Kui laps ei tunne,
et küla teda hoiab,
siis ta põletab selle
maha, et tunda
soojust

Köögiviljaärist
välja astunud juht:
„Ausalt, ei kripelda
mul midagi“
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Projektis „Aasta
lõpuks õhemaks“
osaleb viis
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500 sauevallakat
saavad telefonikõne
küsimusega „Aga
mida teie arvate?“
Teised 500 saavad
kutse e-postile
osalemaks
veebipõhisel
küsitlusel. Saue
vald on oktoobri
teises pooles
ja novembris
korraldamas
elanikkonna
rahulolu uuringut.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

aue linnas korraldati
sarnast uuringut enne
ühinemist regulaarselt,
ühendvallas on see nüüd
esimene kord. Temaatiliselt
kogutakse peegeldusi eri
fookustes: elukeskkond ja
olme, avalike ja erasektori
teenuste piisavus ning rahulolu nendega, identiteet,
kommunikatsioon.
500 sauevallakat saavad
telefonikõne, sama paljudel
palutakse oma hinnanguid
jagada internetis. Teadu-

pärast kipuvad inimesed
oma kiiretes päevakavades
ignoreerima kõiksugu segavaid kontaktivõtte, aga
kui vähegi võimalik, leidke
see aeg vastamiseks. Neist
vastustest saab kokku oluline töödokument vallavalitsusele, mille abil saab
kohapealset elukorraldust
sujuvamaks ja vajadustele
vastavamaks sättida.
Kõikidele meele järele
olla ei saa, aga tasakaalupunkti teenuste parema

pakkumise ja mõistliku majandamise vahel aitab otsene
tagasiside kindlasti leida.
Uuringu viib läbi hanke
võitnud Turu-uuringute AS
ja valimiks on tuhat inimest
üle valla. Sihtgrupp hõlmab ametlikke vallakodanikke alates 16. eluaastast.
Uuringufirma paneb vastajate juhuvaliku valemite abil
kokku proportsionaalselt.
See tagab, et uuringus on
esindatud erinevad vanused,
piirkonnad, nii mehed kui

KINDEL, ET OLED ÕIGES KOHAS?
Kui Sa tahad vallamaja omadelt
vastust saada, siis palun ära kirjuta
teadet või küsimust oma isiklikule FB
seinale, mõnda kogukonna gruppi,
suvalise postituse alla…
Ausõna – 24/7 kiirreageerijat
vallamajas palgal ei ole ja kõiki seinu
läbi kammida ei jaksaks nagunii.

VALLAVALITSUSE AMETLIKUD VEEBIPÕHISED KANALID ON
• info@sauevald.ee
• teed@sauevald.ee
(teede ja tänavavalgustuse teemad)
• „Anna teada“ äpp (Google Play, Apple Store)
• „Saue valla“ äpp (Google Play, Apple Store)
• www.facebook.com/Sauevald (saada sõnum nupp)

naised. See annab hiljem
võimaluse laiendada saadud
vastused ülevallaliseks.
Uuring on koostatud
selliselt, et tulemusi saab
analüüsida ka piirkondade
või vanuste kaupa. Näiteks,
kuidas on rahul just Riisipere elanikud avalike kergteedega või 30-40-aastased
mehed lasteaiateenusega.
Uuringu tulemusi tutvustatakse Saue Valduris, eeldatavasti uue aasta esimestes lehenumbrites.

Isejuhtivad
bussid
transpordivad
Saue tulevikku
Saue vald osaleb ainsa Eesti omavalitsusena rahvusvahelises pilootprojektis, mille raames hakatakse
kümnes Euroopa linnas katsetama isejuhtivat bussi.
Suurte Euroopa linnade kõrval, nagu Budapest, Brasov või Barcelona, on väikese Saue linna kaasamine projekti juba omaette
kompliment. Samas on sauekad uute tehnoloogiatega harjunud.
„Saue linnatänavatel on aastaid ringi vuranud pakirobotid. Rahvas
on nad omaks võtnud ja targad tulevikulahendused on olnud osa
linnarahva igapäevast,“ leiab arendusosakonna juhataja Indrek
Eensaar.
Inglisekeelse pealikirjaga projekti „Scalable Autonomous Shuttle Pilots – Towards Smart Mobility Services“ eesmärk on arendada
alternatiivseid tulevikutranspordi võimalusi ja rohelist liikumisviisi. Kui teistes projektis osalevates linnades on kavas kasutada
isesõitvaid busse transpordiks linna ja lennujaama vahel või ülikoolilinnakutes siseliinidena, siis Sauel hakkaks buss praeguse
plaani kohaselt liikuma koolimaja ja raudteejaama vahel. Tegemist
on kuni 15 inimest mahutatavate bussidega ja pilootprojekt algab
kavakohaselt 2021. aastal.
Saue vallas peetakse innovatsiooni ja uusi tulevikulahendusi
igapäevase elu pärisosaks laiemaltki kui vaid robotitega seotult.
Valda ehitati omal aja esimene Eesti liginullenergia lasteaed,
kaugtöö oli loomulik töövorm juba kaugelt enne koroonaviirust ja
uhiuus Saue vallamaja on esimene täispuitmaja Eestis.
„Meie meeskond on tõesti aldis standardlahendusi ja võssakasvanud tähendusi raputama, olgu siis tegemist personali- või
planeerimispraktikatega. Isesõitev buss oleks lihtsalt samm edasi
ja väga loogiline jätk tulevikuvõimaluste kasutuselevõtus,“ nendib
Eensaar.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Kodulähedane
notariteenus nüüd
Saue linnas
Tallinna notarid Priidu Pärna ja Lee Mõttus avasid
septembris Saule Tule põik 1 (Saue Ärimaja) notaribüroo, mis on avatud vastuvõtuks esmaspäeval ja
teisipäeval kell 9-17, telefon 605 2112, e-post
saue@notarmail.ee.
Sauel büroo avamisega samaaegselt sulges ettevõte oma büroo
Keilas, kus tegutseti üle 10 aasta. Uues büroos töötab juristina
sauelane Age Berg.
Notaribüroos on võimalik teha kõiki notariaaltoimiguid: kinnisvaratehingud, pärimisasjad, abielu sõlmimine ja lahutamine ning
abieluvaralepingud, volikirjad, osaühingute võõrandamine ja asutamine, ärakirjade ning allkirja kinnitused jms.
PRIIDU PÄRNA JA LEE MÕTTUS
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Kas sel aastal teevad sauevallakad
„Ajujahi“ finaalis oma debüüdi?
Saue vald toetab
neljandat aastat
äriideede konkursil „Ajujaht“ tulevasi ettevõtjaid ja
kutsub ka omasid
kastist välja mõtlema ning osalema.

Sauevallaka lemmikidee

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

E

ttevõtte tegemine on
raske. Muidugi. Aga
teha oma asja, võtta
enda kanda sellega kaasnev
vabadus ja vastutus ning
võimalus muuta inimeste
elusid, muudab selle ahvatlevaks. Idee võib muuta
universumit või võib piirduda kohaliku kogukonnaga – vajalikud mõlemad. Ja
just „Ajujaht“ on olnud palju
aastaid ägedate äriideede inkubaator.
Ajujaht on turvaline
keskkond äriidee testimiseks ja arendamiseks. Kas
mõte kannab? Mida eksperdid ütlevad? Saab suuniseid,
koolitusi ja mentorlust. Kõige parem idee saab lõpuks
rahastuse ka – 14. hooajal on
auhinnafond 75 000 eurot.
Boonusena muidugi nähta-

vus – telesaate formaat annab osalejale võimaluse end
tutvustada ning tuhanded
inimesed saavad kaasa elada
juba idee algfaasis.
Saue vallas peetakse
ettevõtlikkust väga oluliseks, seetõttu jätkab vallavalitsus ka 2020-2021 hooajal „Ajujahi“ partnerina,
toetades kogu auhinnafondi
5000 ja sauevallaka lemmiku konkursi võitjat 4000
euroga.
Neli aastat tagasi koostööd alustades oli küll plaan
toetada oma vallast võrsunud ideed, aga aastatega on
selgunud, et siitkandist liiga
julgelt osa võtma ei kiputa.

Seega on kaasamisprotsess,
kus iga kohalik elanik saab
just oma eelistuste järgi finaalkuuikust oma lemmiku
valida, töötanud paremini ja
nii jätkub ka sel hooajal.
Samas on see omamoodi
kummaline, et nelja aasta
jooksul ei ole Saue vallast
piisavalt lennukaid ideid
tulnud. Samasse elanike
suurusjärku mahtuvast ja
siinsamas Tallinna külje all
Saue valla naabriks olevast
Harku vallast tuleb ideid,
mis mahuvad „Ajujahi“
konkursi tippu. Äkki just sel
aastal teevad sauevallakad
oma debüüdi? „Lisaks heale ideele on oluline ka tiimi

võimekus, see võib saada
otsustavaks,“ annab nõu
vallavanem, kes on olnud
kolm aastat ka „Ajujahi“
žüriis.
„Ajujahi“ 14. hooajale
saab äriideid esitada 25.
oktoobrini.
Kolmkümmend parimat, kes pääsevad „Ajujahi“ arenguprogrammi, valib ekspertžürii
välja novembri lõpuks.
Edasipääsejad saavad otsepääsme „Ajujahi“ kiirendisse ja arenguprogrammi, mis
lõpeb varakevadel. Hooaja
võitja selgub „Ajujahi“ telesaates, mis paneb arenguprogrammi läbinud tiimid
viimast korda proovile.

istumisosale võiks natuke
sügavust lisada, et seda osa,
mis reit toetab, oleks rohkem ja istumine mõnusam.
Kellele veel tundub, et pingi
kohta on rohkem mõtteid,
kui küsitlusvorm jagada
lubab, siis saatke need Eha
eeskujul julgesti meiliaadressile
kadri.tillemann@
sauevald.ee.
Kuna pink on sätitud otse
Saue linna asumiseltsi ruumide akna alla, siis on seltsirahval hea ülevaade sellest,
mis pingi juures toimub.
Ilse Metsamaa tähelepanekud on valdavalt positiivsed
– keskuse pargis jalutajad
seavad end hea meelega
kiikuvale pingile istuma ja
vaadet nautima. Talle tundub, et kiikuv pink eristub
teistest pargipinkidest ning
linnarahvas on selle päris
hästi omaks võtnud.
Siiski on Ilse sattunud
pealtnägijaks ka juhule, kus
noored pingikasutajad ei
piirdunud istumise ja tasase õõtsumisega ning panid
mängu kogu oma jõu, et pingile niisugune hoog sisse lükata, et see „üle võlli“ käiks.
Taolisele testile pink vastu

ei pidanud – isteosa käis
matsti vastu maad ja seljatugi sai kõvasti kannatada.
Pingimeistritel Võrumaal
sealses kutsehariduskeskuse
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter saavad peatselt
puuduolevad seljatoelipid
valmis ja parandame testpingi varsti ära. Ühtlasi
nuputavad sealsed mööblieksperdid, kuidas kiikumisulatust sedaviisi piirata,
et sellist üle võlli lükkamist
enam harrastada ei saaks ja
pingi kasutus oleks turvalisem.
Sellist vastupanuvõimet
pingile, mis kõigile jõudemonstratsioonidele
vastu
peaks, paraku tekitada ei
saa. Jõuamegi mõtte- ja
otsustamiskohani, kas kujundamegi avalikku ruumi,
arvestades seda vähemust,
kes lõhkuma kipub. Või siis
lähtume neist lastest, kes
tahavad ägedaid mänguväljakuid, jõulinnakuid hindavatest spordisõpradest ja
turvalist kodusust vajavatest
eakatest.
Testpink pandi püsti
BaltSe@nioR 2.0 rahvus-

Saue vald on positsioneerinud oma 4000-eurose eripreemia
„Sauevallaka lemmik“ tulevase kliendi silmadesse. Kevadel, kui
sadadest ideedest on sõelale jäänud kuus kõige tugevamat,
saab sauevallakas valida äriidee, mis tundub kõige vajalikum/
kasulikum just talle endale.
2018/2019. hooajal valiti võtjaks HopKid – sõidu- ja saatmisteenuse platvorm, mis paneb kokku transporditeenuse ja
lapsehoidja parimad omadused.
2019/2020. hooaja võitja CommuniCare, mis on sotsiaalne ettevõte, kes aitab vähendada hooldekodu elanike üksildust.

Näpunäiteid idee esitamiseks
„Ajujahile“
• Ankeeti ei pea täitma ühekorraga, vaid saad seda teha aegamööda, mõeldes kõik punktid ja olulise info enda peas läbi. Oluline on, et ankeet saaks 25. oktoobri südaööks kindlasti esitatud.
• Ära muretse, mis etapis sinu idee on. Ajujahile on oma äriideed
esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui
töötavad, aga ka need, kel juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust.
• Tingimusi on ainult üks – ideega ei tohi rohkem kui 6 kuud olla
teenitud rahalist tulu.

Hakkame kiikuva pingi
testimisperioodi otsi kokku tõmbama
Peale jaanipäeva Saue linna keskuse
parki pandud kiikuv pargipink on seal
juba üle kolme kuu linnarahvale proovimiseks olnud. Mäletatavasti kirjutasime juunikuises lehenumbris, et see just
proovimiseks mõeldud katse-eksemplar ongi ja kutsusime üles pingi kohta
arvamust avaldama.
KADRI TILLEMANN
projektijuht

Õ

nneks on seda üsna
usinasti tehtud – tagasisideküsitlusele
on vastanud üle 50 inimese.
See on üsna tubli tulemus,
aitäh kõigile vastajatele!
Aga mida rohkem meile vastuseid tuleb, seda rohkem
on infot järgmiste sammude
tarbeks – saame otsustada,
kuidas pinki paremaks teha
ja kas taolisi võiks veel mujalegi paigutada. Küsitlus
kestab veel selle laupäevani,
10. oktoobrini.
On igati tore, et kümnete

küsitlusele vastajate kõrval
on linlasi, kes ei pidanud
paljuks pisut põhjalikumalt
oma pingikogemust jagada.
Sadulsepp Eha Vacht näiteks pani tähele, et praegu
on pingi isteosa sellise nurga all, mis pole kiikumiseks-õõtsumiseks väga mugav. Libedamat sorti pükste
või seelikuga ja samal ajal
selga toetades on lihtne ette
libisema hakata. Sestap soovitab ta teha istme osa õige
veidi seljatoe poole kaldu
või disainida ette äärde miski paraja moega servake,
mis libisemist takistaks, aga
mugavat istumist ei segaks.
Ühtlasi arvas ta, et pingi

Täida tagasisideküsitlust
kuni 10. oktoobrini aadressil
sauevald.ee/kysitlus

Katseperiood on välja toonud pingi nõrga koha – jõulisemal
lähenemisel tulevad seljatoelipid lahti

vahelise projekti raames.
Projekt keskendub eelkõige eakatesõbraliku avaliku
ruumi loomisele Sauel. Sellegipoolest ootame kõikide
vastuseid vanusest ja elukohast hoolimata. Kui tundub, et selline pink võetakse

sauekate poolt hästi vastu,
siis väärib kaalumist taoliste paigutamine ka teistesse
valla paikadesse. Nii et kes
neil päevil Sauele satub, kas
muidu asju ajama või uut
vallamaja uudistama, proovige ka pink ära.

27 aastat Sagrot juhtinud Kalle Reiter pani sel suvel ameti maha. Koos
sellega ootavad üht neljast suurimast
Eesti köögiviljatootjast ees olulised
muutused. Kasvuhooned annavad teed
kinnisvaraarendusele, põldudel ja tööstuses jääb tootmine praeguse plaani
järgi siiski alles.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

ui ma paar päeva
peale Kalle 69. sünnipäeva tema juurde
koju kohvile jõuan, leian
mehe eest keset asjalikku
telefonikõnet. Endine kolleeg helistab ja tahab arutada Selverile järgmiseks
pooleks aastaks tehtavat
pakkumist. Mitte et mees
igapäevaselt ikka oma endise firma asjadega tegeleks,
aga eemal oldud paar kuud
ei ole temast veel võõrast
teinud. Ja Kalle jutust käib
Sagrost rääkides ikka läbi
„meie“ vorm.
Kuidas Sagrol täna läheb?
Eks see aasta on olnud raske.
Meil ju suur osa ka Horeca
(hotell-restoran-catering –
toim) kliente, see tõi tuludesse ligi 25-protsendilise
tagasilöögi. Natuke on nüüd
olukord küll taastunud, meil
Eestis on ju nii väike turg.
Kaua Sa siinkandis üldse
toimetad?
Laagris elan juba 1962. aastast. Neljas kohas on mul
siin kodu olnud. Isa oli tollases sohvoosis agronoom
ja endale lubasin, et seda
eriala ma iial ei õpi. Lõpetasin TIPi elektriinsenerina.
Aga vaat põllumajanduses,
maksti palka 160 rubla, mujal 110. Nii et ikka valisin lõpuks põllumajanduse (naerab). Kolmandat põlve juba.
Alguses olingi aastaid elektri peal, ehitasime uue katlamaja, vedasime gaasitrasse.
Aga 1987. aastal sai minust
toonase riigimajandi direktor ja hiljem, peale põllumajandusreformi 1993. aastal,
lõime aktsiaselts Sagro.
Mis on muutunud võrreldes 30 aasta taguse ajaga?
Sel ajal oli tootmisega keerulisem, aga müüa oli lihtsam. Nüüd on vastupidi.
Tavatomatit oli näiteks 3,5
hektaril, täna on maht kümme korda väiksem. Euroopa
Liidus on ebavõrdne konkurents. Meie naabrid Soome
ja Lätigi toetavad oma aiandust, aga meil on riik teinud
teised prioriteedid – piim,
teravili, liha. Köögiviljaäri
ei saa Eestis kunagi prioriteediks.
Eks Sa oled nüüd ka ju
oma panuse sellesse and-

nud, et ei saaks?
Nojah, võid nii öelda küll.
Aga ausalt öeldes, eks otsus
loobuda tuligi sellest, et tunnen ju situatsiooni, oskan
näha tulevikku. Oli selge,
et kasvumajadesse me ise
enam investeerida ei jõua.
Alguses ju otsisimegi fondi,
kes tuleks ja investeeriks, et
saaks püsti kaasaegse kasvuhoone. 6-7 fondiga kohtusin, aga ühestki ei saanud
partnerit.
Aga selle käigus tehti
meie aktsionäridele natuke
teine pakkumine. Ja 100%
omanikest oli nõus. Me ju
vanad olijad, tunneme asja,
teame, kuhu suunas saab ja
kuhu ei saa minna. Kui ikka
näed, et lähiajal ei ole mingi
areng enam võimalik ja arvestad ka seda, et me kõik
oleme juba 60+ vanuses…
Mis see peamine põhjus
ikkagi Sagro müümiseks
oli?
Vaja oli uut kasvumaja, mille hektari hind maksab 4
miljonit. Sellist raha ei olnud ja pangad teavad väga
hästi, kuidas riik aiandusvaldkonda suhtub, ega nemadki sellist riski võta.
Lihtsalt edasi tiksumine ei olnud eesmärk. Tiksumine on siis, kui ootad
surma. Me tahtsime ikka
arengut. Saaginumbrid ei
olnud enam nagu vanasti,
tehnilisi probleeme oli palju. Torustikud läbi, kusagil
lekib. Ei ole enam taimedele
vajalikke tingimusi. Taim
on oluliselt õrnem kui sina
või mina. Tahab ülitäpset
hooldust, kogu protsess on
üles ehitatud kindlatele tehnoloogilistele seadmetele.
Lisaks probleemid tööjõuga. Sel aastal polnud
enam inimesi kurkegi korjama panna, kasvasid üle, tuli
minema visata.
See võõrtööjõu teema jah?
Mis Sa ütleksid nendele otsustajale, kes tahtsid kõik
töötud põllule saata?
Need on inimesed, kes pole
reaalse eluga kursis. Tehakse poliitilisi, mitte majanduslikke otsuseid. See
ilmselt ei parane ka. Ja sinusugused ei tule põllule, see
on ränk töö. Kevadel võtsime kuus uut inimest, juuni
lõpuks oli üks alles. Suvel
puhkust ei saa, hommikul
seitsmest pead kohal olema.
Kui sellised tingimused on

Kalle leiab, et surmani ei ole vaja töötada, mõne aasta võiks ikka endale elada ka. Paari vaba kuuga on mees kodus terrassi putitanud,
lapselastega tegelenud. Mingit vaba aega küll üle pole jäänud

Paar aasta tagasi tähistas Sagro oma veerandsajandat
sünnipäeva. Ei ole kuigi palju neid ettevõtteid, kes on püsima
jäänud kohe vabariigi algusaasatest

ees, siis palgaläbirääkimisteni ei jõuagi.
No hea küll, ratsionaalsed argumendid rääkisid
müügi kasuks, aga emotsionaalselt? Mingit kripeldust ei jäänud? Ikkagi
elutöö või nii.
Mul oli müük enda jaoks
ikka üsna selgeks mõeldud,
see ei juhtunud päevapealt.
Ausõna, ei jäänud mingit kripeldust. Vanus on ka
selline, et pead endale aru
andma, et surmani ei pea ju
töötama. Mõne aasta võiks
ikka endale ka elada. Olen
olnud aastaid Saue Vallavolikogus ja aiandusliidu juhatuses, ka sealt olen tagasi
tõmmanud.
Pole enam professionaalseid ambitsioone, pühenduks nüüd endale. Vastutuse
koorem ju ka, enam ei jaksa
niimoodi. Perearst tegeles
minuga poolteist aastat, vererõhk oli pidevalt 200 peal.
Kuidas töötajad suhtusid?
Ikkagi nii suur muutus ju?
Keegi ju päris otse ei ütle
ja ega ma ei tea, mida nad
omakeskis rääkisid. Aga
ma lubasin, et midagi nende
jaoks halvemaks ei muutu, kedagi pole koondatud.
Eks hirmu natuke ikka oli.
Me oleme ju nii pikalt kõik
koos töötanud, elud on läbi

põimunud.
Aga Sagro nimi jäi alles?
Sagro kui tootjaettevõte on
olemas ikka, aga Sagro kinnisvara on nüüd uue omaniku käes – Laagri Kinnisvara.
Kes need uued omanikud
on?
Väga normaalsed inimesed.
Eesti kapital. Põhiinvestor
on Silvesteri üks omanikest.
Tema taust on põllumajanduses, tal on portfellis veel
paar põllumajandusettevõtet. Tema ikka tuli ja ütles,
et lähme käime põllu peal
ka. Tal see põllupisik sees.
Uute omanike mõte, et
kasvuhoonete asemel kinnisvaraehitus, on Sulle
sümpaatne?
On küll, jah. Ei ole siin
midagi taga nutta. Näiteks
Hoiu tänavast raudtee poole
on kõik juba väga viletsas
seisukorras, just seal hakatakse ka esimeses etapis
ehitama. Ülejäänud kasvuhooned töötavad edasi.
Arendus on planeeritud 7–8
etapis. Perspektiivis on kasvuhooneid siin Laagris veel
aastaid näha.
Kas tervis on nüüd parem
peale paari kuud kodusolemist?

Arvutisügavustest leitud foto aastast 2010, mil värske vallavanem
Andres Laisk käis tutvumas kohaliku suurima tööandjaga ja Kalle
Reiter tutvustas tomatikasvatuse põhitõdesid

No eks ma muidugi muretsen sisimas. Esimesel
kuul tõusin igal hommikul
ikka kell seitse üles. Nüüd
juba saan üheksani magatud. Aga kui põldude vahel
sõidan, siis ikka vaatan ju.
Ükspäev käisin Keilas, vaatasin meie põlde, vesi oli
kartulite vahel... Ei olnud
hea tunne, tead.
Ma vaatan, et Sul on korralik nutikell käe peal.
Ajad seal järge?
See on mul rohkem sellepärast, et sinna tulevad
mul meilid ja telefoniteated. Ma seda pulssi väga ei
jälgi. Samme küll natuke.
Tööl käies tegin keskmiselt
4000 sammu päevas, kodus
pigem 6000. Nii et on paremaks läinud. No ja see kell
ju utsitab ka, et tõuse püsti
ja liiguta.
Kalender on nüüd täitsa
tühi või?
Ega mingeid suuri eesmärke
kirjas ei ole küll, aga näiteks
terrassi uuendasin sel suvel.
Nüüd tahab Ingrid (abikaasa- toim) siin midagi värvima hakata. Meil on seitse
lapselast 1,5st 19 aastani.
Kõige rohkem võtab aega ja
energiat kõige vanem lapselaps. Ta on juuniorite klassis
üks Eesti parimaid purjetajaid. Ikka tuleb võistlustel

käia, varustust mööda maailma organiseerida.
Lisaks Laagri kodule on
meil olemine veel Pärnus,
seal tuleb käia. Aega küll
üle ei jää.
Te vist olete suured reisijad ka?
Oh see reisiteema praegu…
Muidu oleme küll, jah. Viimati olime Seišellidel ja üks
meeldejäävamaid puhkusi
on olnud Mehhikos. Oleme teinud nii Euroopa kui
Aasia retki, meil on selline
oma sõpruskond, kellega
käime. Valdavalt meeldivad
ikka soojad kohad.
Kas mõni konkureeriv
ettevõte ei ole Sulle tööpakkumist teinud?
Ei ole (naerab). Ega ma ju ei
läheks ka.
Aga Sagro tomatit ikka
ostad poest?
Muidugi. Ingrid tõi ükspäev
Intsu lihatomatit. See oli nii
pehme, ütlesin talle, et ära
enam osta.
Mis Sa pakud, kui kaua
eestimaine
köögivili
poelettidel veel üldse on?
Viie aasta pärast ikka
saab?
See on üha kahtlasem. Turgudel muidugi on, aga suurtes jaekettides – kahtlane.
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Köögiviljaärist välja astunud juht:
„Ausalt, ei kripelda mul midagi“
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Saue vald ostis riigimaade oksjonilt Linnupesa kinnistu, et tagada kohaliku elanikkonna huvid.
6,5 hektarit metsa asub otse Kibuna küla kõrval ja kohalikel elanikel on kõrgendatud ootus, et mets jääks seal oma kohale, mitte
ei lähtutaks pelgalt metsaomaniku ärihuvidest ja võimalikest raietest. Et vältida võimalikku konflikti metsaomaniku ja kogukonna
vahel, soetas vallavalitsus kinnistu endale.
Tavaliselt saavad riik ja omavalitsus kokkuleppele ning valla
arenguks vajalikud maatükid antakse tasuta munitsipaalomandisse, aga Linnupesa kinnistu otsustas riik oksjonile panna. Enampakkumise võitiski Saue vald, hinnaga ligi 30 000 eurot.
Samal oksjonil samal eesmärgil taheti osta ka Vansi küla lähedal asuvat Sääse kinnistut, aga seal jäädi teiseks.
Valla kinnisvara projektijuht Siisike Lehtsi sõnul ei ole see
esimene kord, kui vald osaleb omal initsiatiivil maaoksjonitel.
Riigioksjoneid monitooritakse regulaarselt, hoitakse pilk peal ka
kohtutäiturite oksjonikeskkondadel. Kui on karta, et maaomanik
hakkab seal valla seisukohast ja/või keskkonnale ebasõbralikke
otsuseid tegema, on maid varasemaltki omandatud.
Küla peal räägitavate spekulatsioonide osas on vallavanem
resoluutne. „Kindlasti ei soetanud me seda maatükki lageraie või
kinnisvara arenduse eesmärgil,“ kinnitab vallavanem. Linnupesa
kinnistu jääb tema sõnul piirkondlikuks haljasalaks, sest pikemas
perspektiivis muutuvad sealse kandi suvilaalad alalisteks elupaikadeks ja seal on lageraiete vältimine avalikes huvides.

Saue valla
ametlikud teated
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laagri alevikus Vae tn
14 (katastritunnus: 72701:005:0478, 5466 m², tootmismaa 100%)
kinnistul. Taotleja soovib kinnistule rajada 6 tennise väliväljakut
koos neid toetava abihoonega ja tribüünidega, millega kaasneks
maa sihtotstarbe määramine ärimaaks. Arvamused esitada hiljemalt 17.10.2020 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
OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas
24.09.2020. aasta otsusega nr 40 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. juuni 2011. aasta otsusega nr 45 kehtestatud Alliku
küla Pilliroo tn 26 ja 28 kinnistute detailplaneeringu ehitusjärjekorra osas.
Otsusega ei muudetud detailplaneeringus sätestatud ehitusõigust ega maakasutustingimusi, vaid reguleeriti ainult planeeringu elluviimise majanduslikke küsimusi, sh võimaldati ehitusjärjekorra asendamist valla kasuks seatava finantstagatisega.
Otsuse ja selle juurde kuuluvate lisadokumentidega on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine

HEI ANDEKAS IT HUVILINE!
KUI SA PILVI EI KARDA JA ARVAMUST EI
OMA, ET KÕIK MAAILMA MURED SAAB
LAHENDADA AINULT LINUXIGA, SIIS MEIL
ON MIDAGI SULLE!
Meie juures on Sul võimalus areneda läbi
tegude, sealjuures kaasa rääkida Saue
Vallavalitsuse ametiasutuse ja hallatavate
asutuste IT protsesside väljakujunemisel,
olles vankumatuks lüliks meie tegusas
neljaliikmelises IT tiimis

IT TOE
SPETSIALISTINA
Rohkem infot:
bit.ly/2ENBtNc

Algas keskuse ühe peamise
promenaadi rajamine
Vald on alustanud Saue linnas Pärnasalu
promenaadi ehitust koostöös arendaja
Stau OÜ-ga, kes ehitab Tule 8 ja 10
detailplaneeringu ala, kuhu muuhulgas
valmib uus Saue Rimi.
INDREK BRANDMEISTER
teedespetsialist

U

ue kujunduskavaga kooskõlas oleva
linnamööbli ja valgustusega
kivisillutisega
promenaad saab alguse Tule
tänava jalgteest ning ehitus
lõpeb sel aastal Pärnasalu
19-ga külgnevalt. Just Pärnasalu 19 ette on planeeritud ka suurem puhkeala
plats, mis loob loomuliku
kontakti kõrvaloleva paga-

rikoja ja söögikohaga.
Promenaad võiks olla
eelduseks, et Pärnasalu tänava äärne võiks püsida
ka tulevikus nö kohvikute
alana, kus nii külaline kui
kohalik saaks nautida lahedat linnaruumi ja tunda end
kohvikus käies mõnusalt
olgu siis lõunal või õhtusel
ajal.
Ehitajaks on Nordecon
Betoon ehk NOBE ja promenaad valmib juba novembriks 2020.

Hiieotsa ohverdamiskoht
Laitses tunnistati pühapaigaks
Foto: Kultuuriministeerium

Vald ostis Kibuna külas
piirkonna haljasalaks
metsatüki

Kultuuriminister Tõnis Lukas tunnistas
ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks
Hiieotsa ohverdamiskoha Laitse külas
Saue vallas.
KULTUURIMINISTEERIUM

O

hverdamiskoha moodustab hiiekivide kivikülv, ala keskosas
asuv Hiieotsa suurkivi ning
veidi eemal paiknev ohvrikivi koos loodusliku keskkonnaga. Läänest piiravad
ala Tuuliku–Magaski tee ja
üle tee asuv loodusliku pühapaigaga sama nime kandev Hiieotsa talu.
Eksperdihinnangu järgi
on Hiieotsa ohverdamiskoht
traditsioonilise rituaalse tegevusega seotud ajalooline
looduslik pühapaik, mille
kohta on säilinud rahvapärimuslikke andmeid, et seda
on peetud pühaks ning seal
on tehtud usulisi ja rituaalseid toiminguid. Eksperdihinnang toetab ajalooliste
looduslike
pühapaikade

eksperdinõukogu ettepanekut tunnistada paik kultuurimälestiseks ja sõnastab
vastavuse riikliku kaitse
eeldustele.
Hiieotsa
ohverdamiskohta kirjeldavad üheksa
20. sajandil kogutud pärimusteadet, millest neljas
kajastub ka paiga pühadus.
Pärimusteadetest võib järeldada, et ohverdamistegevus
(pühaks pidamine) on olnud
seotud kividega ning kuna
pärimusteadetes kirjeldatud
kohas asub kompaktsel alal
silmapaistev kivikülv, on
alust seostada ohverdamiskohta just selle alaga.
Nii nimi Hiieotsa kui pärandkultuuri inventeerijalt
kogutud lisainformatsioon
viitab piirkonnas olnud
komplekssele pühakohale
ehk hiiele. 1876.–1901. aasta

erinevatelt kaartidelt nähtub, et ala on olnud kaetud
metsaga. Ka pärimusteated
kirjeldavad metsa pühapaiga osana. Näiteks on ühes
teates Hiieotsa suurkivi nimetatud ka Hiieotsa metsa
kiviks ning teises teates on
välja toodud, et suure kivi
otsa sai ronida kuuskede otsast.
Hiieotsa ohverdamiskoht
on oluline teadusliku informatsiooni allikas ajalooliste
rituaalsete praktikate uurimisel ning väärtuslik pä-

randmaastiku kihistus. Paik
on esinduslik näide eesti
kultuuritraditsioonist, kus
peeti pühaks erinevaid loodusobjekte. Paljud looduslikud pühapaigad Eestis ei
ole tänapäevani säilinud või
on nende kohta käiv pärimuslik andmestik liiga üldsõnaline, et neid paiku üles
leida. Hiieotsa ohverdamiskoha puhul on säilinud nii
suuline rahvapärimus kui
ka konkreetses füüsilises
keskkonnas tuvastatavad
pühaks peetud kivid.

Meie omasid tunnustati
Septembris tunnustas Päästeamet
inimesi, kes on silma paistnud
hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega
inimeste elu ja vara päästmisel või
kel on märkimisväärseid teeneid
päästevaldkonna arendamisel.
President Kersti Kaljulaid, siseminister
Mart Helme ja Päästeameti peadirektor
Kuno Tammearu autasustasid
päästeteenistuse aumärgiga 112 inimest,
kelle seas oli ka üks sauevallakas – Hüüru
vabatahtliku päästekomando pealik Mati
Leivategija.
Respekt ja tänu!

Foto: Päästeamet
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AVATUD KOOLITUS

Dekaadi jagu probleemsete noortega
tegelenud psühholoog Mihkel
Velström teab, et neis n-ö rasketes
noortes on tegelikult tohutult potentsiaali ja õigele rajale aitab pigem küla
hoolivus kui riiklikud süsteemid.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

M

ihkel oli aastaid
Saue valla psühholoog, täna on ta
keskendunud Tapa ja Kaagvere erikoolide noortele.
Erikool on muidugi selline
nõukaaegne termin, täna
on need psüühikahäirete ja
käitumisprobleemidega laste kinnised koolid, aitamaks
neil noortel saada ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks.
Novembri alguses on
Mihkel korraldamas Laagri
kultuurikeskuses üht koolituspäeva, kus selgitataksegi
psühholoogilisi mehhanisme, miks ja kuidas diagnoosid tõlgenduvad antisotsiaalsesse käitumisse.
Noor, kes on teinud keerulisi valikuid. Noor, kes on
probleemsest perest. Noor,
kellel on diagnoos, mis teeb
tavaühiskonnas toimetamise raskeks. Noor, kes on seadust rikkunud. Nii kirjeldab
Mihkel inimesi, kellega ta
igapäevaselt tegeleb. Ta ise
usub nende potentsiaali, aga
nendib, et tugivõrgustik, kes
võiks sellisel noorel olla, ei
õnnestu tema toetamisel
alati piisavalt.
Vanemate roll
„Üha rohkem on meil aktiivsus- ja tähelepanuhäire
(ATH) diagnoosi, samuti
autismidiagnoose. Ja kui
selline keeruline laps on
peres, kus vanemlikud oskused ei ole ehk kõige paremad, siis sel noorel saabki
olema raske,“ ütleb Mihkel.
Näiteks ATH diagnoo-

siga lapsel on koolis paha
olla, sest ta eksib reeglite
vastu, temaga pahandatakse. Eakaaslastega ei tule ka
suhted välja, sest ta võtab
mängud üle, on kiire ja veidi agressiivne, tulevad tülid.
Seega koolis ei oota teda
keegi, ei õpetajad ega kaaslased, ja ühel hetkel jätab ta
minemata.
Aga kodus hakkab ka
igav, ta läheb välja, satub
gruppidesse, kus tema aktiivsus võetakse vastu, seda
osatakse rakendada. Väga
raske on siis noorele selgeks
teha, et mine kooli, see on
sulle kasulik. Pigem ta ju
valib koha, kus ta on oodatud, kus on hea olla. Järgnevad hulkumised, vargused,
lubadeta sõidud… Ja siis
ongi juba politsei, erikool,
haigla.
„Ma usun, et lapsevanaemad ei taha seda kuulda,
aga tihti on üks põhjustest,
miks noore elus sellised
sündmused toimuvad, et
kodus on midagi tegemata
jäänud.
Aga ega see ei ole pahatahtlikkus, lihtsalt oskused
puuduvad. Samas saab seda
ju arendada. Vanem peaks
abi otsima, alustada võiks
lihtsatest asjadest – Gordoni
perekool, programm „Imelised aastad“. Nende kohta
oskavad lastekaitsjad kindlasti infot anda,“ soovitab
Mihkel.
Infosulg ja vastutus
Mihklit teeb murelikuks ka
nõrk kommunikatsioon nende osapoolte vahel, kes noore tugivõrgustikus olema
peaksid. Näiteks teeb haigla

ANTISOTSIAALSUSE JA PSÜHHIAATRIA ÜHISOSA

04.11.20, kell 10.00-16.45
Laagri kultuurikeskus

Koolitus on suunatud
inimestele, kes panustavad psühhiaatriliste diagnoosidega ja seadusevastaselt käituvate noorte eludesse: noortekeskuste, politsei,
omavalitsuste, asenduskodude ning Töötukassa töötajad, kooli tugipersonal, õpetajad ja muude organisatsioonide spetsialistid, kelle
tegevus on suunatud noortele. Samuti on oodatud lapsevanemad,
kes teemaga kokku puutuvad.
Koolitajad:
Kati-Riin Simisker – psühhiaater-psühhoterapeut,
Mihkel Velström – täiskasvanute koolitaja, psühholoog.
Lisainfo e-posti aadressil info@tabani.ee või telefonil 5341 5533.

Mihkel Velström:
„Üha rohkem on meil aktiivsus- ja
tähelepanuhäire (ATH) diagnoosi, samuti
autismidiagnoose. Ja kui selline keeruline
laps on peres, kus vanemlikud oskused
ei ole ehk kõige paremad, siis sel noorel
saabki olema raske.“
oma töö ära: uurib, diagnoosib, määrab ravi. Haigla
vaatest ei ole kuigi mõistlik,
et noor jääks seal edasi-tagasi käima. Aga süsteemis
tekib auk. Samamoodi need
n-ö erikoolid. Seal tehtav
töö ja info noore kohta ei
pruugi piisavalt rakenduda
järgmises võrgustiku osas:
lastekaitsjate, tugiisikute,

noorsootöötajate, kooli töös.
„Kui noor tuleb haiglast
või erikoolist, siis keskkond,
kuhu ta naaseb, peab olema
ka muutunud. Et ta ei teeks
enam sarnaseid valikud.
Riiklikud toetussüsteemid
võivad olla, aga tegelikult
sõltub edasine inimlikust
hoolivusest ja kohapealsest
toest – kogukondlikust ta-

sandist,“ leiab Mihkel.
Ta teab oma kogemusest
näiteid, kus erikoolis tehti
aasta otsa tööd noorega, aga
siis pidi ta naasma tavakooli.
Tema huvides olnuks õppida
edasi väikeklassis, aga kuna
kooli sunniti seda „rasket“
noort vastu võtma ja huvi
süveneda, kes see noor on
ja kuidas teda paremini aidata, oli napivõitu, tekkisid
tavaklassis probleemid juba
kolme esimese koolinädala
jooksul.
„Ja nii satub ta mõne kuu
pärast erikooli tagasi. Ja lõpuks ongi sel noorel õigus
– keegi ei armasta ega taha
teda,“ on Mihkel mõtlik.
Mehe sõnul ongi küsimus selles, kuidas kohalik
tasand – lastekaitse, politsei, pere, noortekeskus, tugiisik, terapeudid, kellega
omavalitsus koostööd teeb
–, suudab noort peale haiglast või erikoolist tulemist
niimoodi ümbritseda, et ta
tunneks end hoituna. Seal
võiksid olla ka vabatahtlikud mentorid, kasvõi külavanem.
„Ja kohe niimoodi konkreetselt. Et lepitakse laua
taga kokku, kes mida järgmised kuud selle noore
heaks teeb. Et tekiks isiklik
vastutus,“ leiab Mihkel.
Ja mis oluline – tuleb
aru saada, et tulemused ei

tule paari kuuga. Teismeeas noor võib väga julmalt
täiskasvanuid proovile panna, enne kui usaldus tekib.
See on aastatepikkune töö.
„Raske on leida neid, kes
jaksavad. Kes ei näeks neis
ainult halba. Last ei saa kuu
ajaga korda teha,“ on Mihkel nördinud arvamuse üle,
et tulemused peaksid ilmuma kohe.
Varem on odavam
Mihkel teab, et kunagi ei
suudeta ehitada ühiskonda,
mis klapiks kõikidele. Ikka
on neid, kes ei sobitu. „Eestis olevat vangis olevate inimeste osakaal rahvastikust
üks Euroopa suuremaid,
järelikult on meil arenemisruumi. Ja mis puutub
ressursside
suunamisse,
siis erikoolide ülalpidamine
maksab rohkem kui ennetus, vanglad seda enam. Kui
me noore peale alguses raha
ei suuna, siis pärast läheb
see veel kallimaks,“ hoiatab
spetsialist.
Kui noore diagnoosidele
ja antisotsiaalsele käitumisele algusest peale tähelepanu ei pöörata, siis muutuvad
need järjest raskekujulisemateks. Ja siis on ühel hetkel sekkumine juba pea võimatu, ka ühiskonna otsesed
ja kaudsed kulud juba määratult suuremad.

Uus töötaja – Saue valla
kultuuri- ja huvikeskuse juhataja Ede Teinbas
Mina olen Ede ja alustan 12. oktoobrist
tööd Saue valla kultuuri- ja huvikeskuse juhatajana.

E

lan juba 13 aastat
Saue vallas Ääsmäe
külas. Pärit olen Tartumaalt, aga vahepealsel ajal
elanud nii Tartus ja Tallinnas kui Berliinis ja Sloveenia väikelinnas Kranjs. Aga
praegu olen oma kolme lapse, ühe mehe ja ühe kassiga
väga rahul Ääsmäe rohelise

ja turvalise, ent ometi kogu
vajaliku infrastruktuuriga
elukeskkonnas.
Ülikoolides õppisin majandust ja Läänemere regiooni uuringuid, aga töötanud olen suurema osa ajast
migratsiooni- ja integratsiooni- ning täiskasvanute
koolituse valdkonnas, sekka

ka metsandust, IT-d jm. Viimased kuus aastat töötasin
piirkondlikus LEADER tegevusgrupis Lääne-Harju
Koostöökogu, kus tegelesin
nii LEADER meetme rakendamisega Lääne-Harju
ja Saue vallas kui algatasin
ja viisin ellu piirkonna arendusprojekte väga erinevates
valdkondades, siseturvalisusest ringmajanduseni ja metsandusest astronoomiani.
Seetõttu olen hästi tuttav
valla (eriti selle lõunapiirkonna) ettevõtjate ja vabaühendustega ja tunnen ka

paljusid tulevasi kolleege.
Pean tähtsaks head koostööd
kultuurikeskuse erinevate
majade vahel, aga ka ühist
tegutsemist valla vabaühenduste ja ettevõtjatega. Ühiselt saame parimal viisil vallaelanike vaba aja veetmise
võimalusi rikastada.
Mulle meeldib vabal ajal
käia looduses – armastan
matkata, rattaga sõita, ujuda. Olen ka suur reisimiseja kinohuviline.
Ootan juba väga meie
kohtumisi valla kultuuri- ja
rahvamajades!
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Kui laps ei tunne, et küla teda hoiab, siis
ta põletab selle maha, et soojust tunda
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Vanavanemad: noored võiks läbi astuda
igal ajal, mitte ainult tähtpäevadel
Laitse seltsimajas kogunesid vanavanemate päeva eelõhtul kohalikud vanaemad-vanaisad ja suurem osa nentis, et
põlvkondadevaheline side on nõrgaks
jäänud. Elatakse üksteisest kaugel,
vanematelt inimestelt küsimise asemel
otsitakse Google’ist.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

L

aitse kandi kuldsem
generatsioon on rõõmustavalt
taasleidnud tee seltsimajja. Eks ole
põhjust ka: toad on nüüd
enamasti valged, perenaise
soojus ka sees. Riburada on
üritusigi tehtud, septembri
teisel laupäeval näiteks oli
seltskond mõnusasti kohvilaua taga vanavanemate
päeva sildi all. Omatehtud
koogid, väike massaaž (selgub, et maja perenaine on
väljaõppinud spetsialist sel
alal), kes soovib, saab improviseeritud ilunurgakesest
uue soengu.
Räägitakse küla ja oma
asju, aga maailma omi ikka
ka. No näiteks vanavanemate päevast ja vanavanemate
rollist.
Muidugi on neil heameel,
kui külla tullakse
Olgu vanavanemate päeval
või suvalisel pühapäeval,
polegi vahet. Aga elu on ena-

masti nii läinud, et noored
on kaugel. Kui näiteks elavad Saaremaal, siis võibolla
kolm-neli korda aastas näeb.
Või elavad sootuks välismaal, siis saab üldse ainult
läbi arvutiekraani lapselapsi näha. Sellised tänapäeva
skaibivanaemad on tekkinud.
Side nagu kaob. Ega nõukaaja tõed, mis vanavanematel meeles, tänaseid lapselapsi enam suurt huvita. Nagu
vanahärra Rand humoorikalt
sedastab – kui inglist ei räägi
ja telefonimänge ei mängi,
siis lapselapse silmis tähelepanu ei pälvi. Ka vanahärra
Kassin sekundeerib, et vanasti oli suguvõsas just see
kõige hallim vanaisa, kelle
sõna otsustamisel peale jäi.
Tema oli tark, teadis, kuidas
asjad peavad käima. „Aga
nüüd aitab noori igas küsimuses Google,“ on Kassin
täheldanud. Tema heameelega jagaks oma elus olnut,
näiteks seda, kuidas Stalini
ajal elati, aga keegi ei taha
teada.

Kui tänased vanavanemad noored pereinimesed
olid, oli kombeks nädalavahetusel lõunatada äiade-ämmadega, poole suguvõsaga
võeti kartul maast ja keedeti
kambas õunamahla. Kohe
kahju on neil, et need tavad
kuidagi kaduma on hakanud.
Vanahärra Rand ütleb
täitsa siiralt, et tahaks palju
rohkem lapselapsega tegeleda, aga tihti on nii, et puhkuste ajal viiakse järeltulev
põlvkond pigem Itaaliasse
kui Laitsesse. „Lapsed ei
tea tänapäeval puude-põõsaste-lillede nimesid. Pikka
maad nad ka eriti käia ei
taha,“ on Rand nukkergi.
Mis te viimati koos tegite?
„Mul on selline trampliinkatusega maja, õpetasin poisid
(13-aastane Karl, 5-aastane
Jakob) seda samblast puhtaks tegema. Tuleb ilusti
veejoaga lasta, siis lendab
sammal laiali. Aga eks nad
on kärsitud, arvutimängus
saaks seda ju ühe nupuvajutusega teha,“ meenutab härra
Rand viimaseid ühistegemisi
lapselastega.
„Mina palusin poissi
(17-aastane Kristofer), et
ta aitaks mul kõrvitsa käru
peale tõsta. Mitte et ma ise
ei jaksaks, aga tahtsin, et
poiss ise suhtleks kõrvitsaga,
muidu ei märkagi seda aianurgas. Andsin noa kätte ja
palusin tükkideks ka lõigata,
et ta saaks ikka elusat kõrvitsat maitsta. Küll oli sel aastal
magus!“ ütleb Kassin.

Laitse seltsimaja vanavanemate päeva tähistamise juurde käis väike massaaž ja uus soeng

Vanavanemad veedaksid heameelega noortega palju rohkem aega

Juba aastaid alustab Laagri lasteaed
hooaega õhtusöögiga rahvusrestoranis
Külastatud
kohad 2010–2020

Vahemikus 2010–2020 on söödud
Prantsuse restoranis konnakoibi,
Gruusia omas head liha ja Ameerika
restorani jaoks kaboisaapadki jalga
tõmmatud.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Ü

hist väljaminekut ja
õhtusööki on Laagri lasteaia õpetajad
alati oodanud. Kunagi enneminevikus käidi kordamööda kala söömas kas
Jõgisool või Hüürus, aga
see suund hakkas end ammendama. Toonane õppealajuhataja Eli pakkus välja
mõtte hakata käima rahvusrestoranides. 2010. aastal
oli esimene minek, valituks
osutus toona Kolu restoran
vabaõhumuuseumis.
Järgnes ringkäik Euroopast Ameerikani, mõned
valikud on tulnud korraldajalt, teised töötajatelt
endilt. Mõnest külastusest

on jäänud eredamad mäletused kui teisest, Prantsuse
restorani Lion konnakoivad
kuuluvad kindlasti nende
hulka. Ka Itaalia hõnguga
Vapianost ja Gruusia mekiga Pirosmanist on head mälestused.
2014. aastast korraldab
sügisest
motivatsiooniüritust Tihaste rühma õpetaja Kati Rand. Sel aastal
oli juba ette otsustatud, et
minnakse Kreeka köögiga
tutvuma. Kati ei osanud
aga aimata, et koroonakriis
oli kolmele Tallinnas tegutsevale Kreeka restoranile
kahjuks saatuslikuks saanud – need olid suletud.
„Ühe leidsin küll Lasnamäelt, aga sinna nagu ei
tihanud minna. Täitsa ko-

gemata nägin vanalinnas
ühel majal Kreeka lippu ja
selguski, et tegemist täitsa
uue kohaga, isegi internetis polnud veel väga infot,“
rõõmustab Kati.
Söögikoht Oia üllatas
mõnusa koduse teenindusega, omanik oli ise kohal,
maja kulul pakuti õpetajatele apelsinikooki ja köögis
toimetas puhastverd kreek-

lane. Oia, muide, on Kreeka ilusaima saare Santorini
kõige ilusama linna nimi,
vähemalt nii restoranirahvas nime lugu tutvustab.
Nagu sellised üritused
ikka, on ka Laagri lasteaias
see mõeldud tiimitunde tugevdamiseks ja hooajaks
hea stardi andmiseks. Kati
tõdeb, et tõesti oli laua taga
mõnus kokkukuuluvustun-

ne. Tööl on ju jutuks ikka
peamiselt töised teemad,
kõigil oma tegemised. Niimoodi vabas vormis võib
teada saada hoopis teisi,
inimlikumaid asju. „Juhtusin tagasi tulema koos ühe
uue kolleegiga ja jäime jutustama. Selgus, et ta on
mul isegi naabriks,“ naerab
Kati.
Järgmiseks septembriks

• 2010 Eesti restoran Kolu
kõrts
• 2011 Itaalia restoran
Vapiano
• 2012 India restora
• 2013 Gruusia restoran
Pirosmani
• 2014 Vene restoran Masha
• 2015 Prantsuse restoran
Lion
• 2016 Uzbeki restoran
Talleke ja Pullike
• 2017 Saksa restoran
Schnitzelhouse
• 2018 Hiina restoran Dao
Hua
• 2019 Ameerika restoran
Legends
• 2020 Kreeka restoran Oia

on ka juba plaan olemas –
Argentiina restoran. „No
praeguse restoranituru järgi
jätkub erinevad uusi rahvuslikke söögikohti meil
veel kümneks aastaks,“
nendib Kati.

Fotod: Raina Vaarmaa

Kliimajooks kandis
keskkonnahoidlikke väärtusi
Ma ei taha kellelegi nina alla hõõruda
seda, kas ta sorteerib prügi või mitte,
kas teda üldse huvitab miski peale tema
enda ja lähedaste, aga uskuge, see päev,
kus elektrit enam ei ole, poed pannakse
kinni ja internett kaob, ei olegi võibolla
nii kaugel…
RAINA VAARMAA
korraldaja

A

ga loodame, et see
päev on kaugel!
Selle
ärahoidmiseks aitab sport ja läbi selle
terve mõistus. Nii toimus
ühel septembrikuu teisipäeval vahva spordiüritus
Riisiperes – Kliimajooks.
See toimus esmakordselt ja
osutus väga-väga lahedaks
spordipeoks. Olen ise siiani
kerges joovastuses! Päeval
olid lastejooksud lasteaias
ja õhtul tore 6 km jooksmist
ja kõndimist suurematele.
Iga osaleja võttis kodust kaasa auhinna, mille
hulgast võitjad ja hiljem
teised osalejad said valida
omale meelepärase. Toodi
nii torte, raamatuid, kehahooldustooteid kui ka viskit ja panne. Stardikaare
tegime 50 banaanikastist,
mida kogusid Nissi ja Turba kauplused paar kuud,
see oli paras väljakutse, aga
kaar sai uhke. Puust medalid valmistas Puuvigurid
OÜ-st Priit Laanekivi ja
neid kaunistasid Nissi kooli
õpilased.
Stardinumbrid
andis
Alema suusarada. Maitsvad
küpsetised ja supi valmistas Toiduvõlur OÜ ja Kai-

jaliina Saun, tema poolt oli
ka põnnidele väike kummibatuut. Muusikat kruttis
Julius Liiv ja aega võttis
Urmas Paejärv Artrotsenter
OÜst. Kohapeal toimetasid
ka tublid osalejate registreerijad Karini Kenzap ja
Karel Vendla. Kogu üritust
toetas Saue vald.
Esialgselt oli plaan lasta
stardipauku kartulipüssist,
kuid ohutuse mõttes seda
ei teinud ning asja lahendas nõelatorge õhupalli.
Liikluskorraldajateks oli
14 tõrvikutega varustatud
vabatahtlikku, neist osa
koolist ja osa külamehed.
Kohapeal sai mõõta ka keha
bioloogilist vanust, selleks
tuli Oriflamest kohale Sirje
Juudas koos kolleegiga, nemadki tõid hunniku kreeme
ja kehahoolitsustooteid auhinnalauale. Suured tänud
ka Eneken Maripuule ja
Katrin Õismale!
Rohkem infot võitjate
kohta, samuti videoid ja
pilte saab vaadata FB-lehelt Kliimajooks. Suured-suured tänud kõigile ja
ma loodan, et meeldis! Aga
hakake nüüd trenni tegema,
sest järgmisel aastal tuleb
hoopis triatlon!
Hoiame loodust, tarbime
vähem ja teeme sporti!

Miks kliimajooks? Sest ei toodetud midagi, rajamärgistused tehti
taaskasutatud materjalist, auhinnad toodi kodust, stardikaar
ehitati banaanikastidest

Puust medalid valmistas Puuvigurid OÜ-st Priit Laanekivi ja neid
kaunistasid Nissi kooli õpilased

Igaüks võttis kodust kaasa auhinna, mille hulgast osalejad
said valida omale meelepärase. Toodi nii torte, raamatuid,
kehahooldustooteid kui ka viskit ja panne

Nissi kihelkonna
Suvelõpukohvikute päeval kogus
Nissi naiskodukaitse kohvik raha
lastele õppepaadi
ostmiseks. Koguti
kohvikus 590,20
eurot ja paat on
nüüd olemas.

Õ

ppepaati Gladiator
C330 AD saavad põneva koolituse, õppepäeva või võistluse jaoks
tasuta laenutada erinevad

Kokku registreeris võistlusele 63 osalejat üle kogu Saue valla, naisi
34 ja mehi 29. Kõige noorem osaleja oli 10-aastane poiss ja kõige
vanem osaleja 69-aastane proua. Enim osalejaid oli sel aastal vanuses 30–40 eluaastat. Osaleti ka perekonniti.
Naiste seas olid kõige populaarsemad liikumisviisid kõnd ja
jooks, kuid oli ka tublisid jalgrattureid, rulluisutajaid ja kanuumatkajaid. Meeste seas aga oli ülekaalukalt populaarseim jalgratas,
millele järgnesid jooksmine, kõndimine, rulluisutamine ja -suusatamine. Kõige ekstreemsem ala, mida 300 km distantsi läbimiseks
kasutati, oli lohesurf.
Auhindade loosimine toimus 18. septembril Saue XIV Õhtujooksu autasustamisel. Peaauhinnaks olnud maastikuratta võitis
Hannes Rist Laagrist, läbides 300 km joostes ja matkates. Teised
auhinnavõitjad olid:
• Anneli Arm – jalanõude kott,
• Anneli Ruul – Sportlandi 10 € kinkekaart,
• Kaimo Käärmann-Liive – rattakindad,
• Elen Marunevitch – jalgratta kompuuter,
• Lauri Pikkpõld – joogipudel.
Aitäh kõigile, kes kaasa lõid ja jälgige ikka Saue spordikeskuse tegemisi, sest kindlasti tuleb veel põnevaid võistlusi!
TIMO HALLIST
Saue spordikeskuse projektijuht

Kohvikutepäeval kogutu eest
osteti naiskodukaitsele õppepaat

ENEKEN MARIPUU
kohvikutepäeva korraldaja

Juunis algas virtuaalvõistlus „Saue Suve Sport –
3 kuuga 300 km“ ja on aeg teha kokkuvõte, kuidas
rahvas kaasa tuli ja millisel viisil kilomeetreid läbiti.

Peaauhinnaks olnud maastikuratta võitis
Hannes Rist Laagrist, läbides 300 km joostes ja matkates

Saue valla vee-ettevõte AS
Kovek otsib oma meeskonda

TORULUKKSEPPA

täistööajaga töötamiseks Riisiperes.
Vajalik BC kategooria juhilubade
olemasolu. Kui C kategooria puudub,
siis peaks kandidaadil olema valmisolek
kursuste läbimiseks C kategooria
omandamiseks.
Huvi korral täiendava info saamiseks
helistage tel 5053633 või kirjutage
e-postile
jaanus.teder@kovek.ee

organisatsioonid ja huvigrupid. Muidugi käivad paadiga koos ka päästevestid ja
aerud-mõlad. Paadi kodu
on Riisipere lähistel. Paadi
laenutamise soovist andke
aegsasti teada meiliaadressil headtehes@gmail.com.

Nissi naiskodukaitse
tänab!
Suured tänud kõigile, kes
meie suvelõpukohvikut külastasid! Südamest soovime tänada kõiki toetajaid:
kirjastus Kentaur, Balteco
ja Valli Pillerpau, Eneken

Maripuu, Tiina Juhani, Merike Marie Nimmerfeldt,
OÜ EVEhitus, Muru talu
käsitöö. Erilised tänusõnad
muusik Jaan Vaidlale, Stella
Vanamölderile ja Paul Peeter Vernerile.

Otsime oma meeskonda töökat ja kohusetundlikku

HEAKORRATÖÖLIST

Töökoht Saue vallas. Töö täistööajaga.
Info tel. 56 505 101,
e-post: kristjan@hkp.ee
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Saue Suve Sport –
3 kuuga 300 km

7

Nr 19 / oktoober / 2020

8

Projektis „Aasta lõpuks
õhemaks“ osaleb viis sauevallakat
Septembrikuus otsis Saue Valdur inimesi, kes tahavad osaleda kolmekuulises eksperimendis, et saada eksperdi
abil oma tervise ja kehakaalu näitajad
paremaks. Nii-öelda kohalik versioon
tuntud telesaatest „Kallis, Sa oled
kosunud“, ainult et telekasse ei panda.
Aga vormi saab sellest hoolimata. Loodetavasti.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

O

mavalitsus
peaks
otsapidi
tegelema
ka rahvatervisega.
Üsna keeruline on sellele
reaalselt vormi leidagi. Jah,
saab avaldada artikleid erinevatel tervise teemadel,
saab korraldada seminare,
saab kaasa aidata kenade
tervisekeskuste kerkimisele. See on kõik samas natuke profülaktiline ja taustategemine.
Sel sügisel tekkis mõte
minna
konkreetsemaks,
kohe nagu rohujuure tasandile, nagu armastatakse
väljenduda. Päris inimese
juurde. Koos sauevallakast
treeneri Mariiga hakkavad
viis osalejat oktoobrist detsembrini õppima oma toiduvalikuid paremini tegema,
regulaarselt ja teadlikult
trenni jõudma ja kasulikke
rutiine ellu tooma. Loodetavasti tervitavad need neli
naist ja üks mees 2021. aastat juba tervislikumas ja õnnelikumas kehas.
„Esimene
kohtumine
osalejatega on seljataga, ees
ootab palju tööd, aga tunne
on positiivne, sest vägagi
rõõmsameelne seltskond on
kokku tulnud,“ rõõmustab
Marii. Treeneri sõnul kuluvad esimesed nädalad tutvumisele, vaadatakse üle kõigi
toitumised ja tehakse pisikesi muudatusi. „Alustame
kergete treeningutega, et
aru saada, mis seisus kellegi füüsis on ja kui palju võib
edaspidi kiusata. Räägime
palju treeningust, toitumisest, et mõjutada mõtteviisi
ja arusaamu, mida, miks ja
milleks. Kuna kõik saab alguse harjumustest, siis tegeleme ka nende muutmisega.
Mõõdame-kaalume ja paneme paika reaalsed kolme
kuu eesmärgid,“ tutvustab
Marii eesolevat.
Saue Valdur omalt poolt
kajastab osalejate teekonda, see võiks olla inspireerivaks tõukeks kõikidele,
kellel on keeruline astuda
need neli meetrit diivanilt
välisukseni, et trenni minna. Või kes tasakaalustatud
toitumisele mõeldes näevad
silme ees kolme kapsalehte
porgandipuruga.
Aga kõigepealt tutvume
viie sauevallakaga, kes on
otsustanud sel sügisel oma

ellu ühe väljakutse lubada.
Kaks osalejat on Saue linnast, üks Jõgisoo külast ja
veel kaks Alliku külast.
KES SA OLED, MARIT?
Mina olen 31-aastane kolme
lapse uhke ema. Meie perekonda kuulub ka kaks toredat ja mänguhimulist koera.

Koos sauevallakast treeneri
Mariiga hakkavad viis osalejat
oktoobrist detsembrini õppima
oma toiduvalikuid paremini
tegema, ja teadlikult trenni
jõudma ja kasulikke rutiine ellu
tooma

diivanilt püsti saamine on
kõige raskem samm.

Kas ja kuidas oled seni
tervise ja kaalu teemadega tegelenud?
Olen iseseisvalt püüdnud
kaalu alandada toitumise
jälgimise, rühmatreeningutes osalemise, ujumise ning
jalutamisega, kuid siiani
olen alati algkaalul lasknud
tagasi hiilida, sest tihtipeale
tulevad takistused ette ning
ma ei ole piisavalt tugev
olnud, et kaalulangetamise teed jätkata. Näiteks kui
olin eelmisel aastal juba 18
kilo alla saanud, tõmbasin
ma oma selja kuidagi väga
pahasti ära ja olin viis kuud
trennist eemal. Siis kadus
motivatsioon ja olingi tagasi
seal, kus ma tegelikult olla
ei soovi. Aga selles projektis olen valmis endast 100%
andma.

Mis on Sinu eesmärk?
Osalemise eesmärk on seljatada üleliigsed kilod ning
saavutada tervem ja tugevam keha, milles end hästi
tunneksin. Lisaks sellele
loodan külge saada mõnusa spordipisiku, mis mind
edaspidigi saatma jääks.

Mis on Sinu eesmärk?
Suurim eesmärk on kaotada
võimalikult palju kilosid.
Usun, et kuna minu kaalunumber on niivõrd suur, siis
peaks see hakkama ludinal
langema, eriti kui samal ajal
jälgin toitumist ja teen trenni. 1,5-kilone kaalulangus
nädalas oleks eriti super.
Aga samas kõige olulisem
on saada taas järje peale,
tulla siit sügavast august
välja ja hakata tegutsema,
sest sellest saab kasu terve
minu armas perekond.

Kas ja kuidas oled seni
tervise ja kaalu teemadega tegelenud?
Olen proovinud erinevaid
kaalulangetus
meetodeid
ja ka harrastanud erinevaid
treeninguid (näiteks jõusaal ja jalgrattasõit). Kaalu
langetamine õnnestub aga
vaid lühiajaliselt ning peale
paari kuud kaal tuleb tagasi
ning tõuseb veelgi. Peamiseks põhjuseks tooksin ise
välja piisava enesekontrolli
puudumise toidu osas. Kui
kõht on tühi, siis võtab silme eest mustaks ja kipun
üle sööma.

KES SA OLED,
KRISTI L?
Olen 30-aastane, abielus ja
kolme lapse kodune ema.
Kas ja kuidas oled seni
tervise ja kaalu teemadega tegelenud?
Olen püüdnud kaalu langetada toitumise muutmisega,
kuid kuidagi ikka lõpetanud vanade harjumuste
juures. Samuti olen teinud
jõutrenni ja käinud rühmatreeningutes. Kui karantiini
ajal jõusaalid suleti, kadus
ka motivatsioon ning kodus
trenni tegemine ei tundunud üldse nii tõhus. Eks see

KES SA OLED,
RAINER?
Igapäevaseid tööülesandeid
täidan kontoris, vabal ajal
meeldivad mulle laua- ja
arvutimängud, discgolf ja
kodus nokitsemine. Sellel
suvel sai kodus ehitatud
taaskasutatud materjalidest
ka kasvuhoone, mis andis
suurepärast saaki. Lisaks
kaaslasele on mul kaks
kassi ja koerakutsikas, kes
hoiab mind aktiivsena.

Mis on Sinu eesmärk?
Eesmärk on kaalu langetada
vähemalt 25 kilo ning oma
tervist parandada, sest kehalt kergemalt on ka kergem
edasi liikuda. Lisaks soovin
hoolitseda rohkem oma pere
eest ning koeraga pikemaid
jalutuskäike teha. Loodan,
et tänu Saue Valduri ning
toitumis- ja treeningu ekspertide abile suudan saada
tagasi enesekontrolli ja saavutada oma eesmärgi.
KES SA OLED, EVELI?
Olen kahe poja ema. Põhi-

töö on kontoris, aga vabatahtlikuna tegelen Saue valla noortega.
Kas ja kuidas oled seni
tervise ja kaalu teemadega tegelenud?
Kaaluprobleemid on tekkinud vähesest liikumisest
ja istuvast tööst. Eks olen
minagi proovinud igasugu
erinevaid dieete. Olen söönud ka toitumiskava järgi ja
edukalt kaalu langetanud.
Kava näpuga tagaajamise
lõppedes lõppes ka kaalu
langemine ja kaotatu tuli
taas tagasi. Nüüd koroona- ja kodukontoriaja algusest leidsin enda jaoks uue
väljakutse, et pean päevas
vähemalt 10 000 sammu
tegema. See õnnestus päris
hästi kevadel ja ka nüüd, kui
kontoris tagasi, püüan seda
jälgida ja iga ilmaga õhtul
õue kõndima minna.
Mis on Sinu eesmärk?
Õppida teadlikult toituma
ja tekitada endas see harjumus, käia treeningsaalis.
Kindlasti aasta lõpuks soovin alla võtta vähemalt 10
kilo, kõik muu on juba puhas rõõm ja edasiminek on
siit kindlasti kohe kergem.
KES SA OLED,
KRISTI V?
Üldiselt olen väljakutsete
inimene, sest elame vaid
korra ja elu ei tohiks olla
igav. Olen üle 1,5 aasta oma
esimese lapsega kodune
ning enamik ajast üksi. Seetõttu on aeg nüüd midagi
vägevat teha. Lisaks sellele on minu elu moto olnud
pikka aega “Kõik või mitte
midagi”. See on ühelt poolt
väga mõnus, aga vahel saab
see “mitte midagi” võitu ja
valin järgmise tee. Katsun
selle projekti nimel valida
pigem “kõik”. See on minu
jaoks väga oluline muutus,
sest pärast rasedust on minu
tervis ning elukvaliteet väga
palju langenud tänu kehakaalule ja energia tasemele
kehas. Olen vaid 30-aastane ja liiga noor selleks,
et olla paks! Nii palju, kui

ma end mäletan, pole ma
mitte kunagi
normaalkaalus
olnud.
Ikka
ja alati veidi
pontsakam.
Minu keha on
küll selline olnud, mis rasva
ühtlaselt laiali
laotab ja minu
pikkuse juures
pole mind üldiselt paksuks
peetud, kuid
nüüd on asjad ikka väga
hullud. Eluski
pole mul nii
palju ülekaalu
olnud kui prae- Septembrikuus otsis Saue Valdur inimesi, kes
tahavad osaleda kolmekuulises eksperimendis,
gu.
et saada eksperdi abil oma tervise ja
kehakaalu näitajad paremaks

Kas ja kuidas
oled seni tervise ja kaalu
teemadega tegelenud?
Tunnistan ausalt, et mul on
toidusõltuvus. Ma tean ka
selle põhjust ja see on enamasti emotsionaalne. Toit
on lohutus, preemia, vahel
isegi igavuse peletaja, toit
võrdub mõnikord mulle ka
keskendumisega. Suurema
osa emotsionaalse toitumise
põhjuseid olen kontrolli alla
saanud hüpnoosiga. Olin ka
ise mõnda aega hüpnoterapeut, seega on mul enamasti kerge end analüüsida.
Kahjuks pärast sünnitamist
ei olnud mul piisavalt aega
iseendale ning soovisin olla
ideaalne ema oma lapsele, märkamata, et kui enda
heaolu eest ei hoolitse, ei
suuda ma ka maksimaalne
ema olla.
Ma ei saa öelda, et olen
elus trenni teinud. Need
püüdlused end veidi liigutada ei ole minu meelest trennid. Treenimine on pigem
elustiil ja võiks olla rutiini
osa. Küll aga olen ma proovinud igasugu dieete ja toitumiskavasid. Seni on meeletud keelud ja piirangud
stressirohkelt mõjunud ning
pikaajalist tulemust pole.
Leian, et trenn kui elustiil
avaldab tugevat mõju nii
vaimule kui kehale, mistõt-

tu on kergem ka toitumist
kontrolli alla saada. Kahjuks ikka ja jälle leian end
olukorrast, kus kerkib üles
minevikust pärit kummitus
nimega trenn = valu (vaimne valu põhikooli kehalise
tundides, kus parimatel olid
privileegid ja kehva füüsilise võimekusega õpilased
jäidki alati viimastena valituteks ja igavesti viimasteks!). Kardan ka füüsiliselt
haiget saada, kuna valu on
olnud minu elu suur osa.
See on vaimne blokk, mille lahendamine ja millega
rahu tegemine on aastatepikkune teekond. Ma väga
soovin sellele nüüd lahenduse saada, usaldades end
proffide kätte. Elu andis
mulle selles projektis osalemiseks mitmeid märke,
seega võtsin julguse kokku.
Mis on Sinu eesmärk?
Minu isiklik eesmärk on
miinus 15-20 kilo. Kokku
soovin kaotada 35 kilo. Eks
näis, kui realistlik see soov
on. Ootused ja panused on
kõrged ning tahe muutusteks on suurem kui kunagi
varem. Võtan päev korraga
ja mingeid 100-protsendilisi lubadusi ei anna, kuid
sisetunne ütleb, et tulemas
on midagi head ja võimast.

Saue vallas saab
ukulelet õppida

Ukulele on välimuselt nagu kitarri
vähem vend, seda
on lihtne õppida,
aga vahva mängida
ja veel vahvam
kuulata. Ukulele
näitab jõuliselt
oma kohalolu
Laagris. Ja mitte
ainult Laagris.

Ääsmäe külamajas
esmaspäeviti:
17.30 - 6-7-aastased
18.00 - kooliealised
18.45 - täiskasvanud
Laagri kultuurikeskuses
teisipäeviti:
17.00 - kooliealised
18.00 - täiskasvanud
Haiba rahvamajas
kui on soovijaid, saab ringi
käima panna
nissitrollid@gmail.com

esitada ka meloodiaid. Repertuaaril pole piire, ukulelel kõlavad nii klassikaline
muusika, popmuusika hitid
kui ka eri maade folgilood.

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

olmeseks saava Saue
valla sünnipäevade
puhul on juba väikeseks traditsiooniks saanud
prii sissepääsuga kontserdid
üle valla. Üks neljast muusikasündmusest on Laagri
kultuurimajas toimuv Eesti
Ukuleleorkestri kontsert.
Aga lisaks saab seda pilli
õppida Laagris ka harrastaja tasemel. Nissi Trollide
korraldamisel saab sellest
aastast ukulelet mängima
õppida nii laps kui ka suur
inimene.
Mis see põneva nimega
ukulele ikkagi on ja miks
seda peaks mängima, val-

gustab Eesti Ukuleleorkestri juht ja muusikaõpetaja
Joosep Sang.
Mis pill on see ukulele
üldse on?
Ukulele on Havai saartelt pärit keelpill, mis levis
20. sajandi alguses esmalt
USAsse ja hiljem mujale
maailma ning sai mõneks
ajaks eksootiliseks moeasjaks. Ukulelet on kinolinal
mänginud näiteks nii Marilyn Monroe kui ka Elvis
Presley. Seda pilli armasta-

sid ka The Beatlesi liikmed.
20. sajandi teises pooles
ukulele populaarsus küll
langes, kuid 1990. aastatel
algas uus võidukäik ja kestab tänaseni.

muret pole. Ukulelet õppida
on lihtne ja lõbus.

On seda kerge õppida?
Ma pole veel kohanud inimest, kes ei suudaks sellel pillil helisid kuuldavale
tuua. Kui näiteks viiuli või
trompeti õppimine on alguses suur katsumus ja kannatus nii endale kui ka kodustele, siis ukulelega seda

Mis muusikastiil on
ukulelele sobivaim?
Ukulele on küll pisike ja tal
on vaid 4 keelt, aga oleks
vale pidada seda lihtsalt väikeseks kitarriks. Tegemist
on ikka täiesti omaette instrumendiga, mida võib mängida sama virtuoosselt nagu
ükskõik millist teist pilli.
Ukulelel saab mängida akorde ja saata nendega
enda või sõprade laulu. Saab

Kokku nutiseikles Laagris sel õhtul ligi 300 suurt
ja väikest. Kõigi tagasisidet
andnud perede vahel loosisime välja ka põnevaid auhindu: jäätist, spordivahendeid, lauamänge ja silmailu.
Lisaks Tuleviku lasteaiale panid seekord korraldamisele oma õla alla veel
Nõlvaku, Laagri ja Veskimöldre lasteaiad. Lähtusime sellest, et aasta 2020
on kuulutatud digikultuuri

aastaks ja võtsime eesmärgiks nutiseadmete abil tuua
osalejatele lähemale eesti
keele, looduse ja rahvatantsu.
Meie ettevõtmist toetasid
Balbiino, Sagro, Lendliis,
Kaare Lelula, Büroomaailm ja Tuleviku lasteaed.
Seiklejaid varustas joogiveega Alexela.
Täname kõiki osalejaid
ja korraldajaid! Nutiseiklemiseni järgmisel aastal!

Räägitakse ka ukulele pedagoogilisest väärtusest ...
... mis on väga õige! Kui
alustada pilli õppimist, tekib
rõõm musitseerimisest juba
esimeste katsetega, lihtsamad mänguvõtted saab selgeks igasuaguse vaevata.
Lisaks lihtsale käsitsemisele on see ka odav – igati
korraliku pilli saab vähem
kui 100 euro eest. Väike ja
kerge kaasas kanda, eriliselt
lustliku, päikeselise kõlaga.
Pedagoogiline väärtus seisnebki selles, et ukulele toob

Laagris seigeldi nutikalt
Selle aasta esimene sügispäev tõi Laagri
alevikku suure sagina. Paljud pered
liikusid ringi, kaart näpus, jalgsi või
ratastel, pisemad pereliikmed kärudes
või isade õlgadel, ja otsisid nutikaid
kontrollpunkte. Alanud oli kolmandat
aastat toimuv Tuleviku lasteaia Nutiseiklus.
KATRIN LARM
Tuleviku lasteaia
õppealajuhataja

Q

R-koodide alla olid
peidetud
lõbusad
ülesanded. Nõlvaku
lasteaia õpetajad panid pered Laagri Spoti tunnelis
kaerajaani tantsima, Tuleviku lasteaia õpiõues sai
Blue-Bot robotite abil loomalapsed nende vanemate juurde juhatada, Laagri
staadionil tegid pered Tuleviku õpetajate juhendamisel sügisesi põllutöid. Teemandi pargis sündis Laagri
õpetajate
eestvedamisel
kõikide osalejate ühisluuletus ja Veskimöldre lasteaia

õpetajad korraldasid oma
metsatukas põneva tähejahi, kus leitud tähtedest
moodustati sõnu ning kirjutati luuletusi või haikusid.
Boonusena said lapsed metsa all mustikatega maiustada.
Iga ülesande lahendamise eest sai pere oma kaardile tähetempli, tähtedest sai
kokku lahendussõna –SIPSIK. Samal ajal vuras see
tegelane tõukerattal seiklejate seas ringi, ergutades,
julgustades ja sündmust
jäädvustades.
Finišis ootas kõiki lapsi nutidiplom, mille lugemiseks tuli taas kasutada
QR-koodi lugejat.

muusika juurde nii noored
kui ka vanad, nõudmata
neilt varasemat muusikalist
haridust või pillimängukogemust.
Kui populaarne on ukulele
Eestis?
Viimase kümne aasta jooksul aina populaarsem. On
näha, et tekib ansambleid ja
seltskondi, kes käivad koos
mängimas ja laulmas. Mitmel pool pakutakse juba ka
ukuleleõpet. Pillipoed müüvad ukulelesid nagu pagarikojad sooja saia ja keegi ei
tea, palju on juba neid, kes
kodus omaette pilli tinistavad. Kui näen tänaval mõnda noort või vanemat inimest, ukulelekott õlal, tuleb
soe tunne peale küll.
Sa juhid Eesti Ukuleleorkesterit, mis tuleb ka Saue
valla sünnipäevale esinema. Mis punt see on?
Eesti esimene ning küllap ka
kõige aktiivsem ja suurem
ukuleleorkester. Äsja saime kuueseks. Orkestris on
25 liiget ja oleme tänaseks
andnud üle viiekümne kontserdi. Repertuaar on lai ja
kirju, värskelt oleme selgeks
saanud vaheldusrikka ja
heatujulise kava „Eesti Ukuleleorkester teeb poppi!“,
millega tuleme 7. novembril
Saue valla rahvast sünnipäeva puhul rõõmustama.
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Põnevad koolitused Turba
kultuurimajas
Turbas tegutseval kultuuriseltsil Nissi Särts on käsil projekt „Koolitused
traditsiooniliste käsitöövõtete propageerimiseks”, millest on oodatud
osa võtma huvilised üle valla.
KAJA VAHAR
Nissi Särts

E

riti põnevaks kujuneb terve
aasta kestev lõõtspilli valmistamise kursus, kus osaleja saab endale lõõtsakuninga
tiitliga pärjatud Heino Tartese
käe all ise valmistada Teppo
tüüpi lõõtspilli. Kursusel
saab osaleda 14 huvilist.
Peale aastase kursuse
oleme huvilistele ette valmistanud ka hulga muid
õhtuseid kursuseid: meisterdame laastukorvi, valmistame looduskosmeetikat, teeme jõuluseadet.

Uuel aastal on plaanis õppida
siidimaali, keraamikat, maalimist, õmmelda varjutehnikas
aplikatsioone, kududa Haapsalu
salle ja voolida puidust nõu.
Täpsem info tuleb uue aasta al-

guses vallalehte ja Nissi Särtsu
FB-kontole sotsiaalmeedias.
Sama projekti raames on
juba lõppenud pakutrüki ja
praegu käimas kangakudumise
kursus, kus kaltsuvaip on osalejatel juba valmis kootud ning
ootamas on suure villase
salli ja padjakatete kudumised telgedel.
Kõikidele koolitustele saab registreeruda e-posti teel
nissisarts@gmail.com.
Projekti
kaasrahastatakse Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondi
LEADER meetmest.

Toimumise aeg

Koolituse nimi

Toimumise koht

Koolitaja

Osalejate
piirarv

Osalustasu

21. okt kell 18

Laastukorvi
punumine

Turba
kultuurimaja

Avinurme
Puiduaida meistrid

22

8€

4. nov kell 18

Loodusliku
deodorandi ja
huulevõide valmistamine

Turba kultuurimaja

Siiri Kuusmann

20

5€

25. nov kell 18

Jõuluseade/-pärja
valmistamine

Turba
kultuurimaja

Florist Reile
Jaanson

22

5€

okt/nov 2020 kuni
okt/nov 2021 üks kord
kuus 3-päevane õpe

Aastane Teppo
tüüpi lõõtspilli
valmistamise
kursus

Turba kultuurimaja/Nissi põhikool

Heino Tartes ja
Heimar Tihane

14

950 €

Saue valla

sünnipäevakontserdid
 





L, 24. oktoober
kell 18

L, 24. oktoober
kell 20

SVJATA
VATRA

ansambel

KÖÖMES



 

R, 30. oktoober
kell 19.30

L, 7. november
kell 18

IVO LINNA EESTI UKULELE
SUPERNOVA
ORKESTER
ja KAIT KALL

vajalik eelregistreerimine
tel 679 6765

Sissepääs kontsertidele prii

LaitseRallyPargi

HOBIKARDISARI
Igal pühapäeval kuni
8. novembrini
Osaleda võivad kõik,
ka Sina!

Rohkem infot
www.laitserallypark.ee

Hr.

Su r

ma

lu s
Se ik

p ar

gi s

30. oktoobril 2020
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

surm.ee
Peasponsor
pürotehnikafirma
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Oktoobrikuus saab avalöögi kuu aega kestev
Porikuu elamusfestival, mis pakub poriste
ilmade saabumise puhul rohkelt tegevust
ja avastamisrõõmu pealinnast Haapsaluni.
Festivali avab suurejooneline valgusrännak,
millele järgnevad terve kuu jooksul
sündmused nii kultuuri-, kohaliku toidu kui ka
loodushuvilistele.
HELENA MARIPUU
Porikuu infojuht

3. OKT - 1. NOV 2020
Porikuu festival on Loode-Eestis kulgev elamusfestivali programm toob kokku
rohkelt erineva iseloomuga
sündmuseid kultuurielamustest kuni loodus- ja
spordielamusteni välja. Ka
Saue vald on osalemas.
Loe lisaks: www.porikuu.ee
Räätsaretk Ellamaa rabas
11.10.2020
kell 11:15 kuni 14:00
Kogunemine Turba jaamas

L

oode-Eestis põnevate sündmuste kaudu eri paiku tutvustav festival toimub tänavu kolmandat korda. Festivali
projektijuhi Elisabet Masti sõnul
on Porikuu eesmärk näidata, et
Loode-Eestis on ka turismivälisel hooajal põnevaid paiku,
mida külastada. „Porikuu programm pakub ehedaid kohalikke
elamusi, viies osalejaid paikadesse, kuhu möödajalutajad
igapäevaselt ei pääse ning mille
põnevaid lugusid alati ei teatagi,” selgitas Mast.
Tema sõnul tahetakse festivaliga meelitada inimesi kodudest välja ka ajal, mil ilmad on
juba porisemad ja õhtud hämaramad, tutvustades selleks
Loode-Eesti põnevaid paiku läbi
sügisest inspireeritud sündmuste, nagu seda on videvikuõhtud,
räätsamatkad või teatrietendused.
Festivali kavas on tegevusi igaks oktoobrikuu nädalaks.
Festivali avas 3. oktoobril suure-
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Porikuu festival meelitab nautima
poriseid ilmasid

Porikuu loovusõhtu
15.10.2020
kell 18:30 kuni 20:30
Ääsmäe Külakeskus
Lasteteater-krimikomöödia
“Pesukaru talgupäev”
18.10.2020
kell 12:00 kuni 12:40
Jõgisoo seltsimaja
jooneline valgusrännak Turbast
Ellamaale ja lõpetab 31. oktoobril valgusrännak ehk laternamatk rannarootslaste maalilisse
kodukanti Dirhamisse. Samal
päeval on ka maagiline täiskuumatk ja lõkketoitude valmistamine Veskijärve ääres.
Festivali kava ja üritustele
registreerumine: www.porikuu.
ee.
Festivali korraldamist kaasrahastavad Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfond ja
piirkonna omavalitsused.

Gurmeeturg ja hobikokkade
kohvik ”Maitse järgi!’’
24.10.2020
kell 10:00 kuni 14:00
Tuula külakeskus
Matk ümber Valgejärve
25.10.2020
kell 11:00 kuni 15:00
Järveotsa järv
Porikuu Jazziõhtu Ääsmäel
29.10.2020
kell 18:30 kuni 20:30
Ääsmäe Külakeskus

PAKUTRÜKI TÖÖTUBA
juhendab perekond Orutalu
Reedel, 16.oktoobril kell 18.00
Lehetu külakeskuses.
Osaluspanus täiskasvanutele 5 eurot
noortele kuni 18a tasuta.
Osalemissoovist palume teada anda
e-mailile olvialaur@hot.ee
10. oktoobriks 2020.
Kohtade arv on piiratud!

Oktoober Ääsmäe Külakeskuses
14.10. kino O2
15.10.Porikuu Loovõhtu
18.10.Sipsiku
pannkoogihommik
22.10.Raamatuklubi
28.10.kino Rong Busanisse 2
29.10.Porikuu Jazzi ja
veiniklubi
Vaata lisaks
https://aasmae.weebly.com/

EESTI UKULELEORKESTRI SÜGISKONTSERT

9. OKTOOBER KELL 19.00
SAUE KONTSERDISAALIS

Riisipere kultuurimaja naisrahvatantsurühm

ROOSI I
ootab uusi tantsijaid!

EESTI
UKULELEORKESTER
TEEB POPPI!
Popi ja rocki lemmiklood, solistid ja esiettekanded!

Kui rahvatants, sekka ka natuke võimlemist ja tore
seltskond on see, mis sulle sobib, siis liitu meiega!

Trennid toimuvad Nissi koolimajas alates
6. oktoobrist teisipäeviti algusega kell 19.45,

Piletid: 12/15 € Piletilevis ja
enne algust kohapeal
Info 523 4339

juhendab Ulvi Mägi.
Lisainfot küsi 553 3231

7.NOVEMBRIL KELL 14.00 HÜÜRU MÕISAS
Sissepääs VABA ANNETUSEGA

Laagri huvialakooli
poisid on Eesti parimad
mudellennutajad

Fotod: Brigitta Toomingas
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6. septembril toimusid Kuusiku lennuväljal
2020. aasta mudellennu Eesti Noorte vabalennu Meistrivõistlused. Osales viis võistkonda
kõigist põhilistest mudellennukeskustest
Harjumaalt, Narvast, Tartust ja Pärnust. Laagri
huvialakool pani võistlustel välja kaheliikmelise võistkonna.
Gregor Moistus lennutas kaht lennukit: suurt kummimootoriga (F1B) ja väikest sisepõlemismootoriga
lennukit (F1P). Mõlemas klassis sai ta meistritiitli. Eesti
noortekoondise värskeim liige Villem Vackermann sai
meistritiitli väikese kummimootoriga lennukiga (P-30) ja
2. koha suurte purimudellennukite (F1A) arvestuses.
Oli vihma ja puu otsast mudelite allatoomist, aga
võistkondlikus arvestuses võitsid viimatise MM-i ja EM-i
teise koha saavutanud Laagri huvialakooli poisid Tartu
võistkonda 27 protsendiga punktisummast. 3. ja 4. koha
said pärnakad ja viienda Narva võistkond.
Laagri huvialakoolis on mudellennu ringis veel vabu
kohti. Kui peaks juhtuma, et seoses leviva viirusega kehtestatakse liikumispiirangud, võivad lapsevanemad anda
huvialakooli direktorile teada soovist jätkata mudellennundusega. Tegutseksime sellisel juhul laupäeviti või
pühapäeviti lennuväljal, seda muidugi vaid siis, kui tugev
tuul ja vihm ei sega.
ARDO PÄRNA
Laagri huvialakooli mudellennu ringi juhendaja

XIV Saue Õhtujooksu start

Saue Õhtujooksul võttis
rajal mõõtu 412 jooksjat
Kauni sügisilmaga 18. septembril toimus Saue Õhtujooks, mis avas sarja „Sauelane
liikuma“ 14. hooaja. Põhijooksu lõpetas 248 osalejat ning lastejooksudel osales kuues
erinevas vanusegrupis 60–540 meetri pikkustel distantsidel kokku 164 jooksusõpra.
TERJE TOOMINGAS
Saue spordikeskuse juhataja

14.
Gregor Moistus stardis suure kummimootoriga
lennukiga F1B

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab talihooajaks tööle
TÄNAVAHOOLDUSE AUTOJUHTE JA
TRAKTORISTE.
Info telefonil 51 018 03, Reimo Karu.

Saue Õhtujooksu
5 km rada kulges
mööda Saue kergliiklusteid ja tänavaid: Tule
põik, Kadakamarja, Tule,
Kuuseheki, Ladva, Pärnasalu,
Kauguse, Nurmesalu ja finišikaar staadionil.
Finišis käis tõsine võistlus esimese koha pärast. Põhijooksu võitis Aleksandr
Kulešov ajaga 16.36,1, kohe
tema kannul Rapla JK esindaja Mario Markus, jäädes
liidrist maha vaid viie sajandikuga ning kolmandana
lõpetas ajaga 16.40,4 Reigo
Jörsi. Kiireim naine oli ajaga
18.16,6 Maris Terno orienteerumisklubist Saue Tammed,
talle järgnes Täppsportlaste
esindaja Liliana Torn (18.47,1)
ning 3. koha saavutas Margit
Mälter Sparta Spordiklubist
(19.40,1).
Põhidistantsi eel toimusid
staadionil
lastejooksud. 1-2-aastased jooksid
60 m, 3-8-aastased 270 m
ja 9-12-aastased 540 m. Vanuseklassid olid kahe aasta
kaupa, vanuseklassi kolme
kiiremat tüdrukut ja poissi autasustati medaliga.
Traditsiooniliselt
laulis
stardi eel Saue poistekoor
Elviira Alamaa juhendamisel. Rajal ja autasustamisel
ergutasid Tiina-Riin Uulma
juhendatatavad Sache tantsutüdrukud.
Autasustamine
toimus
Saue spordihallis, kolm kiiremat meest ja kolm kiiremat

Naiste esikolmik Maris Terno, Liliana Torn, Margit
Mälter

naist said karika, auhinna ja
koogi. Iga vanusegrupi kolme
paremat naist ja meest autasustati medali ja šokolaadiga.
Enim kilomeetreid kogunud
klubi oli Saue Jalgpalliklubi,
keda autasustati võistkonna
karika, auhinna ja koogiga.
Eriauhinnaga autasustati
rekordiliselt 25 perekonda,
kes osalesid jooksul, olid vähemalt kolmeliikmelised ja
tulid võistlustele läbi eelregistreerimise. Osalejate vahel
loositi välja veel hulgaliselt
auhindu.
Lõpuprotokoll on veebiaadressil
https://championchip.ee/results/1706.
Suur tänu kõigile osavõtjatele ja kohtumiseni sarja

Kolm kiiremat meest. Vasakult Mario Markus,
Aleksandr Kulešov, Reigo Jörsi

Täname
14. Saue Õhtujooksu toetajad
Saue vallavalitsus, Saue vallavarahaldus, Saue Spordirajatised OÜ,
Lantmännen Unibake Saue, funTIME Showservice ja Keila Tarbijate Ühistu
– suur tänu teile erakordse panuse eest!
Tänusõnad suurepärasele korraldustiimile:
Harry Pajundi, Andres Kaarmann, Riho Järvelainen, Olavi Valner, Timo
Hallist, Rainer Kukk, Tõnis Ilp, Mari Tensing, Kristi Kanarbik, Leho Valmas,
Virko Kolks, Marko Laretei, Nils Joonas Põldme, Kristel Tamm, Marlys
Pajula, Annika Kaupmees, Kelly Toomast, Elviira Alamaa, Tiina-Riin Uulma,
Laura Häling, Brigitta Toomingas. Aitäh koostööpartneritele: Sportos OÜ,
Championchip Eesti OÜ, Road Service OÜ, Securitas Eesti AS, Goodmark
OÜ, Sportland Eesti AS, Saue gümnaasium, Saue poistekoor, Sache tantsutüdrukud.

„Sauelane liikuma” orienteerumise etapil juba laupäeval,

10. oktoobril Saue Keskuse
pargis.

Üsna tihti on viimastel nädalatel
helistatud või kirjutatud vallamajja,
et mis nüüd siis teha, kas korraldada
kontsert või mitte, kas minna kinno või
mitte jne. Ja vastanud oleme me ikka,
et Saue vald ei ole asi iseeneses, siin
kehtivad kõik Eesti Vabariigi seadused
ja ettekirjutused.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

V

allavalitsus ei plaani
teha ühtegi piirangut
niisama ja igaks juhuks, vaid
lähtume sellest, millised on
valitsuse ja terviseameti nõuded või soovitused.
Koroonaviiruse levik on
viimastel nädalatel küll hoogustunud, kuid üheski kontserdi- või teatrisaalis üle Eesti ei ole tänase seisuga viirus
levinud. Järelikult on ühtviisi
hoolsad olnud nii külastajad
kui ka korraldajad, kes on

loonud saalides, koridorides, garderoobides turvalise
keskkonna.
Seega ei ole ühtegi uut
käsulauda, vaid kõik juba varem räägitu-kuuldu: pese tihti käsi, haigusnähtudega püsi
kodus, köhides-aevastades
pane suu ette küünarnukk,
mitte käsi jne.
Kas maskiga või ilma?
Terviseameti kodulehel on
kirjas, et maski ei ole üldjuhul mõtet kanda ei kodus ega
õues. Kodus ei ole mõistlik
maski kanda seetõttu, et kui

üks pereliige on haigestunud
ja pereliikmed ei ole püsivalt
isoleeritud, siis leiab viirus
tõenäoliselt ikka tee pereliikmete nakatamiseks. Õues
võib vajadus maski kandmise järele tuleneda elukutsest,
kui on vajalik lähikontakt
(nt müüjad, korrakaitsjad,
meedikud). Maski võib olla
mõtet kanda ühiskondlikes
ruumides (poed, apteegid,
meditsiiniasutused,
ühistransport), kus liigub palju
inimesi. Nina ja suu katmine
on sellises paigas igati kohane.
Seega maski kandmise
kohustust ei ole, aga kahju ta
kindlasti ka ei tee.
Miks kultuurimajas minu
nime ja telefoni küsiti?
Kui lähed kontserdile, teatrisse või kinno, ole valmis
ürituse korraldajale andma
oma kontaktandmeid. Sama
kehtib valla kultuurimajades
huviringidesse või koosolekutele mineku puhul. Miks?
Sest siseruumides toimuvatel
üritustel on endiselt 50% täi-

KULTUURIKALENDER OKTOOBRIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

14.0930.10

Näitus "Läbi aja. Mängud ja
mänguasjad"

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

09.10.

Kontsert "Georg Ots 100!" Mati Turi
ja Martti Raide"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

09.10.

Teater "Meelepete"

kell 19 Saue
kontserdisaalis

tel 523 4339 www.piletilevi.ee

10.10.

Sauelane liikuma. Orienteerumine

kell 12 Keskuse pargis

tel 53334160, rainer.kukk@
sauespordikeskus.ee

11.10.

Räätsaretk Ellamaa rabas

algus kell 11.11 Turba
raudteejaamas

KOHAD TÄIS!
FB: Riisipere kultuurimaja
tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

11., 18. ja
25.10.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja pühapäevakool

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

14.10.

Kino "Alice"

kell 19 Turba kultuurimajas nissisarts@gmail.com, tel 5341 4517

14.10.

Kino "O2"

kell 20 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

15.10.

Porikiuu loovõhtu

kell 18.30 Ääsmäe
külakeskuses

www.porikuu.ee

16.10.

Saue valla laululapse vanema
vanuseastme eelvoor

Laagri kultuurikeskuses

tel 505 2463,
kuldar.paju@sauevald.ee

16.10.

Tšelloduo
Andreas Lend ja Marius Järvi

kell 18 Turba kultuurimajas

www.plmf.ee
nissisarts@gmail.com, tel 5341 4517

16.10.

Pakutrüki töötuba

kell 18 Lehetu
külakeskuses

Osalemissoovist anna teada
10. oktoobriks olvialaur@hot.ee

17.10.

Saue valla laululapse noorema
vanuseastme eelvoor

Nissi põhikoolis

tel 505 2463,
kuldar.paju@sauevald.ee

18.10.

Sipsiku pannkoogihommik

kell 11 Ääsmäe
külaplakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

18.10.

Mustkunstiteatri etendus
"Huumor ja hookuspookus"

kell 12 Mustkunstiteatris

www.mustkunstiteater.ee

19.-22.10

Koolivaheaja nooretelaagri
töötoad

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

EELREGISTREERIMISEGA!
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

20.10.

Ettelugemispäev

Ette loetakse kell
12, 14 ja 16 Saue
vallaraamatukogus Laagris

FB: Saue Vallaraamatukogu
laagri@saueraamatukogud.ee
tel 679 6869

20.10.

Teater "Igaühel neli nägu"

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

www.piletimaailm.ee
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

22.10.

Raamatuklubi

Ääsmäe külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

24.10.

Saue valla laululapse
finaalkontsert

Haiba rahvamajas

tel 505 2463,
kuldar.paju@sauevald.ee

24.10.

Saue valla 3. sünnipäev

Saue linnas kell 15-18
ekskursioonid uues
vallamajas kell 17.30
sünnipäevatort

EKSKURSIOONID ON
EELREGISTREERIMISEGA!
www.sauevald.ee

24.10.

Valla sünnipäevakontsert.
Esineb Svjata Vatra

kell 18 Saue linna Keskuse
pargis

tel 5234339,
sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee

24.10.

Valla sünnipäevakontsert.
Esineb Köömes

Nissi põhikoolis
kell 19 sünnipäevatort
kell 20 kontsert

FB: Riisipere kultuurimaja
tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

tuvuse nõue. See nõue ei kehti, kui publikul on nummerdatud ja isikustatud istekoht.
Nummerdatud ja isikustatud istekoht tähendab, et piletit ostes või üritusele minnes
tuleb anda oma kontaktandmed. Kui peale ürituse toimumist mõni külastaja on
teavitanud korraldajat, et tal
on diagnoositud COVID-19,
on korraldajal võimalik üritusel viibinuid võimalikust
nakkusohust teavitada. Kui
ei soovi anda oma pärisnime,
võib kirjutada nime asemel
ka näiteks Miki Hiir, kuid
telefoninumber peaks olema
õige, et teiega vajadusel hiljem kontakti saada.
Igaühel on võimalik ka
andmete andmisest keelduda ja ka sellisel juhul on tal
õigus kontserdile või kinno
minna, kuid siin loodame me
inimeste mõistlikkusele ning
soovile nii iseennast kui ka
teisi kaitsta.
Kui ürituse korraldaja
otsustab külastajate isikuandmeid mitte koguda, tuleb
jääda 50% täituvuse juurde

Laulukonkursi muudatused
Saue valla laululapse konkursi eelvoorud toimuvad seekord videokonkursina. Laulukonkurss on sauevallakate seas väga populaarne
ja kuna maskide kandmine sellisel üritusel ei oleks mõeldav, ei ole
ka mõistlik inimesi ühte majja kokku koguda. Konkursile saadetud
videoid hindab 3-liikmeline žürii, kes valib igast vanuserühmast neli
lauljat Harjumaa laululapse konkursile. Sõelale jäänud lauljatel on
võimalik publiku ette astuda professionaalse bändi saatel
24. oktoobril Haiba rahvamajas.

ehk siis saab pileteid müüa
kuni pooltele saalis olevatele
kohtadele.
Kontaktivaba
laenutuse võimalus
Kevadise eriolukorra ajal
alustasid valla raamatukogud
kontaktivaba laenutusega ja
see teenus ei ole mitte kuhugi kadunud. Vastupidi – kõik
raamatukogud pigem julgustavad lugejaid oma raamatusoovist kas telefonitsi või
e-kirjaga teada andma ja siis
saab juba otse raamatukoguhoidjaga kokku leppida,
mis päeval raamatutele järele
soovite minna. Raamatuid

Su kodu on nüüd seal, kus Linnutee
See helendav rada, see tähine kee…
Avaldame kaastunnet Maarjale
kalli ema

ESTER NAAGELI
surma puhul.

saab tellida ka lugejaportaalis Urram (www.lugeja.ee).
Raamatukogudel on välisukse juures kas riiul või laud,
kuhu on tähestiku järjekorras
valmis pandud ette tellitud
raamatute pakid.
Ja nagu ikka on olnud,
saab jätkuvalt viia läbi loetud
raamatuid tagastuskasti – ka
selleks toiminguks ei ole tegelikult vaja raamatukokku
siseneda.
Ja kes soovib minna raamatukokku sisse ning ise
riiulite vahel luusida ja raamatuid sirvida-valida, siis
ka see võimalus on täitsa
olemas.

Mälestame lahkunud vanaema

ELMA
SOODLAT
lapselapsed peredega

Urve Laul lastega

Avaldame sügavat kaastunnet Valdis
Toomastile perega

ISA, VANAISA JA ÄIA
surma puhul
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus

Avaldame sügavat kaastunnet Tiit Isopile

EMA
surma puhul
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Maarisele perega isa,
vanaisa

MATI TOOMASTI
kaotuse puhul
Saue Vallavarahaldus

Ma näen kui lasen isa käest lahti kord,
et teha ise sammud siin maailmas...
Kallis Maaris, südamlik kaastunne Sulle ja
Su perele armsa

ISA

kaotuse puhul.
Noortekeskuse pere

Sügav kaastunne perekonnale ja
lähedastele

KAI AUNA
kaotuse puhul.
Ingrid, Kalle, Sirje ja Petro perekondadega

Sügav kaastunne Valdisele perega

MATI TOOMAST
Surma puhul
Isamaa Saue
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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
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee

korras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 53654085, skampus@online.ee
Keila Lemmikloomapood müüb kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele, broileritele, kalkunitele). Poes
saadaval kõik linnupidamiseks vajalik inventar:
sööturid, jooturid, inkubaatorid jms. Täiendav info:
628 8888. Asume: Haapsalu mnt 21, Keila. Avatud:
E-R 10:00-18:00, L 10:00-14:00
Erinevas vanuses kanade müük Sauel. Info 50 74710.
Samas võimalik tellida vuti- ja kanamune. Sauele
toimetan kohale teisipäeviti, teistel päevadel saab
kätte Keilas.

Ostame VANAVARA - mööbel, dokumendid, fotod,
mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorattad ja palju muud! Ardo, 56 07 85 79

Aitame vabaneda prahist! 15, 20 ja 30m3 konteinerite rent, tööjõud koristamiseks. Telli 55570040 Info
www.prugiveod.ee

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee

Veoteenused ja ehitusmaterjali transport. Kraanaga veoauto saab ise peale/maha tõsta kuni 2t raskusega kaupa. Big-Bag kottide vedu (1m3 / 1t). Tel.
58363882
Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist,
56965277
Anda rendile bensiinimootoriga halumasin. Masin
asub Harjumaal Kose vallas. Tel: 55948418
MÜÜK/OST
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
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 sularahas. Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52 €/
rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278

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.
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud seisva sõiduki
(sõiduauto, maastur, kaubik). Ei pea olema sõidu-

Aastast 2002

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

51 36 999

Tel 900 1727 • 24 h

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT

140€

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

LAAGRI KÜTTELADU

Notarid
Priidu Pärna ja
Lee Mõttus
avasid büroo
Sauel Tule põik 1
(Saue Ärimaja).
Vastuvõtt E ja T,
tel 60 52 112,
e-post: saue@notarmail.ee

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

150,00 EUR/alus

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem

KÜSI PAKKUMIST!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.

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

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

Tallinna
KremaToorium
Teie soovid,
tehtud meie kätega!

/ALUS

/ALUS

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

ALATES

190€

ALATES

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992

www.votex.ee

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

KAARDID
ENNUSTAVAD

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal
Kose vallas. Lisainfo: 56219762.

&

Müüa puitbriketti, pelletit,kivisütt ja kütteklotse.
Transport Sauele tasuta. Tel.53593615. www.keilabrikett.ee

Hoonete renoveerimine, juurdeehitused, pööningute välja ehitamine, muinsuskaitse tööd, fassaadide, katuste, vundamentide soojustamine ja renoveerimine. T. 53072076, info@viimistlusehitus.ee

Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine; trimmerdamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372 5348
7318, e-post igor@inkteenused.ee

R, 09.10 9-13.00
Turba kaupluse juures
Eestimaise voodipesu
SUURMÜÜK!
Tekikott al 15,50 €
Padjap al 2,00 €
Selle reklaamiga
kogu täishinnaga
-10 %
voodipesu

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused
matuse vormistamise
võimalus internetis

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).

Professionaalne ja kaasaegne

KORSTNAPÜHKIMISTEENUS
Sinu eramule

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

korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

LAAGRI COMARKETI APTEEK
Veskitammi 10, Laagri
NÜÜD AVATUD KA LAUPÄEVITI

E-R 10-19 L 11-16

15

Smile küpsetuspaberi
lehed 24tk

1.65

1.20

-27%

Smile küpsetuskotid
35x43cm 5tk

1.10

0.85

-22%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Vilma õhuke
pitsapõhjapulber 400g

1.15

0.75

-35%
1.87/kg

Peekon kamaraga
Rakvere

5.99

4.69

-22%

/kg

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Eesti juust viilutatud
500g

4.39

2.79

-36%
5.58/kg

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
Vaniljesaiake 400g

-24%

1.95

1.49

3.73/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

UUE PÕLVKONNA
LG ÕHK-VESI SOOJUSPUMP - KÕIK ÜHES
- tipptasemel efektiivsus
- kõrge energiaklass
- kütte-ja soojavee valmistamine
- töötab välisõhu temp. -25 ° C
- kõrge pealevoolu temp. 65 ° C
- LG SmartThinQ ™ kaugjuhtimine
- kiire ja kompaktne paigaldus

www.kyttemeister.ee
Pärnu mnt 499, Laagri
tel 6 556 680
KÜTTEMEISTER info@kyttemeister.ee

MÜÜK JA PAIGALDUS
Küsi personaalset pakkumist!

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

· CNC TREI- JA FREESIKESKUSE (HAAS) OPERAATOR
· KEEVITAJA

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE
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Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi
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Naiste kleidid ja
kingad

Laste joped,
kombinesoonid

Naiste joped
ja mantlid

Meeste joped

2.-4. oktoober

9.-11. oktoober

16.-18. oktoober

23.-25. oktoober

Laste fliisjakk
Icepeak

Laste kleit
Lenne

24.95

19.95

7.95

Naiste jakk
Icepeak

Meeste päevasärk
Tom Tailor

Naiste kleit
Blue Seven

-20%

45.95

Naiste saapad
Tamaris

79.90

-20%

39.99

Naiste vabaajajalatsid
Marco Tozzi

64.90

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-20%

Poiste T-särk
Blue Seven

39.95

Meeste kingad
Rieker

74.90

-20%

Naiste kudum
Fransa

25.95

Meeste T-särk
Puma

Meeste kardigan
Jack&Jones

20.00

29.95

Naiste Tuunika
Althea

Imiku kombinesoon
Blue Seven

39.95

24.95

Laste saapad
Tom Tailor

Laste saapad
Tom Tailor

49.90

39.90

www.keilaty.ee
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