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Miljoni jagu investeeringuid. Mis on
teoksil Kernu kandi kolmes keskuses?
Kilomeetrite kaupa teetöid ja
moodne maanteeristmik, üks
ülesvuntsitud maja ja teine ideede
ootel, lisandunud kooliklassid ja
jäätmeplatsile uus asukoht. Ülevaade
Ruila, Haiba ja Laitse kandi arengutest.
Investeeringuid on 2020. aastal
piirkonda läinud umbes miljoni euro
jagu.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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ast kõige põnevam
ja suurem piirkonna
projekt on sel aastal
olnud Haiba kultuurimaja
remont maksumusega ligi
435 000 eurot. Pealt ehk niipalju ei paistagi – jah, maja
esifassaad on värskem ja
majaesine parklaplats siledam, peamine töö käis siiski
seespool.
Senine kultuuri- ja spordimaja saab laiema teenuste
keskuse formaadi. Spordija teatrisaal jäävad muidugi
alles. Võimla on värskemaks saanud, põrand lakiti
ära, paigaldati uued tablood,
korvid, seinapehmendused
ja valgustussüsteem. Ja muidugi vajalikud lisavõimalused – otse võimla kõrval on
kaks uut sauna – meestele
ja naistele. Ka teatrisaal on
saanud pisut uuema hingamise – punased pehmed
toolid astmete peale, lavakardinad ja lakitud põrand.
Üheks sisuliseks muutuseks on see, et vallamaja
töötajad kolivad kõrvalasuvast mõisamajast kultuurimajja, neile on esimese
korruse paremas tiivas neli
töökabinetti ja nõupidamis-

ruum. Samuti kolib teisel
korrusele raamatukogu, mis
praegu tegutseb lastekodu
hoones. Mõisamajast tuleb
üle ka noortekeskus, nende
residents on teisel korrusel
endise saunakompleksi asemel.
Avamispidu on plaanis
pidada oktoobrikuu lõpus,
nii nagu vanasti lõikuspeodki. Ivo Linna on juba muusikat tegema kutsutud ja maja
peremees Kuldar Paju lubab
korralikku pidu.
Ümberpaiknemised
Kuna raamatukogu saab
kultuurimajas uued ruumid,
siis lastekodus ehitatakse
senised toad ümber peretubadeks. Tegelikult on kavas
ka kogu maja energiatõhusaks rekonstrueerida, projekteerimine on lõpusirgel
ja arendusinimestel rahataotlusprojekt
lauasahtlis
juba valmis.
Kuna pool mõisamaja
asukatest (noortekeskus ja
vallamaja) kolib välja, siis
korraldati kevadel ideekonkurss, et mis funktsiooni
maja edaspidi kanda võiks.
Tuli kolm pakkumist, aga
otsust veel tehtud ei ole, see
teema suunatakse volikokku sügishooaja algusesse

Haiba küla, uuenev kultuurimaja paistab kenasti punase katusega kätte. Senine kultuuri- ja spordimaja saab laiema teenuste keskuse formaadi

Mõned piirkonna
suuremad investeeringud 2020. a

Kultuurimaja omaaegne arhitekt Jaan Laks
(paremal) ja ehitaja esindaja Mati Esken tegid
tuunitud hoones ringi peale ja olid tööga rahul

otsustamiseks.
Küll jäävad esialgu majja
tegutsema perearst, savikoda ja vallamaja arhiiv. Hoone müügiplaane hetkel ei ole
Keset Haiba mõisaparki asuv vana ja lagunenud
moonakamaja, millel arhitektuurset ega muinsuskaitselist väärtust ei ole,
on kavas maha lammutada.
Selle remontimisel pole majanduslikult mingit mõtet.
Kuna tänaseni elab seal
paar-kolm peret, siis neile
on plaanis pakkuda uued
elupinnad.

Keset Haiba mõisaparki asuv vana ja
lagunenud moonakamaja on kavas lammutada

Maa-alused
investeeringud
Paradoksaalselt on piirkonnas suuremad rahad läinud
hoopis maa alla. Laitse
keskasulas puudus pikalt
kaasaegne vee- ja kanalisatsioonisüsteemide infrastruktuur. Kogu investeering
puhtamasse joogivette ja
nõukaaegsete torude väljavahetamisesse oli suisa suurusjärgus 222 000 eurot.
Sama ootab nüüd ees ka
(taga-)Laitse, Kaasiku, Vansi ja Kibuna küla, sealne
investeering on ca 15 miljonit. Tulevaste liitumistega

seotud eelkokkulepped on
samuti piisavas mahus külakogukonna enda initsiatiivil
kokku korjatud. Momendil
on projekt aga ootel, sest
riik tahab toetuse tingimustes muudatusi teha ja neid ei
ole suudetud veel Brüsseliga kokku leppida.
Tänuväärt teeprojektid
Haibakas Eva Puusta ütleb, et uus Tallinna-Pärnu maantee on teinud elu
ilusamaks nii Haiba kui
Kernu poole peal elajatel.
Maanteeni oli Haiba tee eriti ohtlik talviti – käänuline

• Haiba rahvamaja
• Kohatu-Mõnuste tee
• Ruila kooli uued klassid
• Laitse keskasula ÜVK

ja musta jääga kaetud. Nüüd
aga jõuab maanteele suts ja
valmis, ka põhitrassi peal
liikuv ühistransport on külarahvale palju lähemal.
Selle uue trassikoridoriga
on naljagi saanud. Olla keegi tahtnud Kernu kooli juurde sõita, teinud mitu tiiru
maantee pealt ülesõidule ja
tagasi ning läinud siis pahaselt bensiinijaama küsima,
et kuhu, pagan, te selle Kernu staadioni tõstnud olete?
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Veskirahva 21

Kogu lähem ja kaugem kogukond on oodatud uudistama Saue valla uut haridusmekat (hoovipoolt)
Õhupallid, jäätis, tänavatoit ja muidugi bänd, mis paneb lapsed sajaga kaasa laulma ja vanemad puusa
nõkutama. Tule jalgrattaga või täitsa jala, võta pleed või matkatool mugavamaks olemiseks ligi.
KALLID KAASA JA KONTSERDILE!
TA!!
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435 000
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220 000

JÄTKUB LK 2

Haiba kultuurimaja 36 aasta sisse on
mahtunud mõndagi – üsna salaja sisse
susserdatud baariruumist ETV saatesalvestusteni, Ivo Linna esinemistest kuni
noortediskodel toimunud kaklusteni. Aga
muidugi ka kõvasti sporti, lõikuspidusid
ja juubeleid.
Kui alguses maja planeerima hakati, siis kultuurimajade jaoks riik raha ei andnud. Nii nimetati ehitatav
hoone ametlikult kultuuri ja spordi õppekominaadiks.
Arhitekt Jaan Laksi nägemuses oli see kahe saaliga, üks
spordi, teine kultuuri jaoks, mis tol ajal oli üsna tavatu.
Tavapäraselt mängiti palli ja peeti tantsupidusid samas
saalis. Uhke on ta ka kahe rõdu üle.
Ehitajate pealik Mati Esken mäletab, et kultuurisaalis tõusis omakorda järgmine vaidlus, kas põrand peaks
olema teatrile kohaselt kallakuga või peaks tantsule siledat pinda ka jääma. Lõppkokkuvõttes ehitati kombo.
Temal on meeles, et saali parkett tuli Lätist ja esimese
korruse fuajeesse sai osaliselt nihverdatud Itaalia põrandaplaadid.
Arhitekt projekteeris sisehoovi basseini ja purskkaevu, aga neid ei tulnud sinna kunagi. Küll aga ehitati
majja baariruum ja saun, millest parteibosse muidugi
ei teavitatud, sellist asja poleks lihtsalt lubatud. Maja
sai mingil aastal ka vabariigi parima ehituse teise koha
tiitli, esimese sai Tartu botaanikaaed. Mis aastal, keegi
enam täpselt ei mäleta.
Esimene pidu peeti Ivo Linna järgi tantsides ja esimene film, mida vaadati, oli „Musträstaste saladus“.
Kultuurimajal oli oma bänd ja vastlapäevapeod ulatusid õue, kus tiigijääle sai karussellid püsti pandud. Reet
Linna tuli vabariigi ägedaimasse kultuurimajja telesaadet salvestama, tema külalisteks olid näiteks Jaak Joala
ja Silvi Vrait.
Baar oma eheduses on alles
See salaja ehitatud baariruum on täna ainuke koht,
mis majas vanu aegu üks ühele meenutab. See jäeti
remondi käigus alles täpselt sellisel kujul, nagu ta toona oli. Diivanid on autentne Standardi toodang, tänagi
kulumisjälgedeta, ka lambid seinas on 1984. aastakäigu
mudelid ja baarileti kohal ripub siiani üleelusuurune
makramee, mille autoriks oli Elle Vaige. Ainus asi, mis
ära vahetati, oli tualetipott.
Veerandsada aastat maja tegevust juhtinud Kaljo
Põldarul tulevad baarist rääkides silme ette sigaretitossust läbiimbunud peod, kus isegi lauanaabrit juba
ähmaselt nägi. Haldur Koit Vare meenutab diskodel
peetud kaklusi, mehel on isegi meeles, et Riisipere
omad said tihti tappa. Endine Kernu vallavanem Enn
Karu mäletab, et baari sisustamine käis nii, et direktor
pani sisekujundaja ruumi kinni ja ütles, et tulgu too
mingi lahendusega välja. Veel mäletab Karu, kuidas ta
Järvakandist ühe parteibossi juubeliks küpsetatud sea
tõi ja ses baaris kommunisti suudles.
Halduskeskuse juht Eva Puusta ütleb, et tema sattus omaaegsete pidude ajal kuidagi köögitoimkonda.
Naised hakkisid ikka pesukausitäied salateid. Kartul oli
ju oma põllul, kanad munesid, ainult hapukoort osteti poest. Ka Eva on mitu oma sünnipäeva selles majas
maha pidanud. Niisamuti Karu, Kaljo ja ehituspealik
Eskengi.
Kui nüüd tänapäevalgi tahaks keegi 80ndate stiilis
pidu pidada, siis Haiba kultuurimaja on super koht.
Baari mahtunud omal ajal ligi 30 pidulist ja bänd
ning tantsuruumi jäi veel ülegi.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Miljoni jagu investeeringuid. Mis on teoksil
Kernu kandi kolmes keskuses? (algus lk 1)
Eva toob välja teisegi teeprojekti, mis paneb isegi tagasihoidliku eestlase aitäh ütlema.
Nimelt Kohatu-Mõnuste tee.
Inimesed on teedespetsialistidele suisa helistanud ja isiklikult tänanud. „Ükspäev just
üks eakam inimene tunnistas
mullegi, et ei uskunud tema, et
ta silmad seda näevad, et see
tee korda saab,“ räägib Eva. See
kruusatee oli selline käänuline
ja auklik, suvel tolmu täis, talvel libe ja ohtlik. Ja nüüd – 6,86
km korralikku mustkatet!
„Mõnes mõttes võib selle eest koroonakriisi tänada,“
selgitab teedespetsialist Indrek
Pikk. 2020. aastaks oli selle
tee remondiks valla eelarvesse
mahutatud kilomeetri jagu rahastust.
Aga kuna riik andis omavalitsusttele kriisijärgset rahalist
abi, siis otsustati lõik tervikuna valmis teha. Lõplik tähtaeg
on juba augustikuu lõpp. Teedespetsialisti sõnul on see ligi
160 000 eurot maksnud lõik
ka pikim, mille vald sel aastal
mustkatte alla paneb. Lisaks
1,87 km Kohatu-Kiipa teelõik.
„Aga Kernu poole inimesed on õnnelikud vaikuse üle,“
nendib Eva. Kui enne kulges
Tallinna-Pärnu maantee põhimõtteliselt külast läbi, siis
nüüd valitseb õnnis rahu. Nii
ka Kernu kooli hoovis, kuhu
on sügisest koolimaja esimesel
korrusel kodu saava lasteaia
mudilaste jaoks püsti saanud
uus mänguväljak. Suuremate
jaoks on puude vahele kooliõue
rajatud neljaetapiline seiklusrada.
Ruilasse lisaklassid
Suve jooksul ehitatakse Ruila
koolile ligi 200 000 euro eest
kaks uut klassiruumi. Küll
mitte mõisamaja külge, see ei
sobiks, aga spordikeskuse külge.
Ka ostis vald ära kohe kooli
lähistel paiknev Nõiava kinnistu. See on omaaegne mõisa
moonakamaja, mis on tänaseni
päris kenasti säilinud. Muinsuskaitselist tähendust sellel
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Kui need seinad saaksid
rääkida – meenutusi
Haiba spordi ja kultuuri
õppekombinaadist

Kernu ümbersõit

maga, vähemalt nii on indikatiivselt maanteeametist märku
antud.

Kohatu - Mõnuste tee sai 160 000 eurose investeeringu ja viiakse
mustkatte alla

küll ei ole, aga samas kultuuriajalooline nüanss küll. Nimelt
olla see hoone, kus sündis armastatud kirjanik Leelo Tungal ja mis on ka prototüüpkodu
populaarses filmis „Seltsimees
laps“. Esialgu ostetud kinnistuga mingit konkreetset arenguplaani ei ole, ideed peavad veel
settima.
Valla arendusinimestel on
mõned mõtted Ruila paisjärvega. Nimelt vajaks see juba
aastaid kalatreppi. Kernu
paisjärvest oleks aga vaja tonnide kaupa muda välja kaevata, järv on madal, vett on üsna
napiks jäänud. Valla eelarves
ei ole kummagi järve puhastamine just prioriteet, rahastust
loodetakse leida erinevatest
keskkonnaprojektidest, kuigi
näiteks selleks, et KIKist toe-

tust saada, oli Kernu järvevee
kvaliteet liiga hea.
Planeeritav maanteeületus
Ruila ja Laitse vahel kerg- või
jalgsi liiklejal on praegu ebamugav üle maantee pääseda.
Samas on kool, kus paljud Laitse pool elavad lapsed õpivad,
ju Ruilas. Vallavalitsusel on
lähiaastatel plaanis ühendada
kaks keskuskohta kergteega,
aga eelnevalt on vaja maanteeametiga kokku leppida, et see
rajaks Haapsalu maanteele
ohutuma teeületuskoha.
„Perspektiivselt on meil
see üldplaneeringus sees, aga
kergtee ehitamine on mõistlik
ajatada, kuniks maanteeületuskoht on valmis,“ ütleb Indrek
Pikk. Mees loodab, et tegemist
võib olla juba 2021. aasta tee-

Jäätmeplatsi uus asukoht
Kevadel oli jutuks, et augustikuuks on Kaasiku külas otse
seltsimaja kõrval valmis jäätmeplats. Paraku näitas kevadine ohtlike jäätmete ring, et kui
kohalikud kinnistuomanikud
märkavad, et keegi on prügi maha pannud, siis muutub
see imekiiresti hoomamatuks
jäätmelagaks. Miski ei tagaks,
et liigiti jäätmete kogumiseks planeeritud jäätmeplats
ei muutuks samasuguseks olmeprügi, vana mööbli ja muu
ladustuskohaks. Küla ilme
kannataks kõvasti.
Seega – vallavalitsus on
asunud uue asukoha otsinguile,
praegu on silmapiiril üks lähedalasuv, kuid metsa taha jääv
plats, mis on hetkel riigi omandis, aga mille vallale taotlemise protsessi on juba alustatud.
Nii et jäätmeplatsi küla keskele ei tule. Pigem võiks seal
olla pisike turg, kuhu naabertänava memm saaks oma kasvuhoone kurke pakkuma tulla.
Sügisel on üldse plaanis
kogu selline hooajaline väiketurgude kontseptsioon tervikuna teemaks võtta. Sellised
platsid on ju ka Turbas, Sauel
ja Laagriski. „Võibolla oleks
mõttekas sarnased müügiletid
teha, vaadata, et oleks korralik
tugev pinnas ja muu mugavaks
turutegevuseks,“ märgib Indrek Pikk.

Nõiava talu – armastatud kirjaniku ja sauevallaka Leelo Tungla lapsepõlvekodu
Ruila kooli lähedal asuva Nõiava kinnistu ostis vald
ära. See on omaaegne mõisa moonakamaja ja tuntud
kirjaniku Leelo Tungla lapsepõlvekodu. Leelo jagab
oma mälestusi toonasest kodumajast.
Selle taluga on minu lapsepõlv
tõesti lähedalt seotud. Sünnitusmajast viidi mind Ruila koolimajja,
kus tollal asus mu vanemate korter – sel ajal elasid maakoolmeistrid ikka koolimajades, ja minu sündimise ajal oli ema koolidirektor.
Kuid pärast seda, kui mu emaema
1949. aasta märtsiküüditamise
ajal Novosibirski oblastisse viidi,
vallandati ema direktori kohalt
ja meie pere saadeti vanasse
moonakamajja. Film "Seltsimees
laps“ algabki ümberkolimise looga, ainult kahjuks ei saanud seda
filmida siin, Ruilas, kuna maja oli
üsna hukka lastud.
Tegelikult rääkis mu isa, et
sellel pikal moonakamajal on koguni 2 talunime: see osa, kus meie

elasime, kandis Koerapaju nime,
ja teine pool oli Nõiava. Koerapaju
nime võtsime oma majale siis, kui
see valmis sai.
Maja oli väga külm, põrandad
olid pragulised ja seinadki lasksid
tuult läbi – mu tädid kutsusid
seda külla tulles hundilaudaks.
Lisaks pottahjudele laskis isa veel
suurde tuppa raudahju ehitada,
aga sellegipoolest tuli talvel alati
villased sokid toas jalga panna,
ja pakasega oli vesi ämbris vahel
hommikul jääs. 1951. aasta aprillis
arreteeriti mu ema, kes viibis
seejärel neli ja pool aastat Komi
ANSV vangilaagris, nii et meie
elasime selles hundilaudas isaga
kahekesi...
Sellegipoolest meenutan
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oma lapsepõlve soojusega, kuigi
elamistingimused olid ikka väga
kehvad. Aga inimesed hoidsid tollal rohkem ühte, meil olid toredad
naabrid, ja loodus ümberringi oli
ilus – kohe meie kõrval asus vana
mõisapark, kus ma juba viieaastasena üksi koertega jalutamas
käisin. Jõevesi oli puhas ja kalu
rohkesti, suviti sai koos teiste
lastega ujumas käidud. Kolhoosiaja lõpul kahjuks rikuti süvenda-

misega (nõukoguliku "ökoplaani"
korras) meie ilus jõepais, keset
seda asunud saareke metsistus...
Ka mõisaparki taheti 70ndatel
hävitada – kuigi ümberringi oli
aasu ja nurmi küllaga, taheti sinna
kolhoosiheinamaad rajada, aga
õnneks jäi see plaan katki. Sellest
murest kantuna sündis, muide,
1973. aastal mu tekst "Las jääda
ükski mets", millele Andres Valkonen meloodia tegi.

Foto: Erlend Staub

Suve lõpu poole
on just paras aeg
korraks tagasi
vaadata ning
märgata enda
ümber inimesi ja
tegusid, mis elu
siin Saue vallas
vürtsitanud on.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

K

indlasti on sõbra
või naabriga olnud
juttu sellest, mida
kõike Saue vallas korraldatud, korda tehtud või veelgi enam – kes on teinud ja
võtnud eestvedaja rolli enda
kanda. On just paras aeg istuda veel sõpradega ümber
laua ja arutada, et mis siis
on aasta jooksul kõnetanud
ja kellest on kõige enam
juttu olnud. Ootame 30.
septembriks ettepanekuid,
keda soovite tunnustada.
Tunnustuse kategooriaid
on Saue vallas kohe päris
mitu:
aasta sädeinimene on Saue
valla elanik, kes on kogukonda ühendanud ja kellel
on kogukonnas oluline roll
või kes on panustanud oma
mõtete ja tegevusega piirkonna ja/või valla arengusse;
aasta vabatahtlik on Saue
valla elanik, kes on panustanud
märkimisväärselt
mõne vabaühenduse tegevusse;

Eelmisel aastal pälvisid tegusa noore tiitli Lisann Kaufmann, Laura-Adele Siitan ja Loviisa Kaufmann

aasta ettevõte on Saue valla äriühing, mis on panustanud aktiivselt kohalikku
kogukonda;
aasta vabaühendus on
Saue valla vabaühendus,
mis on silma paistnud oma
aktiivse panusega kogukonna arengusse;
aasta noorsportlane on
kuni 22-aastane (k.a) sauevallakas, kes on sportlike
saavutustega silma paistnud;
aasta sportlane või aasta
võistkond on Saue valla
elanik või valda esindanud
võistkond, kes on sportlike
saavutustega silma paistnud;
aasta loomeinimene on
Saue valla elanik, kes on
kultuurivaldkonnas
oma
tegemistega silma paistnud;
tegusa noore tunnustus
antakse Saue valla noorteühendusele või kuni 26aastasele Saue valla elanikule,
kes on oma tegevusega silma paistnud;
aasta noorettevõtja on

kuni 26-aastane Saue valla
elanik, kes on ettevõtlusvaldkonnas oma tegevusega
silma paistnud;
noorte lemmik on isik, ettevõte või kollektiiv, kelle
eestvedamisel või toetusel
on vallas toimunud mõni
ettevõtmine või sündmus,
mis on aasta jooksul valla
noortele olulise tähtsusega
olnud;
aasta abistaja on Saue valla elanik, kes on märganud
enda kõrval abivajajat, on
oma tegevusega abivajajaid
aidanud.
Kui nüüd seda tunnustuste nimekirja vaadates
keegi meenus, siis palun
esitage oma kandidaat hiljemalt 30. septembriks, aga
tähtaega ei pea ootama jääma, võib ka kohe kirja teele
saata. Kandidaadi esitamiseks tuleb saata avaldus
meiliaadressile info@sauevald.ee, kus on kirjas teie
enda ehk esitaja andmed

Hea teada
Tähtaeg:		
30.09.2020
Saatmisaadress:
info@sauevald.ee
Vajalik info:		
esitaja ja tunnustatava
andmed, tunnustusavalduse liik ja põhjendus.

(nimi ja isikukood, juriidilise isiku puhul registrikood,
kontaktid),
tunnustatava
andmed (nimi, meiliaadress ja telefon), tunnustusavalduse liik ja põhjendus.
Põhjendus peaks olema
kindlasti pikem kui ükskaks lauset, võiks lausa olla
leheküljepikkune. Esitatud
avaldusi vaagivad volikogu
valdkondlikud komisjonid
ja komisjonide valiku kinnitab Saue vallavolikogu.
Tunnustused antakse üle
novembrikuus Saue valla
spetsiaalsel tunnustamisüritusel.

Lemmikloomade vaktsineerimine
ja kiibistamine augusti lõpus
Koroonaviiruse epideemia tõttu
lükkus edasi Saue vallavalitsuse
ja Keila Loomakliiniku koostöös
plaanitud kevadine lemmikloomade
marutaudivastase vaktsineerimise ja
kiibistamise kampaania erinevates Saue
valla piirkondades, see toimub augusti
lõpus.
MARJU NORVIK
heakorraspetsialist

V

astavalt Saue valla
lemmikloomade pidamise eeskirjale on
loomaomanik kohustatud
kassi või koera kiibistama.
Samuti on kohustuslik loom
marutaudi vastu vaktsineerida.
Vaktsineerimise
olulisust rõhutab fakt, et üle
mitmekümne aasta on
Eestis diagnoositud uuesti
koerte katk (kolm juhtu-

mit, mis on laboratoorselt
tõestatud). Lisaks vaktsineeritakse marutaudi vastu
riikliku programmi järgi, et
hoida Eesti endiselt marutaudi vaba.
Kiip võimaldab lemmiklooma kiiremini identifitseerida, kui ta on omapäi jalutama pääsenud, ja
omanikuga kontakti saada.
Loom ei pea veetma hoiupaigas stressirohket ja kulukat aega. Identifitserimata
loom on suur kuluallikas ka
vallale.

Kampaania toimumisajad
25. august
• kell 17.30- 18.30 Hüüru mõisa parkla
29. august
• kell 10.00-11.30 Turba raudteepeatuse parkla
• kell 11.45-12.45 Riisipere lasteaia juures olev parkla (Metsa tn
poolne)
• kell 13.00-13.45 Laitse seltsimaja juures
• kell 14.00-15.00 Ääsmäe
Vajadusel on loomaarst kohapeal kauem, mistõttu kellaajajad
võivad pisut muutuda.
Täpsem info: Keila Loomakliinik, tel 670 5243 või Saue valla
heakorraspetsialist, tel 515 6878. HOOLI OMA LEMMIKUST!

Oodatud on kôik terved
loomad. Kindlasti tuleb arvestada, et vaktsineerimine
toimub välitingimustes ja
loom peab olema teistega sôbralikult järjekorras.
Kaasas võiks olla ID-kaart,
koertel suukorv (vajadusel
saab seda ka laenata). Kassid on soovitatav paigutada
transpordipuuri.
Kodu lähedal vaktsineerimine võimaldab tulla

kohale ka loomaga, kes näiteks autosõitu ei talu.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on tasuta. Kompleksvaktsiini eest tasub loomaomanik ise: kassi eest 16
ja koera eest 20 eurot.
Kaasa tuleks võtta olemasolev
vaktsineerimispass, vajadusel saab vormistada selle kohapeal.
Kiipime on Saue valla elanikele tasuta.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Valingu külas Pargi põik 2
(72601:001:0671, 1419m², elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja soovib suurendada hoonestusala kuni 5% ulatuses läänesuunal ning
nihutada hoonestusala kuni 10% idasuunal võrreldes Valingu küla
Ale kinnistu detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14. juuli 2009. aasta korraldusega nr 429). Arvamused
esitada hiljemalt 22.08.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laagri alevikus Vanasilla
tn 66 (72703:001:0306, 1269m², elamumaa 100%) kinnistul. Taotleja
soovib suurendada katusekallet 5° võrra viies selle vastavusse tegeliku olukorraga ning suurendada lubatud hoonestusala kuni 10%
seoses abihoone paiknemisega väljaspool hoonestusala võrreldes
Laagri aleviku Käspre I kinnistu detailplaneeringus sätestatuga
(kehtestatud Saue Vallavolikogu 25. novembri 2004. aasta otsusega
nr 101). Arvamused esitada hiljemalt 22.08.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee

2020. aasta
investeeringutoetuste
taotlemise tähtaeg on
1. september
Hiljemalt 1. septembriks tuleb esitada kohalikel
MTÜdel ja SAdel järgnevaks aastaks planeeritavate
avalikkusele suunatud hoonete või rajatiste projekteerimise, ehitamise või renoveerimise toetuse taotlused. Taotlemine ja taotluste menetlemine toimub
ainult elektroonselt infosüsteemi Spoku kaudu.
Võrreldes varasemate aastatega muutub toetuste taotlemine ja
taotluste menetlemine elektrooniliseks ning kasutusele võetakse
infosüsteem Spoku. Taotlus ja lisadokumendid tuleb laadida selleks
ettenähtud elektroonilisse keskkonda, mille asukohaviite leiab koduleheküljelt www.sauevald.ee. Taotlemise võimalus avanes 5. augustil.
Elektroonilisse keskkonda saab esialgu siseneda üksnes MTÜ või
SA juhatuse liige. Kui taotlust soovib sisestada või toiminguid teostada teine isik, siis on vaja allkirjastatud volitus edastada Saue valla
e-teenuste arendusjuhile aadressil katlin@sauevald.ee, kes loob
vastavate õigustega ligipääsu.
Taotlemise põhimõtetes ja menetluskorras muudatusi ei ole.
Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. sepembriks täita e-keskkonnas etteantud väljadel vorm, lisada nõutud dokumendid, allkirjastada (vaid juhatuse liige/liikmed või volitatud isik) ja esitada.
Olulisteks lisadeks on:
• maa omandiküsimustega seotud dokumendid;
• eelarve aluseks olev riigihanke tulemus või projekteerija (või teise
pädeva isiku) koostatud hinnakalkulatsioon (asjakohasel juhul);
• alla riigihanke piirmäära jäävate hangete korral (sh mitte riigihanke
kohuslased) vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist koos hinnapakkumise lähteülesandega;
• objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projekti dokumentatsioon (asjakohasel juhul).
KATI OOLO
arendusprojektide juht

Oluline
TOETUSE SUURUS:
· välise kaasfinantseeringuta maksimaalselt 3200 eurot;
· välise kaasfinantseeringu korral (nt KOP, LEADER vms)
omafinantseeringu osa, kuid üldjuhul mitte rohkem kui
25% kavandatava projekti kogumaksumusest.
TÄHTAEG:
· 1. september 2020

TAOTLUSE TÄITMISE INFOSÜSTEEM SPOKU:
· www.sauevald.ee (avaldused → kultuur → valdkonna
kõik avaldused → investeeringutoetus)

LISAINFO:
· kati.oolo@sauevald.ee
· 654 1153
· www.sauevald.ee (valdkonnad → kultuur → kultuurivaldkonna toetused → investeeringutoetus)
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LUGEJA KIRJUTAB

Laagri
siseliini
probleem
Eelmisel aastal rajati Laagri ja Alliku
vahele linnasisene bussiliin L1. Allikus
saavad liinist kasu ainult lõunapoolsed
elanikud, kuid selles piirkonnas elavatele inimestele on see suur eelis, eriti
koolilastele, kui talvine ilm rattasõiduks
sobiv pole.
Kahjuks pole uut bussiliini veel palju
kasutatud. Enamasti saab bussi jälgida
tühjalt ringi sõitmas. Sellele on paar
seletust, mis on üsna ilmsed: praegu on
puhkuste aeg ja lisaks on kogu ühistransporti tõsiselt tabanud COVID-19
pandeemia. Siiski ei saa see üksi seletada, miks olid asjad enne märtsi lõppu
täpselt samad ja miks võib oodata bussi tühjaks jäämist ka pärast puhkuste ja
pandeemia lõppu.
Usun, et selle peamine seletus on
see, et vähesed elanikud on marsruudist teadlikud ja marsruudi kohta pole
teavet väga saadaval. Valla kodulehel
https://sauevald.ee/buss-rong-ja-siseliinid on infot sõiduplaanide leidmise
kohta veebilehel www.peatus.ee, kuid
liini L1 ei mainita isegi “Saue valla siseliinide” all.
Teine põhjus, miks uut bussiliini nii
vähe kasutatakse, on halvasti läbimõeldud sõiduplaan. Liin jookseb ringiga vastu kella üks kord tunnis ja liini
olulisim ristmik on Urda raudteejaam.
Tundub, et bussi saabumine on rongide
sõidugraafikuga sellisel määral kooskõlastatud, et on võimalik sõita otse rongiga Urda-Tallinn või Tallinn-Urda. Aga
kui tuled Keilast või tahad Keila poole
sõita, siis ei saa liini L1 kasutada.
Vaatasin Urda lähedal mitu korda
bussi möödumist: saabub rong Tallinnast. Buss saabub 1-2 minutit hiljem.
Bussireisijatel on Keilasse ja kaugemale jõudmiseks liiga hilja. Buss pöördub
ja peatub maksimaalselt 30 sekundit.
Vahetult pärast bussi väljumist saabub
rong Keilast. Reisijad läänest saabuvad
bussiliini nr 1 kasutamiseks liiga hilja.
Sotsiaaldemokraadina hindan, et
vald soovib uute bussiliinide rajamisega ühistransporti tugevdada. See annab
elanikele – mitte ainult koolilastele
– reaalse alternatiivi isiklikule autole.
Maksumaksjana pean aga vastuvõetamatuks, kui ühelt poolt antakse nende
bussiliinide kohta poolikut teavet ja
teisalt on ülejäänud ühistranspordiga
kooskõlastamine nii kehv. Miks ei ole
võimalik sõiduplaani lisada viieminutilist pausi Urda jaamas, et kõik rongiga
reisijad bussile pääseksid?
Ole M. Rasmussen
VASTAB ARENDUSOSAKONNA JUHATAJA
INDREK EENSAAR:
Kirjutaja viidatud kodulehel on olemas
terve lõik L1 liini kohta, ju tal jäi see tähele panemata. L1 põhisihtrühm on õpilased ning bussikasutajate arv tõuseb
sügisel pärast Veskimöldre haridusmaja
käivitumist. Samuti hakkab bussiliin 1.
septembrist tööle vahepausita ning lisapeatusega tervisekeskuse juures. Me
kõrvutasime bussi väljumisaegu rongide sõiduplaaniga ning leiame, et ümberistumise võimalused on head. Kõigi
rongidega paraku ei ole võimalik kord
tunnis väljuvat bussi sobitada.
Ühistransport
on
paratamatult
kompromiss erinevate huvide vahel ja
meie ülesanne on mõelda, kuidas liini
optimeerida nii, et me ei läheks piltlikult 80% kuludega püüdma 20% kasusaajaid. Põhiküsimus ühistranspordi
korraldamisel on ikkagi elanike arv. Selles mõttes on see siseliin isegi sellisel
kujul tegelikult üks piirkondlik luksus.

Tavatul meetodil klaveriõpe –
pole vaja nooti tunda ega
aastaid koolis käia
Frants Tikerpuu, keda 4-aastaselt lapsgeeniuseks kutsuti, vedas end poolvägisi läbi
muusikakooli ja nüüd, täiskasvanuna pani Laagrisse püsti oma klaverikooli, kus nooti pole
vaja tunda ega solfedžotunnis käia ning keerulised klassikud nagu Mozart ja Bach jäävad
puutumata. Alustada võib Taukari lugudega ja pala saab klaveril selgeks paari tunniga.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

unagi 2002. aastal
tegi „Pealtnägija“
oma saates loo
pisikesest 4-aastasest poisikesest, kes kaamera ees
küll suurt ei rääkinud, aga
istus klaveri taga, käed
klahvidel nagu kogenud
pianistil ja mängis veatult
toonaseid raadiolugusid.
See oligi Frants.
Kodune legend räägib,
et keegi ei tea, kuidas
põnn need lood selgeks
sai, keegi teine peres
muusikaga ei tegelenud.
Ega ta ise sellest suurt midagi ei mäleta. Igatahes
otsustasid vanemad poja
Pärnu muusikakooli panna. „Absoluutselt ei tahtnud seal käia. Solfedžo ei
meeldinud, harjutada ei
viitsinud,“ räägib Frants.
See on muidugi klassika,
enamus lastemuusikakoolis õppinuid meenutavad
seda aega just samas võtmes. Muusikakool Frantsul siiski pooleli ei jäänud, ta läbis isegi mitmeid
meistriklasse, näiteks professor Arbo Valdma juures. Annet nagu oli.
Kuna
klaveritunnis
käiv nooruk teismeliste
seltskonnas just kõige rohkem populaarsuspunkte ei
kogu, hakkas Frants lisaks ujumistrennis käima.
Tulemused tulid, medalid
kogunesid, gümnaasiumi
tuli noormees juba Audentesesse. Klaverit ta
enam otseselt ei õppinud.
„Aga pilli taga istusin
küll iga päev, mängisin
lugusid, mis mulle endale meeldisid,“ meenutab
Frants.
Oma klaverikool
Nüüd, 23-aastasena ning
Balti filmi- ja meediakooli
lõpetatuna on Frants hakanud ellu viima ideed,
et klaveriõpe ei pea olema
selline, nagu ta on aastakümneid olnud. Ta ei väida, et klassikaline klaveriõpe pole põhja ladumiseks
oluline, aga tema enda
kogemuse põhjal väsitasid
Bach ja teised klassikalised heliloojad ta ära. „Ma
ei leia sellel suuremat mõtet. Kindlasti on sellest
mingit kasu, aga seitse
aastat seda teha?“ kehitab
Frants imestades õlgu.
Tema loodud klaverikoolis ei vormita suuri
kunstnikke. Seal saab

Kuvatõmmis "Pealtnägija saatest", kus 4-aastane Frants
klahvidest muusika välja võlus

Frantsu juurde tundi minnes ei panda mitte noodivihikut
ette, vaid suurel ekraanil hakkab jooksma pilt klahvistikust, ja
need klahvid, mida vajutada, on märgistatud

Lisaks õpetamisele teeb Frants ise ka artistitööd

huviline hoopis omal
valikul ühe loo ära õppida, näiteks vanemate
pulma-aastapäevaks või
pruudile sünnipäevaks.
„Või on lihtsalt soov osata
oma lemmiklugu mängida. Et kui on olukord, et
toas on klaver, siis saad
nagu muuseas paar lugu
ära mängida,“ kirjeldab
Frants inimeste motivatsiooni õppimiseks.
Loo valikud ulatuvad
Taukarist
Leplandini,
aga kui keegi tahab mõne
Led Zeppelini loo selgeks
saada, siis on ka see võimalik. Kõik lood muidugi
klaveril ei kõla. Frantsu
sõnul on näiteks Nublu
suurema meloodiata bassikäike keeruline klaveriseadesse panna. „See õppija rõõm, kui juba teisel
tunnil hakkab ise mängitud viis tuttavalt kõlama,
on väga lahe!“ rõõmustab
noor klaveriõpetaja.
Tänapäevane meetod
Frantsu juurde tundi minnes ei panda mitte noodivihikut ette, vaid suurel
ekraanil hakkab jooksma

pilt klahvistikust, ja need
klahvid, mida vajutada,
on märgistatud, selle järgi teab õpilane ise, millist
muljuda. Selline tänapäevane lähenemine, natuke
nagu segu arvuti- ja klaverimängust.
„Kõige noorem õpilane on olnud 6-aastane,
kui temale ses vanuses
noodid ette panna, siis
huvi tõenäoliselt kaob,“
kahtlustab Frants. Ta isegi
pakub, et kui sellisel moel
lapses põnevust tekitada,
siis ehk on muusikakoolgi
hiljem huvitavam.
Frants ütleb, et vanusepiire tema juurde õppima
tulekuks ei ole. Ka eelnev
kogemus pole eelduseks.
Isegi muusikalist kuulmist ei pea olema.
Youtube’is on muidugi
sarnaseid õppematerjale
palju. Frantsu juurde minnes on erinevus selles, et
ta mängib ise sisse just
soovitud loo ja saab seda
teha vastavalt õppija tasemele nii erinevates seadetes kui erinevates tempodes. Võib ka nii, et üks
lugu võetakse alguses ette

Uuri lisaks
www.facebook.com/frantstikerpuuklaverikool
www.frantstikerpuuklaverikool.com
5330 6789
kõige lihtsamas seades ja
minnakse järjest keerulisemaks.
„Ja veel, minu juurde
ei tulda nagu kuskile koolimajja tundi. Kohtume
hoopis minu kodus Laagris, kõigepealt istume diivanil ja joome kohvi või
limonaadi. Minu tunnis
tahvlilapiga mööda näppe
ei saa,“ lubab Frants pingevaba koolitust. Eesmärk
ju on, et inimene lahkuks
hea emotsiooniga.
Ise ka artist
Lisaks õpetamisele teeb
Frants ka ise muusikat.
Klaveril muidugi. Aga
kui traditsiooniliselt on
klaver saate- või taustapill, siis Frants teeb ikka
pigem sõud. Frantsule on
kaasa antud absoluutne
kuulmine. See tähendab,
et sisuliselt võib ta korra

kuuldud meloodia kohe
klaveril maha mängida.
Aga žanri mõttes kuulub mehe süda praegu
elektroonilisele muusikale. Ta on elektrooniliselt
mänginud trummi ja kitarri ning ta kasutab neid
oma esinemistel klaveri
kõrval. Temaga koos on
pundis veel ka naisviiuldaja ja nende esinemine
on mõnede hinnangute
põhjal natuke sarnane
Horvaatia duoga 2CELLOS. Energia mõttes just.
Esinetaksegi oma nimede
all ehk Frants Tikerpuu &
Sandra Hiie.
Tulevik?
Miks mitte DJ-karjäär ja
oma helilooming. Klaveriõppe metoodika on ilmselt kohaldatav ka mõne
teise keele ja kultuuriruumiga. Võimalusi on.

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Orelimängija ja organist
– see on sisuliselt üks ja
sama?
Kirikumuusika ringkondades on selline arusaam, et kui
oled organistidiplomiga, siis
oled organist. Kui diplomit
pole, oled orelimängija. Minul on pianistidiplom ning
rikkalik kogemus muusikateaduse tudengi, muusiku
ja õpetajana. Olen õppinud
professor Hugo Lepnurme
juures muusikaajalugu ning
barokiajastu praktilist harmooniat.
Kirikumuusikat
saab kõrgemal tasemel õppida muusikaakadeemias ja
usuteaduste instituudis. Sellest on kahju, et meil Eestis
kirikumuusika muusikahariduse loomulik osa ei ole. Eks
see on meie ajaloost tingitud.
Milline on jumalateenistusel orelimängija roll?
Kirikumuusika peaks vaimulikku sõnumit võimendama. Orelimängija ei ole
lihtsalt muusik, koostöö kirikuõpetajaga on väga oluline. Jumalateenistuseks tuleb
valida laulud, mis seostuvad
sõnalise osaga. Nissi kogudusel on see õnn, et meil on
laulev kirikuõpetaja. Mina
alustan teenistust lauluga,
kirikuõpetaja vastab sellele
algussalmidega ja laulab ka
palved. Aga et jumalateenistuse toimimisest aru ja osa
saada, peaks osalema kogu
kirikuaasta vältel, mitte ainult jõulude ajal.
Kas vahel seal üleval orelirõdul üksi istudes mõte
rändama ei lähe?
Mõtled, et on nii igav, et

võtaks heegeldamistöö või
tahvelarvuti kaasa? Ei, nii ei
ole. Ma pean ikka jälgima,
mis all toimub, kuigi kirikuõpetaja jääb lühtrite varju. Küll aga püüan jälgida,
kuidas minu valitud laulude sõnum jutlusega haakub
ning selle päeva kirikulised
kokku lugeda.
Mida Sa sellest arvad, et
kirikus kontserte korraldatakse, Sul endalgi on
nüüd üks tulemas?
Minu jaoks on jumalateenistus olemuselt ka üks
muusikaline vorm. Me ei
saa ju rääkida, et religioon
ja kultuur üksteist välistavad. Võib isegi öelda, et religioonita ei oleks kultuuri.
Oma kontserdilgi mängin ja
laulan ju samu laule, mis jumalateenistustel, võtan sealt
lood ja seon uueks tervikuks.
Pealegi on Nissi kiriku
akustika väga hea. Ainult
altariosa võlvid on kivist
ehitatud, suure kirikuruumi
võlvid on laudadest vormitud. Heli ei hakka kõmisema. Ruum toetab esinejat
ning hellitab kuulajat.
Kas religioosse taustata
saab olla organist?
Olukorras, kus suure osa
orelimuusikast on loonud religioosse taustaga inimesed,
oleks lubamatu selle vaimset
sisu eirata. Aga on võimalik
ikka. Saab ju lihtsalt noodist
maha mängida, aga ma ei
arva , et ükski Eesti organist
nii teeks.
Oled samal ajal ka muusikaõpetaja Kernu ja Nissi
koolis, kas käsitled klassiruumis kirikumuusikat kuidagi eraldi fookusega?
Ei, see ei ole küll min-

Sa ise kirjutad ka kirikumuusikat?
Olen üksjagu muusikat loonud küll, kuid kirja pannud
vähe. See kontsert tulebki
minu lugudest – orelilood ja
laulud vaheldumisi. Sõnad
on näiteks Laine Villenthalilt, kes oli Eesti esimene
naiskirikuõpetaja ja kellel on
nii Nissi kiriku kui ka minu
Võrumaa kodukohaga oma
side.
Paar laulu on tehtud Körberi sõnadele. Martin Georg
Emil Körber oli 19. sajandi
keskel Sõrvemaal kirikuõpetaja, kes lõi ja kogus nii
vaimulikku kui ka ilmalikku
lauluvara. Tema kõige tuntumad laulusõnad on vast „Mu
isamaa armas“ ja „Vaikne
kena kohakene“, kuulsaim
kirikulaul aga „Ma olen väike karjane“. Körberi elu ja
pärandit olen uurinud kakskümmend aastat.
Kontserdil laulavad meie
oma kiriku muusikud. Kontserdi peategelane on Nissi
kiriku ajalooline ja täielikku
taastamist ootav orel, samas
on see tegelikult minu päris
esimene autorikontsert.
Palju kuulajaid ootad?
Kirikus on pinke umbes neljasajale. Samas – ükskord
Rein Rannapi kontserdil
mahutati enam kui 800. Aga
minu muusikat kuulama?
No nelikümmend võiks ikka
tulla. Kuigi – kirikus ei laula-mängi keegi ainult endale.
Siin mõeldud mõtegi ei ole
iial mõttetu, sellel on tuum
ja tähendus.
Kuidas Sa üldse muusika
juurde jõudsid?
Minu kodus armastati muusikat, isa võttis täismehenagi
klaveritunde ja kinkis emale pulmadeks Rathke tiibklaveri. Selle peal harjutas
siis minu õde – ja mina ka.
Ema mängis veel kanneltki.
Minu vanemate noorusajal

Foto: Anu Kaljumäe

Jaan Vaidla on juba 11 aastat
jumalateenistustel muusikuna kaasa
teinud. Tema koolitatud häälega on
kogudusel lihtne kaasa laulda. Augusti
eelviimasel pühapäeval toimub Nissi
kirikus ajaloolise oreli taastamise
toetuseks kontsert. Kuue muusikaga
elatud aastakümne jooksul on see Jaani
esimene autorikontsert.

gi eraldi eesmärk. Aga kui
laulame jõululaule, siis nende sõnumist ikka räägime.
Samas on paljud hinnatud
heliloojad loonud vaimuliku
sisuga teoseid. Kirikumuusikat laulame ja kuulame,
aga kontrolltööd selle peale
ei tee.

23.

augustil
kell 19.00
Nissi Maarja
kirikus

„Palun kalluta natuke pead!”, „Tõsta
veidi lõuga ülespoole!”, „Väga hästi!”
– nii juhendab Laagris elav fotograaf
Maris Krünvald nii suuri kui väikesi.
TIINA UMBSAAR,
Turba kooli lasteaiaosa
õpetaja

M

e kõik soovime
pildil kenad välja
näha, või siis vähemasti huvitavad. Vähe
kohtab aga fotograafe, kes
teevad oma tööd nii hingega
ja pühendunult kui Maris.

Ta mõtleb kõigele, mis pildile jääb, alustades taustast ja
lõpetades pildistatava kehahoiakuga. Valguse ja varju
efektist rääkimata...
Maris pole pidanud paljuks erinevaid taustavahendeid pildistamiskohale kaasa tarida. Lapsi on pandud
seisma väikesele kaarsillale,
vaatlemas all lehel vee peal

ORELIL JAAN VAIDLA
KAASA TEEVAD SOLISTID

Oodatud on annetused oreli täies ilus taastamiseks.

Jaan pühapäevahommikusel jumalateenistusel

tehti rasket tööd ja õhtune
pillimäng oli täielik teraapia,
käed püsisid tundlikud. Pillimehed olid toona hinnas ja
üldse lauldi palju. Ma mäletan oma vanaema, kes kooris
kartuleid ja aina laulis. Laul
käis alati töötegemise juurde.
Enam me vist ei laula?
Jah, tänapäeval tõmmatakse klapid pähe, aga siis
tehti ise muusikat. Nüüd on
meil suurepärased koolitatud tipplauljad, aga üldine
lauluoskus hääbumas. Helisalvestuse tulek muutis
maailma. Mäletan, et minu
nooruses käidi linna peal,
kobakad transistorraadiod
kaasas, nüüd ükspäev nägin
samasugust pilti – suur valjuhääldaja kohvri kombel
taga veeremas. Juba noor
Arvo Pärt sõitis jalgrattaga
Rakveres valjuhääldist muusikat kuulama. Pole minu
eluajal enam palju muutunud
midagi.
Siis tulid Su ellu muusikakoolid?
4-aastaselt hakkasin laulma
lasteraadio mudilasrühmas.
Olen laulnud Pärdi laule nii,
et ta ise istub klaveri taga.
Siis tuli Tombi poistekoor ja
Nõmme lastemuusikakooli
klaveri eriala, siis muusikakeskkool ja konservatoorium. Vene sõjaväes tegime
kahuripolgu
puhkpilliorkestri ning baritoni ja trombooni mängin tänini.

Esimene töökoht oli juba
konservatooriumiõpingute
ajal Tallinna muusikakeskkoolis, enne ja pärast sõjaväge töötasin Võru muusikakoolis klaveriõpetajana.
Seejärel neli aastat kultuuriministeeriumis, aasta muusikakeskkoolis klassijuhatajana, 10 aastat Tabasalu
muusikakooli juhatades, 14
aastat rahvusooper Estonia
ooperikooris ning Rapla
muusikakool, kus olen tänini
põhikohaga klaveriõpetaja.
Ega siis vist mingit muud
kaarti laual ei olnudki?
Autojuht või insener või?
Ega vist ei olnud küll. Kuigi ma mäletan, et muusikakeskkooli aegu kurvastasin,
et harjutame siin küll, aga
lõpuks saavad meist ikka
lihtsalt laste muusikaõpetajad. Minust saigi – ja olen
õnnelik pealegi. Kuigi nüüd
tundub see pigem hästi tore,
saan selles rollis rohkem
muusikat läbi töötada, kui
ise iganes mängida suudaks.
Kuidas kirik Sinu ellu jõudis? Ja kuidas Sa Tabasalust Nissi kirikusse sattusid?
Olen küll pärit usklikust perest, aga ise jõudsin leeri ja
kiriku juurde tegelikult alles
täismehena – peale vanaema
surma. See oli ka tema soov.
Tabasalus töötamise ajal
kutsuti mind Rannamõisa kirikusse harmooniumi
mängima, hiljem toodi sinna

Piltnik Maris–kaunite mälestuste looja
ilutsevat konnakest. Piltnikul on olnud kaasas uhkeid
kangaid ja erinevaid antiikseid toole, kõike enam ei
mäletagi. Kõik need lisandid puhuvad pildile justkui
elu sisse ja on kui kirsiks
tordil.
Marise esimesed katsetused fotograafia vallas
leidsid aset juba 4-aastaselt. Isa oli teinud tütrekesele vanasse aita pimiku,
kus õpetas noort huvilist
filme ilmutama ja pilte valmis tegema. Isa rajas 1989.
aastal oma pildikompanii ja
samal aastal peale fotokooli
lõpetamist jätkas tütar tööd
juba koos isaga. Pärast isa

NISSI
KIRIKU
ORELIKONTSERT

surma võttis Maris firma
üle ja jätkas tema elutööd.
Ka emapoolsed juured näitavad fotograafiapisikut –
emapoolne vanaisa oli sama
elukutse esindaja, ja veel
paberitega kohe, siis vist
päevapiltniku
nimetusega. Firma on oma tegevust
laiendanud
fotopoodide
näol. Poed asuvad Magistrali ja Mustika keskuses.
Maris hoolib klientidest,
ta suhtub neisse kui oma
pereliikmetesse. Seega on
arusaadav, et kui tema juures käisid end jäädvustamas
emad-isad, tulevad hiljem
ka nende lapsed ja lapselapsed. Pildikompaniil on välja

kujunenud tore traditsioon:
emad käivad lastega kuni
aastavanuseks
saamiseni
igal kuul pilti tegemas ja
1.–18. eluaastani kord aastas, sünnipäeval.
Kõige
pikaaegsemad
kliendid on Marisel 1989.
aastast – Teaduste akadeemia ja lasteaiad Tallinnast
Haapsaluni. Turba lasteaias
on ta rühmapiltide ja portreede näol käinud lapsi pilti võtmas üle 16 aasta ning
lisaks ka paljudel lasteaia
lõpetamistel. Maris pildistas
ka vabariigi 101. aastapäeva
tähistamisel Saue valla koolieelikuid.

Jaan Vaidla
• 2000. aastast Martin
Körberi elu ja loomingu
uurija
• 2009. aastast Nissi kirikus
laulev orelimängija, kes
ka kirikukelli helistab
• 2013. aastal koostas
kirikuhoone 140.
aastapäeva puhul EELK
Nissi Maarja koguduse
lauluraamatu
• 2017. aastal osales
Martin Körberi 200.
sünniaastapäeva ürituste
korraldamisel
• 2018. aastal sai Eesti
aasta kirikumuusiku
aunimetuse
• 2020. aastal 23. augustil
toimub Nissi kirikus tema
esimene autorikontsert

ka orel.
Rahvusooperis töötamise ajal juhatasin koos kolleegiga Tallinna saarlaste
segakoori. Kui ta lapsepuhkusele jäi, tulin tema asemel Riisipere kultuurimaja
laululaste juhendajaks ja kui
kord vajati kedagi matustele
mängima, soovitas kultuurimaja juhataja mind. Vajadusel mängisin ka mõnel
jumalateenistusel – liturgia
oli kodune ja tuttav asi. Kui
endine organist Soome tööle
siirdus, saingi igal pühapäeval pilli mängida ning oma
muusikalise tegevuse vilju
teistega jagada.
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LC Saue tegutsemine
muutunud maailmas
Nii nagu meid kõiki, mõjutas koroonakriis ka LC
Saue tegemisi. Selle aasta kevad-talvel oli klubil
plaanis toetada Saue gümnaasiumi laste nägemiskontrolli. Paraku tuli see üritus sügisesse lükata,
kuna lapsi epideemia tõttu koolis ei olnud.
Koroona tõttu tuli aprillis ja mais ära jätta ka igakuised klubiõhtud. Õnneks taandus kriis kevade lõpuks sedavõrd, et 12. juunil sai klubi traditsioonilise hooaja lõpuürituse korraldada, mis
seekord toimus Saue mõisa taga, vabas looduses.
Ka klubi pikaajaline traditsioon igal sügisel ja kevadel Saue
mõisaparki hooldada teostus koroona tõttu veidi muutunud
kujul – nimelt kevadine hooldus, mis tavapäraselt leiab aset
maikuus, toimus nüüd juulis. 16. juuli õhtupoolikul töötas Saue
mõisapargis esimene grupp, kuhu kuulus üheksa klubi liiget.
Tükeldati mahalangenud puid ja lõigati võsa. Nädal hiljem tegi
teine grupp sama.
TÕNU KUMARI
LC Saue pressisekretär
Foto: Tõnu Kumarit

Nr 15 / august / 2020

6

Kuna töötati mõisapargi eri paikades, siis kõiki üheksat osalejat
ühele tööprotsessi kajastavale pildile koondada ei õnnestunud

Farm Esti asemel alustas Sauel
tegevust kodu- ja aiatarvete
pood Seinast seina
Kuigi Koondise tänava angaaris number 1 pani üks
firma äri kinni, siis juba kaks nädalat hiljem avas
uus tegija seal sarnase kaubavalikuga poe uksed.
„Inimesed teavad, et pood pani uksed kinni, aga tegelikult saab
siit endiselt koju ja aeda tarvilikku kraami,“ ütleb poe peremees
Haldor Mölder. Mees on Farm Esti endine müügijuht ja usub, et
tajub Saue linna ostjaskonda hästi. Tema teab, et eakam seltskond ei hakka iga pisikese asja pärast Laagri Bauhofi minema –
on hea, kui kodu kõrvalt lihtsama aiakauba kätte saab.
Mullad, rehad, labidad, kastekannud ja istutustarbed on kenasti olemas. Poes on seitse laiemat suunda – lisaks aiafookusele ka kodu- ja lastekaubad, elektri- ja komisjonikaubad ning
tööriistad.
„Kui on kodus kasutuseta asju seismas, tooge siia müüki,“ utsitab mees. Tõepoolest – tühja riiuliruumi selleks jätkub, lisaks
majapidamiskaubale võetakse vastu ka pisut riidekraami.
Kui suurtes ehituspoodides vajalikku vidinat ei leidu, siis tasub ka läbi astuda. Näiteks Lääne-Harju mees tuli spetsiaalselt
Sauele, sest vaja oli „vene omalt välismaisele üleminekut“. Misasi kuhu üle minema pidi, ei saanudki aru, aga ostja lahkus väga
õnneliku olemisega.
Moodsa aja kombena saab kaupadega tutvuda Facebookis:
avalik grupp Seinastseina.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Maidla rahvas on naaberküla üritusele päris suure seltskonnaga tulnud

Pärinurmes toimus
suurejooneline vanade
autode ja tsiklite väljanäitus
Ikka julgelt üle saja isendi parkis end kohaliku peremehe Tõnu Parmaksoni
hoovile. Vanatehnika lustisõidu puhul on tegemist juba 15-aastase üritusega,
kus maist septembrini iga kuu kolmanda teisipäeva õhtul saavad kokku vanad
masinad ja koos minnakse kruiisima.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

ingimus on see, et sõiduriist oleks vähemalt
35 aastat vana, tehniliselt korras ja kena vaadata,
sest lustisõidu üks osa on
ka näituse moodi tunnike,
kus kõik üksteise masinaid
vaadata ja katsuda saavad.
Iga vanatehnikahuviline on
oodatud oma masinaga osalema ning teiste sõidukeid
kaema. Eelregistreerimist
ega osavõtutasu ei ole.
Seekord vallutas eakas
autopark Saue valla teed.
Oli täitsa uunikume eelmise sajandi keskelt ja ka
nõukogude ajast tuttavaid
masinaid. Kolonnist leidis
nii nostalgilisi Moskvitše
kui militaarmootorrattaid.
Oli esinduslikke Volgasid ja
Chevysid, mis on laiad nagu
laevad ja võtavad tõenäoliselt ebanormaalselt ebaefektiivselt kütust, aga need on
nii pagana efektsed!
Näituseplatsil
uuriti
kapotialuseid ja ahhetati
niisama – „oi, selline Žiguli
05 oli meie pulmaauto, samasugune sinine ka“ ja et
„see on ju selline nagu Kuuba tänavatel nägime, vaata,
kaabu on ka tagaistmel“ ja
et „sellise kutsikaga (marsruuttakso RAF 2203) sai
aastaid Viru juurest Lasnamäele sõidetud“.
Ja kuigi autosid, eriti
vanu masinaid, peetakse
rohkem meeste pärusmaaks,

Ääsmäe kooli logopeed Siiri Kliss (paremal) on uhke vanaroosa Volga omanik. See on tegelikult
tema isa masin, sellega on naine omal ajal ka sünnitusmajast koju toodud, sellega on ta autot
juhtima õppinud, sellega kõrvu kogu elu kulgenud. Vahepeal puhkas masin 18 aastat rattaid, nüüd
mõni aasta tagasi tegi Siiri, kes on üleüldse vintage’i-kultuuri suur austaja, auto sõidukorda ja
promeneerib temaga hea meelega tänavatel. Ta nimetab masinat humoorikalt oma elu kaaslaseks
(lahku kirjutatuna) ja kutsub teda samamoodi nagu lapsepõlveski – Tiigri autoks. Sest aegade algusest
tänapäevani plõksutab mängutiiger auto tagaaknal silmi ja nöökab peaga

siis neil sõitudel on enamasti prouad ja lapsed ka kaasas
– see on ju rohkem lõbu pärast, sel õhtul näppe õliseks
ei tehta.
Hobiauto kultuuri au
sees hoidev motoseltskond
külastab oma tuuridel alati
ka mõnd põnevat kohta. Sel
hooajal on käidud vabaõhumuuseumis ja Altja mõisas
ning nüüd siis sauevallakast
restaureerija Tõnu kodus,
kes on aitadesse kogunud
muljetavaldava kollektsiooni vanadest puutööriistadest.
Vallalehe toimetaja lubas

Korra pidi platsil peaaegu tulekahju kustutamiseks minema,
nimelt läksid ühel masinal tagaistme all juhtmed lühisesse ja
süütasid istme kergelt põlema

Tõnule suvel veel ekstra visiidi teha. Tema kirikutorni
meenutav korsten, kooguga

kaev ja muuseumiväärilist
kraami täis aidad väärivad
täitsa eraldi lugu.

Foto: Kaidi Unas

„Tänu’’ epideemiale venis võistlus 8
kuu pikkuseks, oli ka katkestajaid.
Kokkuvõttes rändasid peaauhinnad
Laitsesse.
KALJO PÕLDARU
peakohtunik

M

itmevõistluse sari
jätkus peale kahekuulist pausi kabeturniiriga. Võitjatena väljusid Lauri Kaasik ja Karin
Lähker.
Tenniseturniir
toimus
Adilas, kus võisteldi kahel väljakul. Pikaleveninud
võistlusest väljusid võitjatena Brita Porovarde ja Jaan
Valtin, kelle mänguoskusi
kadestavad ka päris tennisistid.
Kettagolfis (võõrapäraselt disc golf’is) olid võidukad Egert Möll ja Kristin
Kairit Sonn. Sangpommirebimises jäi osavõtt tagasihoidlikuks. Viimase võistlejana asus tõstma sarja liider
Mattis Alliksoo, kellele pii-

sas esikohaks 27 korrast.
Orienteerumine toimus looduskaunis kohas – Mõnuste
endises dolomiidikaevanduses. Rajameister oli kohalik spordientusiast Arvo
Soosalu. Naistest oli esikohavääriline Anneli Aas, kes
kuulub oma vanusegrupis
vabariigi paremikku. Meestest oli ülekaalukas võitja
Mattis Alliksoo. Mattise
triumf jätkus jalgrattakrossis. Naistest oli võidukas
Helen Alliksoo – ühte peresse mõlemad auhinnad.
Võistlussari
lõpetati
kergejõustikuvõistlustega.
Meestest saavutas kolm alavõitu Kaspar Kallion: 200
meetri jooks – 25,02 sek,
kaugushüpe – 5.53 m ja 2
km jooks – 6.51 min. Odaviskes oli võidukas Raul

Kernu terasnaine on Kaidi Unas, terasmees on Mattis Alliksoo

Uusmägi 40.36-ga. Kettaheites võidutses 28.25-ga
Risto Kõresoo, endine mitmevõistleja ja kahemeetrimees kõrgushüppes. Jalg-

pallialastes elementides oli
osavam Mattis Alliksoo,
endine mängumees jalgpalliklubis Kernu Kadakas.
Naistest oli kolme alavõi-

duga parim Kristin Kairit
Sonn: 200 meetri jooks –
27,65 sek, kaugushüpe –
4.38 m ja odavise – 24.36 m.
Kettaheites läks alavõit Kaidi Unasele 21.84-ga. Murdmaajooksus – 2 km – oli
ülekaalukas võitja Helen Alliksoo 8.33-ga. Jalgpalliharjutustega sai kõige paremini
hakkama Karin Lähker.
’’Tänu’’ epideemiale venis võistlus 8 kuu pikkuseks – oli ka katkestajaid.
Kokkuvõttes rändasid peaauhinnad Laitsesse. Meestest oli ülekaalukas võitja
Mattis Alliksoo, kes võitis
sarja ka aastal 2014. Naiste võitja Kaidi Unas on samuti olnud eelnevalt Kernu
terasnaine. Viimasel etapil
osales 38 võistlejat – kaasa
lõid Saue valla mitmekülgsemad sportlased. Kõigile
suur tänu!
Parim veteran oli Gennadi Liidig, kelle sportlikku
vormi kadestasid nii mehed
kui naised. Kokkuvõttes
Gennadile 6. koht! Parim
noormees on Egert Möll,
kes sai 9. koha. Parim nais-
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veteran – siiani igavesti teine – on Karin Lähker. Anete
Saaring tegi neidudest suurima arenguhüppe.
Väga aktiivne oli Ääsmäe piirkonna sportlaste
osavõtt, kus niiditõmbajaks
oli Jaanus Kallion, Ääsmäe
kooli spordilembene direktor.
Erilist eneseületust näitasid Maret ja Mirje Tombak,
kes ootavad mõlemad perelisa.
Kaimo Käärmann-Liive kajastas võistluste käiku
väga operatiivselt ja tänuväärselt.
Laitse Palkehituse OÜ
valmistab jätkuvalt võitjatele piknikulaudu. Firma
tegevjuht Ants Ploompuu
toetab endise spordimehena
alati kohaliku eluga seotud
sportlikke ettevõtmisi.
Võistlussari, mis koosnes
22 meeste- ja 21 naistealast,
sai vaatamata sunnitud pausile edukalt lõpule viidud.
Tänusõnad
toimkonnale,
kes muutsid lõpetamise kookide-tortide ja grillivalikuga meeleolukaks.

Fotod: Kaidi Unas

Selgusid Saue valla kergejõustikumeistrid
Laupäeval, 18. juulil selgusid
Kernu staadionil Saue valla
kergejõustikumeistrid kuuel alal.
KALJO PÕLDARU
spordijuht

28

võistlejat võtsid
omavahel mõõtu
100 ja 800 meetri jooksus, kaugushüppes,
odaviskes, kettaheites ning
kuulitõukes. Peakohtunikuna tegutses Saue valla spordikomisjoni esimees Kuldar
Paju.
Parima tulemuse eest hoolitses Andry Soo 800 meetri
jooksus, kus suures kuumuses on võiduaeg 2.02.9 mär-

kimisväärne. Meestest oli
heas hoos 19-aastane Haiba
noormees Henri Möll, kes
jooksis 100 meetrit ajaga
11,6 sekundit ja hüppas kaugust 6.09 meetrit, mis tagasid alavõidud. Lisaks teine
koht odaviskes – 44.67 meetrit – ja 800 meetri jooksus
aeg 2.21.8.
Kõikidel aladel võistlesid
Henri Möll, Lauri Kaasik ja
Rainer Kukk. Tõelised mitmevõistlejad! Noortest olid
heas hoos Ester Legankovi
õpilased Saue gümnaasiu-

Meesveteranide kaugushüppe auhinnalised kohad – I koht Rainer
Kukk, II koht Hannes Reinvald ja III koht Tõnu Ehala

Poiste 100 meetri võitjad – I koht Timo Kaarus, II koht
Christopher Kukk ja III koht Ranel Laanemets

mist – Marta Ründva, Timo
Kaarus, Hendrik Kookmaa
ning Karl-Marti Kõivoste,
seejuures Marta Ründva oli
võidukas viiel alal.

näitas väga head võistlusvormi Kaidi Unas, Kernu
terasnaine 2020. Loodame,
et paremad võistlejad esindavad Saue valda ka 22.-23.

Meeste tulemustest võiks
veel ära märkida Madis
Kõpperi kettaheite – 41.02
m – ja Kuldar Paju odaviske
– 45.09 m. Naisveteranidest

augustil üleriigilisel valdadevahelisel võistlusel Paides.
Tänan kohtunikke ja
võistlejaid, kes pakkusid toreda võistluspäeva!

Fotod: Rainer Kukk

Valla võrkpallimeistrivõistlustel oli osavõtt kasin,
meestest oli parim Ääsmäe ja naistest Turba tiim
Pühapäeval, 19. juulil toimusid
Kernu välisväljakutel Saue valla
võrkpallimeistrivõistlused. Mängiti
rannavolle pallidega ja vähendatud
mõõtudega 8 x 8 m väljakutel.
KALJO PÕLDARU
spordijuht

O

savõtt jäi kasinaks,
sest suured keskused – Saue ja Laagri – oma võistkondadega ei
osalenud. Võrkpall on kõige
populaarsem Ääsmäe piirkonnas. Neli meeskonda
asus meistreid selgitama.
Esikoha saavutas tugev

Ääsmäe meeskond, kuhu
kuulusid Jaanus Saar, Jaanus Põldver, Jaanus Kakk,
Jürgen Peterson, Andre
Simovart, Aivar Pent ja
võistkonna kapten Kuldar
Paju. Teine koht läks Maidla
võistkonnale ja kolmas auhinnaline koht Kaasiku-Kibuna
ühendvõistkonnale.
Kõik kohtumised lõppesid
2 : 0.

Meestest saavutas esikoha tugev Ääsmäe võistkond

Võitjanaiskond Turba

Naiskondade
meistrid
selgusid Ääsmäe ja Turba
kohtumisel. Mäng venis päris pikale, sest pall ei tahtnud kuidagi maha jääda.
Huvitava kohtumise kallu-

Ühiselt sai otsustatud,
et 22. ja 23. augustil Paides
toimuvatel valdade suvemängudel osalevad ka meie
mees- ja naiskond. Võistkondade komplekteerimi-

tas enda kasuks Turba tulemusega 3 : 1. Võitjanaiskonnas mängisid Merike Viese,
Karin Lehtme, Heli Kiisa,
Alice Alberg, Riina Suits ja
Reilika Pikerpõld.

ne jäi Kuldar Paju ja Marit
Rande õlgadele. Võistkondade koosseisud palun edastada Rainer Kukele telefonil
5333 4160.

Suvelõpukohvikud
tulevad sel aastal ikkagi!

KULTUURIKALENDER AUGUSTIS
KONTAKTID

01.0631.08

Liikumise väljakutse

Kõikjal, kus on võimalik
liikuda

FB: Riisipere Kultuurikeskus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee

12.08.

Virtuaalne võistlus "Saue suve
sport- kolme kuuga 300 km"
Kontsert "Merelaulud"
Marko Matvere ja Peep Raun

Vabalt valitud kohas ja ajal
kell 19 Laitse Graniitvillas

13.08.

Jarek Kasari kontsert

kell 19 Piibe koduaias

15.08.

Jalgrattaretk järvede vahel

Kogunemine kell 9.47
Turba jaamas"

15.08.

Suvine mälumängusari veebis

kell 18

16., 23 ja
30.08

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus
Jaan Tätte kontsert
"Laulud sõpradele"

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

19.08.
22.08.
23.08.
23.08.
23.08.
25.08.

kell 19 Laitse Graniitvillas

Vanamõisa käsitöölaat
Saue linna sünnipäev
ja kohvikutepäev
Saue linna sünnipäeva
ja kohvikutepäeva kontsert
Esineb Väikeste Lõõtspillide Ühing
Nissi kiriku orelikontsert.
Jaan Vaidla ja solistid
Vestlusõhtu "Mida mehed naistele
ei räägi?"

kell 9 Vanamaõisa
vabaõhukeskuses

sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee
tel 523 4339

kell 20 Laitse Graniitvillas

Külapidu ansambliga Untsakad

kell 18 Ellamaa rahvamaja
juures

29.08

Muuseumiöö Ristema talus

19-23.00 Mõnuste küla

30.08.

Suvelõpukohvikud
Nissi kihelkonnas
Suvelõpukohvikute kontsert
Esineb Folk Highlights Orchestra

N

www.käsitöölaat.ee

kell 21 Keskuse pargis

FB: Riisipere Kultuurikeskus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee
info@graniitvilla.ee
www.piletilevi.ee

www.facebook.com/Ristema-talumuuseum
kell 11 Riisiperes,
FB: Nissi kihelkonna suvelõpukohvikud
Turbas ja Lehetus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee
FB: Riisipere Kultuurikeskus
kell 19 Turba kultuurimajas
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee

aised hoovis kutsuvad hoogsa reklaamiga inimesi kohvikutepäevale – katavad laua,
kutsuvad muusikat kuulama
ja rotinäitust vaatama. Aini
pitsakohvik saab varjualuse
kohvikutepäevaks valmis,
tema juures pole karta ei
vihma ega lauspäikest. Jõulupere võtab inimesi oma
koduhoovis lahkelt vastu,
kohvikutepäeva
algataja
Anu ja tema pere kostitavad
sooja söögiga. Turba Taaskasutus on kutsunud oma
poe ette kauplema koduse
piruka- ja leivaküpsetaja
Jüri Ellamaalt – tubli mehe,
kes on usinasti kokandussaadetes osalenud ja kogemusi jaganud. Turba kodua
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Kase

Ää

Männiku tee

urme

Riisipere

4 - Pannkoogikohvik

Turba

Riisipere
raudteejaama
veetorn

5 - Tixu kohvik
6 - Turba noorte kotkaste ja
kodutütarde kohvik
7 - Toiduvõlur
8 - Naised hoovis
9 - Taaskasutuse kohvik
10 - Aini Pizzakohvik
11 - Jõulupere kohvik
12 - Turba kultuurimaja

Veetorni

tee
tee
ama
eeja
Raudt

Vaata ka Google’i kaardilt bit.ly/nissikohvikud2020.
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Turba kauplus
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Nissi Kauplus
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valitsuses ja riigikogus, et
Kernu vald ikkagi ära teha.
Kohtasin oma ülikooliaegset
õpetajat, Metsanurga küla
Mälivere talu peremeest
Loit Reintami. Tema tundis
hästi tollast riigisekretäri
Ülo Kaevatsit. Pärast nende omavahelist vestlust, kus
Reintam selgitas riigisekretärile Kernu valla tähtsust
Eestimaal, paluti mul helistada riigisekretärile... Helistasin...,“ meenutab Karu.
Vastavalt vabariigi valitsuse määrusele nr 253 moodustati 11. augustil 1993.
aastal Kernu vald.
„Loit aitas kaasa valla
lõplikule
vormistamisele.
Tänu talle pandi i-le täpp
pähe,“ ütleb Karu.
Ja nüüd pandi mehele
selle tunnustuseks toonase
Kernu vallamaja juurde pühenduspink.

Turba Kool

põ

Jaam

Juuli alguses paigaldatud pühenduspingi idee Ilme Reintamilt,
teostamisele aitasid kaasa Loidi õpilased EPAst – Andres Sikka,
Kuldar Paju ja vennad Taavi ja Tanel Ehrpais – ning Ants Poompuu
Vansi külast. Vanakaru ise ikka ka

letus. Osa võttis 80% hääleõiguslikust elanikkonnast,
99% vastas küsimusele “Kas
soovite Kernu valla taastamist?” jaatavalt.
1993. aasta 10. märtsil
esitas maaelu ja regionaalpoliitika komisjon Kernu,
Saksi, Kaiu ja Kiili valla
eraldumise kohta riigikogule otsustamiseks eelnõu. 22.
juulil moodustati Kiili, Saksi
ja Kaiu vald. Kernut ei moodustatud. Tekkis tõrge.
Tõrke üheks oletatavaks
põhjuseks oli Nissi kihelkonna arendusfondi eriarvamus
Laitse piirkonna kuulumisest
tulevase Kernu valla koosseisu. Arvati, et on võimalik
luua eraldi ka Laitse vald.
Enn Karu (tollal Nissi
vallavanema kohusetäitja ja
võimule lähedal): „Lasin silmade eest läbi kõik tuttavad
ja tuttavate tuttavad, kes olid

Kohvikud

Lehetu

Nissi

L

paigana meelitab Kessude
suvelõpukohvik suitsukala
ja gluteenivaba kirsikoogiga. Riisiperes, Männiku tee
kohviku kõrval müüakse
ka kaltsuvaipu. Lehetus on
pannkoogikohvik, lastega
tegelejad ja lastesõbralik
õueala.
Kohvikud avavad kell
11 ja pakuvad oma hõrgutisi kuni kaupa jätkub.
Õhtul kell 19 tasub tulla
Turba kultuurimajja, kuhu
on kohvikutepäeva puhul
kutsutud esinema Folk Highlight Orchestra. Kultuurikohvik Cantus kostitab
kultuurimajas külalisi ka
õhtuse kontserdi ajal. Saue
valla toetusega on sissepääs
kontserdile tasuta!
Rohkem infot leiab jooksvalt FB lehelt Nissi kihelkonna suvelõpukohvikud.

1 - Männiku tee kohvik
2 - Kessude suvekohvik
3 - Nissi Naiskodukaitse
Suvelõpukohvik

Liiva tee

Loit Reintam oli karismaatiline isiksus ja tulemuslik nii
teaduses, ühiskondlikes ettevõtmistes, töös õppejõuna kui ka
külamehena Kernu vallas Metsanurga külas Mälivere talus.
Aga pühenduspingi taga on veel üks lugu, mis võib vabalt olla
tõestisündinud.
oidi vanemad Julius ja
Hermine pidasid Mälivere talu. Viimased
kümmekond aastat oma elust
tegi seda ka Loit ise.
Loit Reintami loenguid
erinevatest mullateaduse harudest, ökoloogiast ja keskkonnakaitsest on kuulanud
tuhanded tudengid nii Eesti
maaülikoolis kui ka Tartu
ülikoolis ja Juhtimise kõrgemas koolis. Tema sulest
on ilmunud üle 500 publikatsiooni, tema teadustöö
oli mitmekesine – alustades
muldade
kaardistamisest,
klassifikatsioonist, geneesist,
mullarežiimidest kuni mullatekke seosteni inimühiskonna arengu ja kultuuriga.
Aga räägitakse, et mees
mängis Kernu valla taassünnil suurt rolli.
1961. aastal likvideeriti
Kernu külanõukogu ja võim
viidi Nissi külanõukogusse. Ligi 3 aastakümmet hiljem, nõukogude aja lõpu ja
ärkamisaja tuules hakkasid
Eestimaal külanõukogudest
vallad saama.
Nissi külanõukogus oli 13
saadikut, neist kolm esindas
Kernut. Kernu rahval tekkis
mõte ja tahtmine moodustada oma vald. 1991. aasta
novembris toimus rahvahää-

Riisipere

Mati Maja Pubi

ps

a
Ha

Riisipere-N

Miks paigaldati Haibasse
mullateadlase ja akadeemiku
Loit Reintami pühenduspink?

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

tütred ja noored kotkad
valmistavad üheskoos ette
hõrgutised ja planeerivad
meelelahutuse. Kuiva ilma
korral teevad vahupeo! Nemad toimetavad Turba poe
juures tegutseva Toiduvõluri
kõrval platsil. Toiduvõluril
on aga põhjust kohe suuremalt tähistada, sest temal
on täpselt sel kuupäeval
sünnipäev. Juunis, 3 aastat
tagasi osales Võlur kohvikutepäeval ja augusti lõpus
vormistas end ametlikult
kohvikuks. Nüüd tegutsetakse juba päris kohvikuna
iga päev. Tuleb kärtsu-mürtsu ja tuletantsu!
Nissi Naiskodukaitse suvelõpukohvik kogub sedapuhku raha lastele õppepaadi soetamiseks, toimub ka
õnneloos – kohvikusse tulek
on heategu! Uue kohviku-

ENEKEN MARIPUU
kultuuritööjuht

FB: TARTU KONTSERT
www.kontsert.ee

kell 10 Saue linnas

kell 19 Nissi Maarja kirikus

Riisiperes, Turbas ja Lehetus on kohvikutepäevale
registreerunud 12 kohvikut. Mõned on päris uued, mõned
juba tuttavad. Selgi korral on Turba kohvikupidajad kõige
aktiivsemad.

www.laagrikogudus.ee

sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee
tel 523 4339

29.08.

30.08.

www.sauespordikeskus.ee
timo.hallist@sauespordikeskus.ee
FB: TARTU KONTSERT
www.kontsert.ee
FB: Pikk Mari MTÜ, www.fienta.com
tel 529 1410, pikkmari@gmail.com
EELREGISTREERIMISEGA!
eneken.maripuu@sauekultuur.ee
FB: Riisipere Kultuurikeskus
FB: Riisipere Kultuurikeskus
tel 5553 0447, nissi@sauekultuur.ee

Turba-Lehetu

01.0631.08

30. augustil Riisiperes, Turbas ja Lehetus

TOIMUMISKOHT JA AEG

Tööstuse

ÜRITUS

NISSI KIHELKONNA suvelõpukohvikud

AEG

Foto: Merle Beljäev
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Turba kultuurimaja

Vanad
mänguasjad
näitusele

VANAMÕISA

LAAT &
Laadal müügil parim
eesti toit ja käsitöö
BBQ Eesti Meistrivõistlused
Lasteala ja Selveri lastejooks
Päeva juhib Emil Rutiku

13. AUGUSTIL

Millised lelud olid mänguasjakastis
veerand või pool sajandit tagasi? Kui
Sul on mõni armas alles, too ta näitusele teistelegi näha.

KELL 19.00

PIIBE KODUAIAS
ALLIKU KÜLAS, KARUTIIGI ELAMURAJOONIS

Õhtused akustilised kontserdid:
Hendrik Sal-Salleri ja Erko Laurimaa
Liis Mäesalu ja Tarvo Valm

PILET 15 €

EELMÜÜGIS

Tänapäeval on lastel tahvlid, ekraanimängud,
legod, pusled ja multifilmide tegelased ka.
Lastetoad on triiki igasugu lelukraami täis.
Tea, kui näidata neile kepphobust, kas teavadki, mida sellega teha.
Tänaste laste emadel-isadel oli tollastes nõukogudemaa kodudes ilmselt kõigil
Polümeeri vahtkummist loomade kogu, mida
70ndatel massiliselt toodeti. Liivakasti servadelt leidis Norma plekist mänguämbri, legode asemel olid konstruktorid. Samuti mängiti
puidust klotsidega, millel olid tähed peal, ning
jonnipunnide, vurride ja kaleidoskoopidega. Ja
Saksa nukkudega – need, millel olid lahti-kinni käivad silmad ja pehmed käed. Need võisid
pisikeste tüdrukute jaoks olla maailma kõige
suuremaks unistuseks. 80ndate lõpus ilmusid
juba ka tolle aja ekraanid – kes mäletab veel
munapüüdmise mängu „Nu pogodi“?
Kui kodus on elamiste ja kolimiste kiuste lapsepõlvest mänguasju alles jäänud, siis
Laagri kultuurimajas oodatakse neid näitusele. Usutavasti on neil kõigil ka mingi lugu.
Näiteks võib meenuda, et see karvane orava
kaisukas tuli jonnides ja poe ees poriloiku selili visates välja nõuda. Või see Rubiku kuubik,
mille said pika harjutamise peale lõpuks juba
kümne sekundiga kokku.
Lood, lelud, pildid, mälestused – too need
Viiale ja Sirjele, kes panevad sellest kokku sügisese näituse.

FIENTA.EE

TÄPSEM INFO: 52 91 410

www.käsitöölaat.ee

ANNA MÄRKU
sirje.muusika@gmail.com
5347 2705 (Viia)

KARDIKOOL

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

w w w. l a i t s e r a l l y p a r k .e e

SAUE VALLAVALITSUS KOOSTÖÖS
LaitseRallyPark`iga VIIB LÄBI KARDIKOOLI.
Koolitused algavad 26. septembril 2020. a.
Grupi suurus on 15 last. Kardikool lastele vanuses 8 kuni
15 a. Koolitus toimub kahes grupis laupäeviti algusega
kell 10:00 või 11:30. Ühe koolituskorra pikkuseks on 1,5h.
Koolituse maksumus on 500€, 50% Saue Vallavalitsus,
25% LaitseRallyPark. Osalustasu on 125€ lapse kohta.

Registreerimiseks kontakteeruge
info@laitserallypark.ee
OSALUSTASU KANDA MTÜ SPORDIKLUBI LAITSERALLYPARK
SWEDBANK EE572200221035612284.
SELGITUSSE MÄRKIDA "KARDIKOOL" NING LAPSE EES JA
PEREKONNANIMI.

45-aastane Muki ootab, millal näitusele saab

15. AUGUSTIL

L

A

Jalgrattaretk

järvede vahel

Distants Turba-Lepaste-Jaagujärv-JärveotsaLaanemaa järv-Munalaskme tee kaudu Riisiperre
Lõunat pakub Toiduvõlur
Rohkem infot FB üritusel ja registreerumisel
Riisipere Kultuurikeskuse sõnumite või
meili teel eneken.maripuu@sauekultuur.ee

AG

IS

ark.ee

22. AUGUST 2020

JAREK KASAR

RI TEN

N

Laagri Tennisekeskus otsib oma kollektiivi
särasilmset klienditeenindajat.

KLIENDITEENINDAJA
TÖÖÜLESANDED

• Klientide teenindamine (toodete ja teenuste

30. AUGUSTIL kell 19.00
Suvelõpukohvikute kontsert Turba kultuurimajas

Folk Highlights Orchestra

Tasuta.
Kontsert toimub ilusa ilmaga
terrassil, halva ilmaga sees.
Kohtade arv piiratud.

tundmine), suhtlemine telefoni ja e-posti teel;

LAAGRI HAMBARAVI

Head uudised!
Alates 2020.a augustist töötab meil
hambaarst dr. Juksar, kes ootab
endale patsiente.
Jätkuvalt on Laagri Hambaravi
OÜ-l leping Haigekassaga ja
täiskasvanutel on võimalik saada
hüvitist. Laste hambaravi on
endiselt tasuta.

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

NÕUDMISED

• 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.

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
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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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.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
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53
529 476 mehitus@gmail.com
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.
ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.

Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel 56
479 407.
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
5010834
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa – 5399 3595
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
56393588. www.väikeekskavaator.ee

Tel:

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja viljapuude
lõikus, kändude juurimine. 5210334
Hauaplatside hooldus ja hauakivide ning -piirete puhastus kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@muhkel.ee
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com
Aitame vabaneda prahist! 15, 20 ja 30m3 konteinerite rent, tööjõud koristamiseks. Telli 55570040 Info
www.prugiveod.ee
Teostame viimistlus, remont ja üldehitustöid nii majades kui korterites. Küsi pakkumist! 56965277
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; trimmerdamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus 57878925
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus 53728382

Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud sõiduauto,
kaubiku või maasturi. Võib olla remonti vajav. Kiire
tehing ja vormistamine. Tel. 53654085, skampus@
online.ee
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992
Müüa koos transpordiga haljastusmulda, liiva, killustikku ning pakume kopplaaduri teenust. Info
5265342.
Müüa puitbrikett, turbabrikett, kuivad kütteklotsid
110€/48 kotti, pellet premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja
kask kotis. Nõmmel, Sakus ja Sauel transport tasuta.
Tel. 56 924 924.
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga.
Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm.
Toores segalehtpuu alates 45 €/rm. Toores sanglepp
alates 47 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates 57 €/rm. 30
cm kuiv lehtpuu 40l võrgus 3,10 €. Tel. 5042707
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Soovin üürida, hilisema väljaostuga, 3-4 toalist korterit, maja või majaosa. Eve, 5809 1529
Oleme kolimas perega Tallinna (Harjumaa), sellega
seoses pöördun teie poole murega, lootes leida 4
liikmelisele perele hubast pesa, maja/majaosa/korterit või sootuks talu Tallinnas või Tallinna lähedal
mida üürida või notariaalse järelmaksuga soetada,
tube võiks olla 3-4+ .Otsime kohta,kuhu end pikemaks ajaks sisse seada, kuna vanim laps läheb meil
septembrist kooli. Hind vōiks olla mōistlik. Lapsed
vahel ülemeelikud, aga muidu oskavad käituda.
Hoiame korda, elamist heaperemehelikult. Pakkumised palun teha numbril 58535082 või aunbaum12@gmail.com.
TÖÖ
Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega
oma meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel
56 40 109
Saue Ilusalong võtab tööle juuksuri. Tel. 5074466

Aia- ja kodukaupade kauplus "Seinastseina" pakub
tööd müüja-klienditeenindajale. Soovijatel tulla
kauplusesse Keskuse tn.1, Saue linn või helistada
tel: 51992681
ÄRA ANDA
Anda ära täitepinnast, laadimise ja veo võimalus. Tel
564 0109.

Müüa täitepinnast, sõelutud mulda ning hobusesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407

Kontakt: 53980543, 55563088 lea.kivipold@gmail.com
Reisime väikese grupiga suures bussis 2+2 reeglit järgides.
NB! Meie reisidel sisaldab hind kõiki kulusid paele suveniiride!

• Kihnu ringreis koos folklooriprogrammiga 20.08
NB! Sauelt, Viimsist, Tallinnast, hind 82€.
• Klaasipealinn (Järvakandi klaasimuuseum, huumorimuuseum, Mukri raba,
Kehtna mõisa park) + koerapargi külastus 22.08 Tallinnast 55 €.
• Viru raba, küülikutalu, veinivilla 23.08 Tallinnast, hind 51€.
• Piirissaare reis 19.08, Tallinnast hind alates 63 €.
• Keila – Joa loss - Arvo Pärdi Keskus – Kumna mõis 28.08 NB! Sauelt,
Tallinnast 65 €
• Sibulatee puhvetite päev, Mustvee kirik ja vanausuliste muuseum 12.09
Tallinnast 42 €.
• Palamuse ekskursioon, Kuremaa loss, Elistvere 19.09 Tallinnast 49 €
• Kreisilinn Rakvere 27.09 hind 44 eurot. Rakvere linnus, uus vabaajakeskus,
linnaekskursioon, Tark Maja, skulptuur „Poiss jalgrattaga“, Jumalaema
sündimise kirik koos seal oleva pühaku säilmetega ja palju muud.

Professionaalne ja kaasaegne

KORSTNAPÜHKIMISTEENUS
Sinu eramule

Tel 56004050, info@1korsten.ee
www.1korsten.ee

AS M.V.Wool pakub tööd
KOMPLEKTEERIJALE
(meesterahvale). Lisainfo
telefonil 5123540

Me südameis Sa ikka elad.
Jääd mõtteis meie keskele...
Meie seast on lahkunud armastatud
elukaaslane, isa, poeg, väimees, vend ja
hea sõber.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas või soovi korral ülekandega. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise NB: Kuulutus ei aegu. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Rohkem reise ja täpsema info leiate meie kodulehelt:
WWW.RANDTIGU.EE

Kui oled julge ja hea suhtleja siis see pakkumine on
sulle! Klienditugi OÜ otsib Saue kontorisse telefonimüügi assistente www.klienditugi.ee/staar

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

Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must lepp al
46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/rm, okaspuu
al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel 516 4278

REISIKORRALDAJA RÄNDTEO REISID 2020.a

RAINAR LUIGA

Inglite maailmas maiseid muresid pole,
taevastel teedel rahu valitseb vaid ...
Avaldame siirast kaastunnet Mia-Mirellile
ja Kristile kalli isa ja abikaasa

RAINAR LUIGA

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
17. SEPTEMBER ALATES 10.00

SAUE
PÄEVAKESKUSES
Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA
Maga vaikselt, puhka rahus, südamed on
Sinuga. Mälestuste päiksekullas jääd Sa
ikka meiega.
Lahkunud on armastatud elukaaslane ja
laste isa.

RAINAR LUIGA

18.05.1979 - 23.07.2020
Leinavad lähedased

18.05.1979 - 23.07.2020
Leinab elukaaslane Kristi lastega

Kaskede kohin ja lindude laul.
Olgu sulle su unelaul.

Hüüru külaselts ja eakate klubi Sügis

Mälestame

MEEDI ZOOVAT

kaotuse puhul.

Kaastunne omastele

Saue lasteaed Midrimaa Rohutirtsu rühm

Päevakeskuse tantsurühmad

mälestavad külaelanikku

ENDEL ERVINIT
Kaastunne perele ja lähedastel

11

Woolite pesugeel
0,9L color, black,
delicate

3.99

1.99

-50%
2.21/L

Finish All-in-1 MAX
nõudepesumasina
tabletid 20tk

8.49

5.25

-38%
0.26/tk

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Eesti Pagar
Kirsi-kohupiimasaiake
võiga 320g

2.89

1.99

-31%
6.22/kg

BBQ mureli grillribi
eelküpsetatud 600g
Rannarootsi

6.99

4.99

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Tere kohupiimatorud
300g
-Banaani
-Rosina

-29%

1.15

8.32/kg

0.85

-26%
2.83/kg

www.keilaty.ee

Moosisuhkur 1kg
Dan Sukker

2.29

1.59

-31%

/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

Tallinna
KremaToorium

Aastast 2002

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€
ALATES

140€
/ALUS

matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti

/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused

ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
ALATES

190€
/ALUS

www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

LAAGRI KÜTTELADU

TELLIMINE:
504 0304 ja info@kytame.com
ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000kg

150,00 EUR/alus

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem
RUF PUITBRIKETT – 1000kg

125,00 EUR/alus

kvaliteetne ja ostjate
lemmik
PELLET – 960kg

195,00 EUR/alus

Soodne küte pelletkatlasse

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

Triibuliine OÜ pakub tööd
KASVATAJALE/LAPSEHOIDJALE
Saue vallas asuvas päevahoius
USALDAME SULLE TÖÖ, KUI SUL ON:
• suur tahe töötada lastega
• positiivne ellusuhtumine ja hea koostöövõime
• vähemalt keskharidus
TÖÖÜLESANDED:
• õpetada, aidata, hellitada lapsi
• toetada ja suunata lapsi mängimisel,
õppetegevusel ja õueskäimisel
• suhtlemine lapsevanematega
• puhtuse hoidmine

PAKUME:
• 1,0 koormusega töökohta 4 päeva nädalas E-R
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi
• ühisüritusi
• tasuta hommiku- ja lõunasööki
Kandideerimiseks saada oma
CV meiliaadressile info@triibuliine.ee
Lisainfo telefonil +372 53422104

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD
Oleme tegutsenud üle 21 aasta
ning meie omandis on üle 14 000ha maad
ANTS ERIK / 50 91 575

Aiakauplus e-garden on avatud
E-R 9.00-17.00 ja L 9.00-15.00.
Asume Sauel Keskuse tänav 6
(endise Lofti sisehoovis).

Nr 15 / august / 2020

HEAD HINNAD AUGUSTIKUUS!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi

Nr 15 / august / 2020
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