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

EELK SAUE PAULUSE
KOGUDUS KUTSUB
18. DETSEMBER
• kell 14 piiblitund kirikutoas Kütise 4
• kell 15.30-17 lauluring kirikutoas Kütise 4
22. DETSEMBER
• kell 13 laste kirik kirikutoas Kütise 4, info tel
5694 3660, Anna
• kell. 13 jõulujumalateenistus armulauaga Saue
Päevakeskuse saalis Kütise 4. Teenib õpetaja
Juha Väliaho. Pärast teenistust kohvilaud.
29. DETSEMBER
• kell 13 koguduse jõuluosadus koos kaunimate
jõululauludega
EELK Saue Pauluse koguduse kantselei ja
raamatukogu-kirikutuba asub aadressil Kütise
4, Saue linn (postkontori vastas, endises
juuksuri ruumis). Avatud K kell 13-18, P 12-17 ja
kokkuleppel. Tel 5694 3660, Anna.

AÜ KIBUNA-20, AÜ KIBUNA
22 JA AÜ KIBUNA 24
LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK
02.07.2019. aasta Harju Maakohtu
kohtumäärustega on algatatud AÜ KIBUNA-20
(registrikood 80092462), AÜ KIBUNA 22
(registrikood 80000924) ja AÜ KIBUNA 24
(registrikood 80189069) likvideerimismenetlused
ja määratud likvideerijaks Andres Hermet.
Käesolevaga teatab likvideerija, et kutsub
kokku AÜ KIBUNA-20, AÜ KIBUNA 22 ja AÜ
KIBUNA 24 liikmete üldkoosolekud, mis
toimuvad 14.01.2020 algusega kell 13.00
Tallinnas Roseni 7 (uksekell HERMET).

Üldkoosolekute päevakord
1. Kinnisvara üleandmise otsustamine kohalikule
omavalitsusele
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
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KULTUURIKALENDER DETSEMBER-JAANUAR
AEG

ÜRITUS

09.11-31.12 Pajalapinäitus
Tallinna Nõmme Huvikooli
kunstiringide Kunst &
01.11-28.12
Siidistuudio ja Kunst & Kiri
näitus
Saue Päevakeskuse
19.12.
kohvikuklubi
19.12.
19.12.
20.12.
21.12.

Ääsmäe kooli jõuluõhtu

Jõulukontsert
"Robert Jürjendal ja
sõbrad"
Laagri jõuluturg ja
tuleshow
Kernu piirkonna eakate
jõulupidu

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

KONTAKTID

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

Laagri kultuurikeskus,
tel 679 6765,
Christel Allik, Ülle
laagri@sauekultuur.ee
Raadik

kell 15 Saue
Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

kell 17 Ääsmäe koolis

Ääsmäe kool

kell 19 Turba kultuurimajas

MTÜ Kultuuriselts
Nissi Särts

kell 17 Laagri
kultuurikeskuse pargis

Laagri kultuurikeskus

kell 14 Kernu koolis

21.12.

Jõuluseadete valmistamise kell 14 Tuula
kogukonnakeskuses
töötuba

21.12.

Ööjõulumaa

kell 16 Vanamõisa
Vabaõhukeskuses

21.12.

Maidla jõulupidu

kell 18 Maidla seltsimajas

22.12.
ja 05.01
22.12.
22.12.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
pühapäevakool
Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus
Saue Kristliku
Vabakoguduse
jumalateenistus

www.sauepaevakeskus.ee, tel 659 5070
nissisarts@gmail.com,
tel 5341 4517

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
Eelregistreerimine kuni
Haiba rahvamaja
11.12 tel 505 2463
Registreerimine kuni
MTÜ Tuula Tutulus
19.12.2019 leelo@tuula.
ee või tel. 56677793
Vanamõisa Jõulumaa, vabaohukeskus@
Vanamõisa
kodukyla.ee
Vabaõhukeskus
tel 5750 2850
tel 511 9957, key.
Key ja Siiri
smirnova@mail.com

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

kell 13 Saue
Päevakeskuses

Saue Pauluse kogudus

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

kell 13 Saue kirikus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee
Registreerimine
tiivikabal@gmail.com
tel 518 4189

22.12.

Verivorsti valmistamise
töötuba

kell 14 Tuula
kogukonnakeskuses

MTÜ Tuula Tutulus

24.12.

Laagri Kristliku Koguduse
jõulukirik

kell 16 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

26.12.

Laste jõulupuu

kell 15 Tuula
kogukonnakeskuses

MTÜ Tuula Tutulus

27.12.

Aastalõpupidu

29.12.

Laagri Kristliku koguduse
pereteenistus

30.12.

Saue Päevakeskuse eakate kell 12 Saue
aastalõpu jõulupidu
Kontserdisaalis

04.01.

Mälumäng "Villaku"
formaadis

kell 20 Riisipere
kultuurimajas
kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Nissi kultuurikeskus
Laagri Kristlik
Kogudus
Saue Päevakeskus

kell 16 Turba kultuurimajas Nissi kultuurikeskus

30. detsembril kell 12
Saue Kontserdisaalis
(Nurmesalu 9, Saue linn)

www.laagrikogudus.ee

eakate aastalõpupidu

Täiendav info:
mrehepapp@gmail.com
tel 5616 1766
www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

neile, kel aastaid 70 ja enam
Pane end kirja Saue
Päevakeskuses (Kütise 4)
telefonil 659 5070
või e-posti aadressil
info@sauepaevakeskus.ee

www.laagrikogudus.ee
Vajalik eelnev
registreerimine,
kas päevakeskuses või
telefonil 659 5070
www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

d!

Oled oodatu
JÕULU

PERETEENISTUS
Jõulunäidend "Nõmedad jõulud?"

29.detsembril 2019
kell 12.00
Laagri Kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

21. detsembril, kell 16.00-20.00
Vanamõisa vabaõhukeskuses

Programm jõululaval

INDIAANI PÜSTKODA
Lemmikloomade
Koda

Tuleskulptuurid
ja tuleetendus
Eleryni akustiline
jõulu-ja talvelaulude
kontsert

www.vabaõhukeskus.ee

Jõuluetendused

Jõuluvana
Jõulukoda
meisterdamise
koda

saanisõit

sepikoda

Jõuluvana
kommikausid täidab
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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.

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

LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.ee

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

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

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
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude lõikus. 5210334
MÜÜK/OST
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbri-

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

ketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

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

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

TEL. 5457 5055

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

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

Avaldame sügavat kaastunnet omastele
kalli ema, ämma ja vanaema

AINO LAANEMETSA
lahkumise puhul
Nõmmiku 2 pere

*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

Tegeleme õlide, rehvide ja
AUTOKATTE OÜ võtab tööle TOOTMISTÖÖLISE tootmisbaasi Sauel.
autokaupade jae- ja hulgimüügiga.
AUTOKATTE OÜ võtab
Töö ühes vahetuses. Väljaõpe kohapeal.
Asume Sauel, Sooja 4a.

Pakume tööd

LAOHOIDJAKLIENDITEENINDAJALE

Huvi korral palun võtta ühendust:
Saue, Sooja 4a, Erimell AS
tel 501 9836, e-post info@erimell.ee

www.erimell.ee

tööle
TOOTMISTÖÖLISE
Täiendav info: Saue linn, Pärnasalu 27
tootmisbaasi
Sauel.
tel. 6709 046, mob. 50 16 033
Töö
ühes vahetuses.
autokate@autokate.ee
Väljaõpe kohapeal.
Täiendav info:
Saue linn, Pärnasalu 27
tel. 6709 046,
mob. 50 16 033
autokate@autokate.ee

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...
- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

Südamlik kaastunne õpetaja Kristel Källole

ARMSA ISA
kaotuse puhul

Nissi Põhikooli pere

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

LAURI KREEK
MASSAAŽ

HANSAKÜTE

Hinnad ikka suvised
Puitbrikett 150 € alus
Pellet 195 € alus
Tel. +372 55503348 info@hansakute.ee

56 959 081
lauri.kreek@gmail.com

www.hansakute.ee

Kui Sina, ilutegija, unistad
töökeskkonna vahetusest
või alles teed plaane kuhu
minna ning tahad olla oma
aja ja raha peremees...

Pakume tööd
JUUKSURILE JA
KÜÜNETEHNIKULE
Uude hubasesse väga hea
asukohaga Keila ilusalongi.
keilailusalong@gmail.com
tel .+372 53304994
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Makita on maailmas juhtival kohal professionaalsete tööriistade
tootmises ning omab esindusi üle maailma. Makita Oy Eesti filiaali
teeninduspiirkonnaks on Baltimaad ning samuti tarnitakse tooteid
Norra ja Rootsi.

Pakutav
ametikoht:

LAOTÖÖTAJA

TÖÖÜLESANDED:
• Kauba vastuvõtmine
• Kauba ladustamine, komplekteerimine
• Kauba väljastamine
• Inventuurides osalemine

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• Arvuti kasutamise oskus
• Ausus ja täpsus tööülesannete täitmisel
• Valmisolek füüsiliseks tööks
• Hea pingetaluvus
KASUKS TULEB:
• Tõstukijuhi tunnistuse olemasolu

OMALT POOLT PAKUME:
• Huvitavat ja pingelist tööd rahvusvahelises
ettevõttes
• Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
• Väljaõpet
• Kaasaegseid töötingimusi
Lisainfo: Tegemist tähtajalise lepinguga, kuid
sobivuse korral on võimalik ka püsiv töösuhe.
Aadress: Piirimäe 13 Saku vald
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Asukoht: Tallinna piiril
CV saata: cv@makita.ee

A

L

Diapol Granite OÜ
Kivitöötlemisettevõte, mis toodab
graniidist, kvartsist, marmorist ja keraamilisest
materjalist köögi- ja vannitoatasapindu Eesti,
Soome, Rootsi, Norra, Taani ja UK turgudele.

AG

IS

WWW.MAKITA.EE

RI TEN

N

Laagri Tennisekeskus otsib oma kollektiivi
särasilmset klienditeenindajat.

KLIENDITEENINDAJA
TÖÖÜLESANDED

• Klientide teenindamine (toodete ja teenuste

tundmine), suhtlemine telefoni ja e-posti teel;

• Teenuste ja kaupade müük;
• Info jagamine tennisekeskuse klientidele.

NÕUDMISED

Pakume Sauel asuvas tootmises tööd kogemustega

HOOLDUSTEHNIKULE

• Hea suhtlemisoskus, soov inimesi teenindada;
• Hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• Täpsus, kiirus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.

PAKUME

• Tööd graafiku alusel;
• Enesetäiendamise võimalusi tervislike

eluviiside, treeningute osas;

• Tööd toredas ja sportlikus kollektiivis.

kelle igapäevaseks tegevuseks on
tootmises kasutatava tehnika töökorras hoidmine
alustades kõige väiksemast ja lõpetades päris suurte isenditega.
Kuid samal ajal ei murra tema ego ka

MUU INFO

• Tööaeg: osaline, sobib teiseks (lisa)tööks;
• Asukoht: Tervise 4, Laagri;
• Tööle asumine: nii pea kui võimalik

Kui tunned, et oled töökoha jaoks loodud, siis palume
saata enda CV e-mailile rain.roigas@laagritennis.ee

OÜ RIAB Transport Saku
vallas otsib

• VEOKIJUHTI 8X4
KALLURILE
• VEOKI KRAANAJUHTI
Vajalik C-kategooria,
kutsetunnistus ja
digikaart. Oluline ka
eelnev töökogemus antud
valdkonnas!
Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

ukselingi parandamine või jõulukuuse ülesse sättimine.
Lisapunktid tulevad, kui elekter ei ole võõras teema.
Töö tegemise huvi hoiame kõrgel arvestatavalt meheväärilise töötasuga,
millele lisandub veel tulemustasu.
Tervist aitavad korras hoida spordikompensatsioon
ja kaks töötasuga kaetud tervisepäeva aastas.
Kui kolm aastat hoolega tööd tehtud on välja teenitud õigus
5 tööpäeva pikkusele staazipuhkusele.
Kui tunned, et selline töö konti ei murra
võta palun ühendust telefonil 51917805
või e-kirjaga personal@diapol.com.

Sami Masinakeskus võtab tööle

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

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Masinate koostaja
• CNC trei - ja freesikeskuse
(Haas) operaator

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

WWW.SAMI.EE

