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Haibas avas kogukonnale uksed sooja
sisetunde ja mitmete teenustega maja
Peale remonti tegutsevad
ühes majas koos
valla halduskeskus,
raamatukogu,
noortekeskus, samuti
kultuuri- ja spordipool.
Maja avati nii nagu kunagi
ammu esimest korda aastal
1984 – lõikuspeo aegu ja
Ivo Linna esinemisega.

←↑ Nagu ikka, lõigati avamise puhul punast linti mõnusas sisehoovis, peeti kõnesid ja söödi torti

Kui avamisel olid spordisaalis peolauad, siis edaspidi saab Kaljo,
kes on juba aastakümnetepikkuse kogemusega spordijuht, jätkata
tööd uuendatud spordisaalis, mille juurde renoveerimise käigus sai
riietusruumidesse ehitatud ka saunad

Teisel korrusel on hubane ja õhurikas raamatukogu, kus
päikeselised raamatukoguhoidjad Liia, Ene ja Eve pakuvad rahvale
nii eestikeelseid esmatrükke kui ka juba klassikaks muutunud
lugemisvara

Ivo Linna ja ansambel Supernova tõmbasid rahva saali
tantsupõrandale. Seegi on uuenduskuuri läbinud – pärast 36
aastat on saalis jälle uued ja mugavad istmed, kinoseansside
tarvis pimendavad rulood. Kuldari valvsa pilgu saab ses saalis
tublisti kultuurilist sisu olema

Ka vallavalitsuse halduskeskus on siia kolinud kõrvalolevast
mõisamajast. Ilusad uued kabinetid on küll väiksemad kui mõisas,
kuid valgusküllased ja hubased

Pidulised said fotoseina ees lustlikke pilte teha,
naeratuselt tabatud Mõnuste küla Ristema
muuseumi näitetrupi liikmed Maarja, Aare ja Merle

Noortetuba on kenasti uude keskkonda sulandunud. Selles on
läbi kahe tasandi avatud ruumid, olemas on väike kööginurk,
piljardilaud, siin hakkavad Caroline juhendamisel toimuma
erinevad koolivälised tegevused

Olulisel kohal majas on ka kerge valgenduse läbi teinud
retrohõnguline baariruum, kus on säilinud 1984. aastast
nii Standardi pehme mööbel kui ka ARS-is eritellimusena
valminud seinalambid. Akent kaunistab Vaige Jelle tehtud suur
makrameetehnikas kardin aastast 1986. Samuti on maja pärlid
1985. aastal Paul Alliku maalitud pannood „Rahvatantsijad“ ja
„Poisid murul“, mis kaunistavad kultuurisaali ja raamatukogu
seina, need kinkis kunstnik ise majale juba 35 aastat tagasi

Saue vallas algab lähiajal
riigigümaasiumi ehitus
Laagri
riigigümnaasiumi
õppe- ja
spordihoone

Eelmisel nädalal
allkirjastati õppeja spordihoone
ehitusleping,
esimene
töökoosolek on
juba sel nädalal
ja avamisajaks
lubatakse 1.
septembrit 2022.

• 540 õpilaskohta
• alustab tegevust
01.09.2022
• eskiisprojekt
arhitektuuribüroolt
BOA
• ehitaja Eventus
Ehitus
• investeering 6
miljonit eurot
(lisandub käibemaks)

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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iigi Kinnisvara allkirjastas
Laagri
r i ig ig ü m na a siu m i
õppe- ja spordihoone ehituslepingu ning peatöövõtjaks sai hanke võitnud
Eventus Ehitus. Laagri
õppe- ja spordihoone kompleksi projekteerimise aluseks on arhitektuurivõistluse võidutöö „Kaks kantsi“,
mille autorid on Anto Savi,
Jürgen Lepper ja Maiu Uusmaa
arhitektuuribüroost
BOA arhitektid.
Laagri
ehituslepingu
maksumus on ligi 6 miljonit
eurot (lisandub käibemaks).
Kuigi hange korraldati ühisena, on projektil finantseerimise poole pealt kaks
partnerit. Kooliosa rahastab ministeerium Euroopa
Liidu vahenditest ja spordi-

Planeeritav hoonestus on kavandatud kahemahulise kompleksina, mis on omavahel ühendatud esimese korruse tasapinnas kulgeva
galerii kaudu

kompleksi valmimist Saue
vald. 6 miljonist on valla
kanda jääv spordikeskuse
maksumus lepingu järgi ca
2 miljonit (lisandub km.)
Pisikese osa sellest, umbes 156 000 eurot on vald
saanud maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest.
Kool on kavandatud 540
õpilasele ja 45 õpetajale,
uue õppehoone suletud netopindala on ca 4500 m²,
tegemist on A-energiaklassi
hoonega.
Planeeritav hoonestus on
kavandatud kahemahulise
kompleksina.
Kinnistute
(Veskitammi 24 ja Kooli tn
1) lääneserva on planeeri-

Veskimöldre tunnel sai
grafitikatte
Laagri kultuurikeskus on kahel sügisel korraldanud Pärnu maantee aluse tunneli grafitiprojekti. Sel sügisel tehti sama soojaga
veel üks tunnel värviliseks. Veskimöldre oma. Sinna hakkasid juba
sodimised seintele tekkima. Minge jalutage läbi, igasugu põnevaid
tegelasi näeb seintel. Lähiajal paigaldab vallavalitsus sinna ka lisavalgustuse.

tud spordihoone ja idaserva
gümnaasiumi õppehoone,
mis on omavahel ühendatud
esimese korruse tasapinnas

kulgeva galerii kaudu. Lahendus tagab sujuva ühenduse kahe maja vahel ja
samas loob avarad vaated

Eskiis arhitektuuribüroo BOA
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ning head valgustingimused
gümnaasiumi õppehoonele.
Esimene ehituskoosolek
toimub juba 11. novembril,

pärast seda kinnitatakse
täpsemad ehitusgraafikud ja
ajakavad. Laagrisse rajatav
kool alustab tegevust 2022.
aasta 1. septembril.
Koolitegevuse sisulise
poolega tegeleb ministeerium, muuhulgas ka uuele
asutusele direktori valimisega, usutavasti kuulutatakse konkurss välja hiljemalt
2021. aasta kevadel.
Õppetöö alustamisega
riigigümnaasiumis
lõpetatakse Sauel gümnaasiumiastme tegevus. Kõik
õpilased, kes õpivad sel
momendil Saue gümnaasiumis, saavad riigigümnaasiumis lõpetada sama õppekava alusel, millel nad Sauel
õppima asusid.

Vabanevatele ruumidele Laagri halduskeskuses korraldatakse üürikonkurss
Koos uue vallamaja valmimisega Saue linnas on vabaks jäänud Laagri
halduskeskuse maja teine korrus Veskitammi 4 hoones, vabanevad pinnad
antakse üürile avaliku konkursiga.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse
postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000.
/ Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505,
Saue vald, Harjumaa / e-posti aadress: leht@sauevald.
ee / Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse
huvides sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.
ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. /
Trükk: Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

ogu teise korruse
pindala on ca 211
m 2, mis omakorda
jaguneb üheksaks eraldi sissepääsuga ruumiks.
Suurim ligi 40 m 2, väikseim umbes 10 m 2. Võib
teha pakkumise nii ühele,
kolmele ruumile kui tervele
korrusele korraga.
Üürile antakse ruumid
kuni viieks aastaks, üürihinnaks on minimaalselt
5 eurot ruutmeetri eest
ühes kuus, lisanduvad kõik
jooksvad kulud. Ruumid
on suhteliselt heas korras,
kerge remondi võib üürnik
muidugi ise oma kuludega
lisaks teha.
Veskitammi 4 asub
Laagri alevikus strateegiliselt väga heas kohas – bussipeatused lähedal, parkla

33,7 m2

14 m2

16,3 m2

33,6 m2

17,2 m2

46,4 m2

üle tee ja asukoht täitsa
keskuses. Tõenäoliselt on
soovijaid rohkem kui pakutavaid ruume, seega korraldatakse avalik üürikonkurss.
Parimate pakkujate väljaselgitamisel arvestatakse ka planeeritava teenuse
olulisust vallaelanikele ja
sedagi, kas teenust seni
on üldse pakutud. Ka pakkuja kogemus ja äriplaan
ning selle elujõulisus on
arvestatavad valikukriteeriumid. „Hoone asukoht ja
ruumiprogramm soosivad

37,7 m2

29,5 m2

11,5 m2

11,4 m2

29,7 m2

5 m2

Lisainfo
Huvilistel pöörduda Saue vallavalitsuse kinnisvara projektijuhi Siisike Lehtsi poole telefonil 529 8141 või kirjutades siisike.
lehtsi@ sauevald.ee.
Pakkumised esitada hiljemalt 2. detsembril 2020 kell 13 Kütise
tn 8, Saue linn, Saue vald, Harjumaa 76505 sekretärile kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Veskitammi 4“.

selle kasutamist olmeliste
teenuste pakkumiseks ja
rentnike valikul arvestab
vallavalitsus ka pakutavate
teenuste sobivusega ning
nende tegevuse kooskõla

teiste üürnikega. Vald ei
võta üürikonkursi kuulutamisega kohustust lepingut
sõlmida, kui pakkumised
ei esinda piisavalt avalikku
huvi.
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Ligi 14 miljonit maksnud
Kernu ümbersõit on valmis
2019. aastal alustatud Kernu ümbersõidu ehitus on valmis ning jäänud veel
viimased haljastus- jms tööd. Kokku ehitati 2+1 teid pea 6 kilomeetril, neist 5
kilomeetrit täiesti uuel trassil.
MAANTEEAMET

U

us tee tõstab liiklusohutust Tallinna–
Pärnu–Ikla maantee 37.-42. kilomeetril. Uus
Pärnu maantee trass pöörab
olemasolevalt maanteelt paremale vahetult peale Kohatu tanklat, kuhu on rajatud
eritasandiline liiklussõlm,
ning läbib valdavalt põllumaid ja üksikuid metsaalasid.
Tee ristub olemasoleva
kõrvalmaanteega 11360 Riisipere–Kernu, kuhu on välja
ehitatud samuti liiklussõlm
koos bussipeatuste ja jalgtee
ühendustega.
Kogu trassi ulatuses on
paigaldatud loomatarad, v.a
üks loomade ülekäigukoht,
ning rajatud seitse konnatruupi.
Maanteeameti tellimusel ehitas ümbersõidu Nordecon AS. Uue teelõigu
ehitus läks maksma 13,9
miljonit eurot.

Uus töötaja –
Saue kultuuri- ja
huvikeskuse kultuurijuht
Marleen Vitsut

Saue valla ametlikud teated
SAUE VALLA ÜLDPLANEERINGU
JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE
VASTUVÕTMINE JA AVALIKULE
VÄLJAPANEKULE SUUNAMINE
Saue
Vallavalitsus
teatab,
et Saue Vallavolikogu võttis
29.10.2020 aasta otsusega nr 50
vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saue valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.
Avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 26. novembrist
kuni 26. detsembrini 2020. Üldplaneeringu kaardi, seletuskirja,
KSH aruande materjal ja kooskõlastuste ning arvamusavalduste tabelid koos Vallavalitsuse
seisukohaga on kättesaadavad
valla veebilehel sauevald.ee/

koostatav-uldplaneering
Arvamused palume saata
elektroonselt aadressile info@
sauevald.ee või postiga aadressile Kütise tn 8, Saue linn
76505, Saue vald. Materjaliga on
võimalik tutvuda ka tööaegadel
vallamajas Saue linnas (Kütise tn 8) ning halduskeskustes
Laagris (Veskitammi 4), Riisiperes (Metsa tn 7) ja Haibas (Riisipere tee 6). Palume külastus
eelnevalt kokku leppida e-posti
teel info@sauevald.ee või telefonitsi: Saue 6 790 180, Laagri 6
541 130, Riisipere 6 087 231, Haiba 6 793 014.
Planeeritavaks alaks on kogu
Saue valla haldusterritoorium
(suurusega ca 630 km²) ning planeeringuala piiriks on Saue valla

halduspiir. Üldplaneeringus on
ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Saue valla, Saue linna,
Nissi valla ja Kernu valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Täpsustatud on
tiheasustusega alade piire, sh
on ühiseks tiheasustusega alaks
ühendatud Laagri alevik ja Saue
linn. Laagri aleviku ja Saue linna
keskustes on kasutusele võetud
uus juhtotstarve keskuse maa.
Üldplaneeringu elluviimisega
eeldatavalt ei kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Lähemat
informatsiooni
saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon
5453 6167, e-post kaili.tuulik@
sauevald.ee

Avaliku väljapaneku
tulemuste avalikud
arutelud toimuvad
järgmiselt:
25. jaanuaril 2021, Laagri Kultuurikeskuses, Veskitammi 8,
Laagri alevik;
26. jaanuaril 2021, Saue
Vallamajas, Kütise tn 8, Saue
linn;
27. jaanuaril 2021, Nissi Põhikoolis, Nissi tee 33, Riisipere;
28. jaanuaril 2021, Haiba
halduskeskuses, Riisipere
tee 6, Haiba.
Kõik arutelud algavad kell
17.30.

Seikluspargi rajamine eelläbirääkimistega
pakkumise korras Alliku külla

Minu nimi on Marleen ja alustasin 2. novembril tööd Saue kultuuri- ja huvikeskuse kultuurijuhina. Olen pärit Muusika külast ning
lõpetanud Ruila põhikooli. Tallinna vanalinna hariduskolleegiumis gümnaasiumihariduse saanuna asusin õppima Tartu ülikooli
Viljandi kultuuriakadeemiasse kultuurikorraldust. 2021. aasta kevadel loodan saada diplomeeritud nii kultuurikorralduse erialal
Viljandis kui ka Otsa kooli jätkuõppes muusikaettevõtluse spetsialistina. Kes palju teeb, see palju jõuab!
Olen korraldanud festivale ja kontserte, näiteks olen kaasa löönud Viljandi kitarrifestivali, Tallinn Music Weeki, Uue Maailma tänavafestivali, EV100 kontserttuuri „Mööda piiri” jt põnevate ürituste läbiviimisel. Olen saanud kätt proovida kasvatajana lastelaagris
ning rühmajuhina SA Õpilasmalev ridades. Nii töös kui eraelus olen
alati avatud uutele mõtetele ja koostööle.
Armastan suuri ettevõtmisi ning loodan ka Saue valla ellu värskeid mõtteid tuua. Olen ikka pidanud valla tegemistel silma peal
– siin on palju, mida säilitada ja nii mõndagi, millele uute mõtetega
hoogu juurde anda. Vabal ajal meeldib mulle samuti kultuur. Naudin vaikseid õhtuid hea raamatu seltsis, teatrikülastusi, häid filme
ning kontserte, lisaks sellele armastan väga maailmas ringi reisida.
Usun, et kohtume juba peagi järgmisel kultuurisündmusel.

Uued mänguväljakud
Sauel ja Ääsmäel
Suurte ehituste kõrval on paar vähematki valmis
saanud. Ääsmäe küla ja Saue noorem generatsioon
saab oma vaba aega ja fantaasiat kasutada uutel
mänguväljakutel.
Tõsi, esiti ettevaatlikult. Pisut on kannatust vaja, sest haljastus
on värske ja võtab aega, et see kosuks ja kindlamaks muutuks. Et
mänguhoos vähemalt muru ja istutuskohti säästetaks.
Kui saaks noortele öelda kodus, et oldaks tähelepanelik ses
osas? Ääsmäe lapsed peaksid hoiduma kohe esimese lumega kelgutamast, sealgi vajab maa külmumist.
Nii on kevadel kenam vaatepilt ja ilusad uued istutusalad säilivad paremini. Kui sügis ikka väga vihmaseks ja poriseks kätte läheb, pannakse võibolla esialgu ka piirded ette.
Ootame mõistvat suhtumist nagu ikka!

INDREK EENSAAR,
arendusosakonna juhataja

K

una Saue valla keskusalades
kasvab
noorte hulk väga kiiresti ning Alliku külas asub
vallale kuuluv maatükk,
kuhu sobiks suurepäraselt
elamusi pakkuv seiklusrada,
otsustas Saue vallavalitsus
viia läbi eelläbirääkimistega pakkumismenetluse,
leidmaks isiku, kelle kasu-

tusse anda Saue vallas Alliku külas asuv Koruserva
üldmaa kinnistu (katastriüksus 72701:001:2070, sihtotstarve 100% üldkasutatav
maa, pindala ca 9000m²)
kümneaastaseks perioodiks
eesmärgiga rajada sinna
seikluspark.
Koos seikluspargiga võib
rajada ka väikse teenindushoone, kus võib asuda ka
näiteks toitlustuskoht ja/või

hügieeniruumid
seikluspargi kasutajatele. Ühtlasi
peaks lisaks kõrgseiklusrajale rajatama ka madalseiklusrada lastele. Kui kõrgseiklusrada saaks kasutada
tasu eest kevadest sügiseni,
siis madalseiklusrada oleks
huvilistele avatud aastaringselt ja tasuta.
Konkursil hinnatakse nii
raja elemente, pakutavaid
lisateenuseid,
soodustusi

sauevallakatele kui ka pakkuja meeskonna varasemat
kogemust
seiklusradade
valdkonnas.
Konkursi täpsemad tingimused on kättesaadavad
Saue vallavalitsuse kodulehel. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 19. november
2020 kell 10.
Täpsemat infot saab: Indrek Eensaar, 511 4930; indrek.eensaar@sauevald.ee.

Foto: Indrek Pikk

Tarzanirajad on tänapäeval väga populaarsed, eriti noorte hulgas. Saue
valla keskusaladele - Saue linnale ja Laagrile - lähim rada asub seni Nõmme
spordikeskuses.

Ääsmäe mänguväljak

Laululapse laulukonkurss lõppes
pingevaba kontserdiga
Saue valla
laululapse
konkursi
lõppkontserdil oli
võistluspinge juba
maas ja publik
vastremonditud
Haiba rahvamaja
saalis toetav ning
soe.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

el aastal oli laulukonkurss korraldatud nii,
et kõik osalejad saatsid
oma etteasted videotena ja
ka žürii pidi oma otsused tegema ekraanilt nähtu-kuuldu põhjal. Ikka koroonakuulekas vaimus.
Paljud videod olid väga
professionaalselt
tehtud,
pilt, heli, kujundus – kõik
oli paigas. Mõni üksik oli
tehtud ka n-ö põlve otsas,
kuid hinnati kõiki videoid
ikka ühtviisi ja professionaalne teostus lisapunkte
ei andnud. Välja valis žürii igast vanusegrupist neli
lauljat, kes said võimaluse
minna edasi Harjumaa laululapse konkursile. Lisaks
pakuti neile kontserdikogemus koos saatebändi ja

Foto: Kaija Velmet

Juhendaja Karina Looveer oma laululaste Robin Riiviku ja Inessa
Pilvega. Žürii pani välja ka eripreemia Robinile ja tema juhendajale
väga hea lauluvaliku ja murdekeeles laulmise eest

kaasnominentidega.
Konkursist võttis osa 69
noort lauljat, laule oli seinast seina: tuttavaid, tundmatuid, lihtsamaid ja keerulisemaid seadeid. „Valdav
enamus oli teinud väga hea
ja sobiva valiku, mõnele üksikule polnud ehk laul eakohane või oli pisut liiga raske.
Suurt heameelt valmistas
see, et peaaegu kõik laulud
olid eestikeelsed, isegi Võru
keeles! Ingliskeelsete lauludega on see häda, et isegi
kui laulja on pärit kakskeelsest perest, siis võõrkeeles
lauldes tuleb see ülejäänud
kontekstist liiga välja ja
hinnata on üsna keeruline,“
ütleb Helis Naeris, üks kolmest žüriiliikmest.
Tema sõnul oli konkursil vokaalselt väga tugevaid
lauljaid ja muhedaid ning
humoorikaid esitusi. Nooremates vanusegruppides

võrratult armsaid etteasteid,
vanimas
vanuserühmas
küpseid esitusi, mis pretendeerisid juba kunstilisele
elamusele.
„Videode
hindamise
puhul tuli aga teadlikult
jälgida seda, et hindad
laulvat last, mitte heli- või
videokvaliteeti, tausta või
seda, mis enne või pärast
laulmist videos veel toimus,“ meenutab Helis otsustusprotsessi.
Kuigi Helise töö oli kontserdipäevaks juba tehtud,
tahtis ta oma silmaga näha,
kas need toredad lapsed,
kes videos laulsid, ka päriselt olemas on. Peale hindamistööd jäid tal mõned
esitused kummitama, neid
vaatas naine veel korduvaltki üle, nii et lõpuks väikseid
laulustaare silmast silma
näha oli tore. Naine arvas,
et erinevused video ja hil-

Konkursivõitjad vanuserühmiti
3-4-AASTASED
Isabella Aben
„Pipi laul“autor Jan Johanson
Juhendaja-Elviira Alamaa
Deliisa Rätsep
„Koer Muki“ autorid Silvia Lukksepp/Ülo Vinter
Juhendaja Mari-Liis Simovart
5-6-AASTASED
Trevor Tambu
„Kellakapi kägu“ autor Anne
Ermast
Juhendaja Elviira Alamaa
Karola Schüts
„Une-Uku“-autorid Lembit
Veevo/Heljo Mänd
Juhendaja Reet Jürgens
Raimond Teinbas
„Politseireid“ autor Lea Kangur
Juhendaja Anne Adams
7-9-AASTASED
Britt Ida Loviisa Zujev
„Pääsuke“ sõnad ja viis Riine
Pajusaar
Juhendaja Linda Kardna
Mattias Eru
„Kõik on hästi“ autor Tiina

jem kontserdil päris esinemise vahel võivad olla päris
suured, aga oma üllatuseks
nägi, et lauljad tundsid end
laval väga kindlalt või vähemalt jätsid sellise mulje.
„Paljud jätsid laval isegi
küpsema mulje kui videos,“

Kivimäe
Juhendaja Elviira Alamaa
Maiko Orgla
„Taksikaksikud“ autor Heli
Kendra
Juhendaja Elviira Alamaa
Inessa Pilve
„Kevadtuul“ autor Karina
Looveer
Juhendaja Karina Looveer
10-12-AASTASED
Helina Vallimäe
„Hellus“ autorid Andres Valkonen/Ott Arder
Juhendaja Ulvi Kanter
Robin Riivik
„Haanja miis“ rahvalik/Jaan
Räppo
Juhendaja Karina Loover
Elis Aus
„Girl on fire“ autorid Alicia Keys,
Jeff Bhasker, Salaam
Juhendaja Kelli Kibar
13-15-AASTASED
Mattias Donner
„Ballaad“ autorid Tõnis Mägi,Villu Kangur

hindab Helis.
Lõppkontsert oli eelkõige
nautimiseks, mingit võistlemise pinget ei olnud, keegi
ei saanud välja kukkuda
või veel kuhugi edasi saada. „See andis lihtsalt võimaluse publiku ees päriselt

Juhendaja Elviira Alamaa
Delia Tammin
„Teisel pool vett“ autorid Juhan
Trump/Lehte Ainsalu
Juhendaja Grete Põldma
Kertu Madelene Ladva
„Poriste põldude laul“ autor
Riine Pajusaar
Juhendaja Grete Põldma
Tuule Mari Kuningas
„Kevadaimus“ autorid Mari
Kalkun/Bernard Kangro
Juhendaja Grete Põldma
16-18-AASTASED
Eliise Kiisler
„Käimata teed“ autor Marianne
Leibur
Juhendaja Grete Põldma
Triinu Saaremägi
„Nõiduja“ autor Maian Kärmas
Juhendaja Grete Põldma
Indra Lohk
„All the man that I need“ autor
Whitney Houston
Juhendaja Grete Põldma
Gitte Mariet Sepp
„Mõni mägi“ autor Tõnis Mägi
Juhendaja Grete Põldma

esineda, saada üliväärtuslik
esinemiskogemus ning saateansambli ees soleerides
tunda ennast korraks tõelise
laulustaarina,“ ütleb Helis.
Ja lubab järgmisel aastal
taas publikus olla. Soovitab
teistelegi!

Koolisööklast saab peale kõhutäie muudki
Lauakombeid näiteks. Sundimatu
kätepesu harjumuse. Uusi maitseid.
Arusaamise, kui palju taldrikule
doseerida, et liialt jäätmeid ei tekiks.
Aga süüa saab muidugi ka.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

S

aue
valla
koolid e s t- l a s t e a e d a d e s t
kõige uuem on Möldre haridusmaja. Alles mõned kuud kasutusel olnud
maja, aga juba oskab toitlustaja välja tuua eeliseid.
Näiteks on iseteeninduslett
spetsiaalselt lastele sobivas kõrguses. Tavaliselt
olla nii, et algklassi omad
peavad ikka kikivarvul
küünitama. Kätepesu sektsioonis on võimalik seina
seest väike pingike välja
tõmmata, et pisemad ka kenasti ulatuksid, samamoodi
on kuivatuspaberite hoidjad
erinevatel kõrgustel. On ju
söögisaal nii lasteaia- kui
koolilastele sama, pikkuse
vahe 3-aastase ja 9-aastase
vahel on tubli paarkümmend sentimeetrit.

„Siin on korraliku varustusega köök. Praegu
toome kohale Laagri koolis
valmistatud toidu, aga vaatame, kuidas siin kujuneb,
sest on täitsa võimalik ka
Möldre maja köögi baasil
kohapeal süüa teha,“ kiidab
toitlustusfirma Daily personalijuht Helin Jõe-Vaher.
Lasteaia omadele panevad õpetajad portsjonid
taldrikule, aga koolilapsed
saavad ise otsustada, kui
mitu kartulit just sel päeval
kõht nõuab ja kui tomatit ei
taha, siis keegi seda taldrikule ei suru. „See õpetab
lastele iseseisvust,“ leiab
Helin Jõe-Vaher. Ta soovitab vanematele, et isegi
kodus võiks lasta lastel ise
söök taldrikusse tõsta, toidujäätmeid tekiks nõnda
kindlasti palju vähem.
Firma on isegi teinud
testnädalaid, kus võrrel-

dakse iseteenindusleti ja
n-ö vanamoodi valmisportsjonitena antavaid lõunaid ja vahe on märgatav.
„Iseteenindusletiga koolisööklates on toidujäätmete
hulk nädala lõikes märgatavalt väiksem kui koolides,
kus toit teenindaja poolt
valmis pannakse. Näiteks
Saue Gümnaasiumis, kus
toit on lastele laudadele valmis kaetud, jäi oktoobris
ühe nädala jooksul üle 80
kilo toitu,“ toob personalijuht näite.
Lisaks vähendab see
ka teenindaja tööd. Muide, Möldre maja neli toidukorda (kolm lasteaiale,
üks koolile ja vajadusel ka
hommikupuder) teenindab
ära üks inimene.
Üldiselt on nii lasteaial
kui koolil sama lõunamenüü. Kaloraaž on muidugi
erinev, aga kui on menüüs
kala, siis on see mõlemal.
Tõsi, natuke modifitseeritakse, näiteks koolieelikutel on kala kastmes,
aga algklassi omad saavad
portsjonina. Ka ei panda
võimalusel lasteaialastele
riisi ja tatraga toite, neid pisikesed väga ei söö. Samas
juhtub ka üllatusi. Näiteks

Foto: Anne-Ly Sumre
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porgandikotlet, millest ei
arvakski, et see võiks lastele meeldida, on väga hästi peale läinud. Kokad on
suutnud selle nii maitsvaks
teha.

Ega mingeid poolfabrikaate lõunaks ei antagi,
kuigi vanemad on isegi küsinud, kas viinereid ja friikaid ei saaks pakkuda. Et
lapsele need ju maitsevad

ja saaks kindla peale kõhu
täis. Ei saa.
Lisaks saavad lapsed
piima, mida Helini sõnul
juuakse väga hästi ja iga
lõuna juures on valikus ka
puu- ja juurviljad. Hommikuti lähevad lasteaia
poolele ka värske kraamiga kandikud, et kui snäki
soov tuleb, on võtta. Näiteks võib laps vahepalaks
heameelega krõmpsutada
tavalist kapsast.
Loomulikult on söömiseks nuga ja kahvel, seda
küll koolilastel. Seltsis saab
viisakalt söömine harjumuseks juba maast madalast.
Samamoodi on loomulik,
et enne lauda suundumist
pestakse käed, seda ei pea
õpetajad enamasti meelde
tuletamagi.
Et aga õpetada lapsi uute
maitsetega, on Dailyl kooskokkamise projekt. Klass
läheb kööki ja koos kokaga
tehakse roog valmis. Näiteks ei armasta lapsed miskipärast püreesuppe. „Ju
nad ei saa hästi aru, millest
see õieti koosneb. Läbi sellise haridusliku hetke näevad lapsed, mis sinna päriselt sisse läheb ja õpivad
sööma,“ teab Helin.

Ruila piirkonnas toimub
kohapärimuse uuring

2018.

aastal
toimus
Raplas
kolmandat hooaega järjest
kohapärimuse kursus kogukondadele,
kohalikele
uurijatele, õpilastele, õpetajatele, turismi- ja kultuuritöötajatele.
Kursuse
korraldas MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus, et
elavdada
pärimuspaikade uurimist ja kohalugude
jäädvustamist ning arendada kohalike kogukondade ja
kogenud uurijate koostööd.
Just sedalaadi koostöö vaimus tegi kursusel osalenud
Saue valla Allika küla Allika talu peremees Ardi Allikmets ettepaneku kutsuda
ellu projekt Ruila piirkonna
kohapärimuse süstemaatiliseks uurimiseks. Nõnda õnnestuski MTÜ Ruila Mõis
korraldusel ja valla lahkel
rahastusel mul Ruila piirkonna pärimusse süveneda
ja siinsete inimeste ja maastikega kohtuda.
Kõige lihtsamini öeldes
kõneleb kohapärimus paikadest meie ümber. Kohapärimuse kaudu väljendub
inimeste ja maastiku suhe
minevikus ja tänapäeval.
Vanad
ülestähendused
moodustavad terviku tänaste inimeste mälestuste,
teadmiste ja kogemustega.
Nõnda kuuluvad meie küsitluskavadesse nii vanale
pärimusele toetuvad küsimused kui ka praeguste inimeste keskkonnatunnetust
avavad küsimused.
Info säilib kogukonnas ja
mäluasutustes
Metoodilises mõttes on sedalaadi
koostööprojektid
kogukondadega
olulised,
sest loomulikus kontekstis
kõneldakse maastikust jäädvustusi tegemata või kui ka
vahel midagi salvestatakse
või kirjutatakse, siis üldjuhul ei jõua see info nõuetele
vastavas vormistuses arhiividesse ja pikemas perspektiivis ei säili. Koostöös
kesksete
mäluasutustega
on kogukondadel võimalik
olemasolev teave süsteemselt kokku koguda ja ka
metoodiliselt vormistada.
Intervjuude järel koostatakse salvestustest täpsete me-

taandmetega varustatud sisukokkuvõtted, mille alusel
on lihtne salvestuste sisus
orienteeruda. Oluline on ka
see, et kogutav teave säiliks
nii kohalikes kogudes kui ka
riikliku garantiiga mäluasutustes. Ruila intervjuud just
sellisel moel arhiveeritaksegi.
Lisaks Ruila piirkonna inimeste mälestuste ja
keskkonnatunnetuse jäädvustamisele ja korrektsele
säilitamisele on selle projekti oluline eesmärk, et nii
arhiiviteabe hulgast kui ka
intervjuudel kuuldust valime välja huvitavamad ja terviklikumad palad ja kohanimed ning avaldame need
Maa-ameti Kohapärimuse
kaardirakenduses.
Kaheksa intervjuud kohalikega
Praeguses projektifaasis on
kõigepealt tehtud arhiivitööd ning 2019. aasta kevadest 2020. aasta kevadeni
kaheksa intervjuud. Esmalt
oli mul au kohtuda Ruila
koolimajas Thuve von Bremeniga, kes oli oma esivanemate mõisa külastamas.
Muusika külas intervjueerisin pikaajalist Kernu vallavanemat Enn Karu. Allika
küla vanimat püsielanikku
Leiger Parekit küsitlesin kahel korral, esimesel intervjuul osales koos temaga ka
ta tädipoeg Vello Kadakas
ja teisel intervjuul teine tädipoeg Aarne Okspuu. Allika külas intervjueerisin rallisõitjat ja ettevõtjat Raido
Rüütlit ja Kabilas külavanemat ja loodusemeest Ilmar
Rammlerit. Teise Muusika
küla intervjuu tegin suurpõllumees Riho Kraamiga.
Selle rahastusfaasi jooksul
jõudsin Tartus külla ka professor Lembit Allikmetsale,
kes on pärit Allika küla Allika talust.
Kokku kogunes intervjuude käigus 34 tundi helisalvestusi ja 23 tundi
videojäädvustusi. Viiest intervjuust jõudsime teha ka
nõuetekohased sisukokkuvõtted, mida on kokku 118
lehekülge.
Tõttöelda Ruila piirkond
alles avab ennast mulle.
Olen vanade kaartide, arhiivitekstide ja tänaste piirkonna elanike kaudu juba siinse
paikkonna olemust mõnevõrra kogenud, kuid kindlasti on võimalik veel pike-

Fotod: Jüri Metssalu
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Tänavu suvel jõudsime mäele Ruila
piirkonna kohapärimuse projekti
esimese etapiga, mille käigus
tegime ettevalmistavat arhiivitööd,
intervjueerisime kohalikke elanikke ja
kandsime Maa-ameti Kohapärimuse
kaardile esimese osa vanu kohanimesid
ja pärimustekste.
JÜRI METSSALU
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Rahvaluule Arhiivi projektijuht
MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus
juhatuse liige
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Projekti alguses kohapärimuse õppepäeval osalenud Ruila mõisa pargis lohukivi juures. 2. märts 2019

malt süveneda. On ju ühelt
poolt Ruila piirkonnas Ruila, Allika, Muusika ja Kabila küla kõrval ka Laitse,
Metsanurga ja Pohla küla,
kuhu pole ma veel intervjueerima jõudnud. Teisalt
loodame projekti koordinaatori Ardi Allikmetsaga,
et saame edasi liikuda nii, et
kõik külad oleksid võimalikult ühtlaselt teatud süvenemisastmel esindatud.
Loomulikult on vaja uurimistööle ühel hetkel joon
alla tõmmata, sest mu senise praktika järgi otsustades
võib ühe küla kohapärimust
uurida rohkem kui pool
aastat järjest ja selleks tõenäoliselt selle projekt puhul
ressursse ei jätku. Samas
on võimalik koostööd teha
ka pikema perioodi jooksul
jõudu mööda, nõnda et tulemus on kena ja põhjalik.
Pärimusrohked Ukukivi,
Laitse Risumägi ja Hiieotsa kivid
Senise arhiivitöö alusel võib
öelda, et piirkonna esinduslikumaid pärimuspaiku on
Ruila Ukukivi (ka Lossikivi, Neitsikivi, Ketrajate/
Ketraja kivi, Saunakivi),
mille kohta on praeguse
seisuga kaardil 14 teksti ja
need on väga motiividerohked. Tegu on nii pühapaiga
kui nägemuskohaga. Iseäranis imelised ilmingud, mida
selle kiviga ühenduses on
kogetud, on meeldejäävad:
munkadele avaneb kivi sees
uks, millest nad sisse kõnnivad; noormehele ilmub
päikesetõusu ajal kivi kohal
ilus hoone, mille ees ketravad kaunid neiud; kui kõrv
panna kivi vastu, on kuulda
voki vurinat; imelise maja
juures nähakse ka ilusaid
laule laulvaid mehi ja naisi
jne.
Tähelepanuväärne
on
see, et Thuve von Bremen
kõneles meie inglisekeelses
intervjuus Ukukivist eest-

Kabila Hiiemägi asub Suure-Aru soos

Laitse Hiieotsa Suurkivi koos ümbrusega on nüüd muinsuskaitse all

lastelt kogutud pärimusega
küllaltki sarnaseid motiive,
mis näitab taas, kuivõrd
ühendatud on baltisaksa ja
eesti kultuur.
Teine erakordselt pärimuserohke koht on Laitse
Risumägi koos Risuauguga. Neist kõneleb andmebaasis 27 teksti. Tegemist
on kunagise väga kuulsa
rituaalse paigaga, kus iseäranis Tallinnasse sõitvad
saarlased ja läänlased viisid
läbi mitmesuguseid kombetalitusi. Näiteks igaüks, kes
linna läks, pidi Risumäest
või Risuaugust möödudes
sinna midagi viskama. Kirjeldatud on kõikvõimalikke
esemeid, mida Risumäele
kogunes. Mõisavalitsus puhastas korduvalt koha sinna
tassitud risust, kuid varsti

kogunes uus hunnik. Hilisemal ajal see komme hääbus.
Risumäe kõrval uurisin
2018. aasta looduslike pühapaikade inventuuri käigus
ka Laitse lähedal asuvaid
Hiieotsa kive ja metsa, kus
paikneb vana rannamoodustis, mis tõenäoliselt ongi
kunagine Hiie ots ehk neemik või mägi, mille ümbruses kasvav mets on Hiieotsa
ehk Hiiutsi mets ja mille
lähedal paiknevad Hiieotsa talu ja Hiiekivid, millest
üks on eriti suur ja tuntud.
Hiieotsa kivid on esimene
looduslik pühapaik, mille Muinsuskaitseamet on
nüüdsete inventuuride tulemusena riikliku kaitse alla
võtnud.
Need olid vaid kolm esinduslikumat näidet vanemast

Kohapärimuse
kaardirakendus
Kaardirakendus sündis
Eesti Kirjandusmuuseumi, Keskkonnaameti ja
Maa-ameti koostöös, kui
aastatel 2012-2013 toimus
Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi mälumaastike uuring,
mille tegi Eesti Rahvaluule
Arhiivi kohapärimuse
töörühm. Kaardirakendus
on loodud spetsiaalselt
pärimuspaikade uurimisvajadustest lähtudes. Sellele
on võimalik kokku kuvada
mitmeid erinevaid kihte,
näiteks kultuurimälestised,
pärandkultuuriobjektid, looduskaitseobjektid, ajalooline
haldusjaotus, kohanimeregistrid, 1930ndate aastate
katastrikaart, ajaloolised
aluskaardid jne. Ühtlasi on
võimalik kasutada kõiki tänapäevaseid kaarte: ortofoto, hübriitkaart, reljeefkaart,
põhikaart, katastrikaart jne.
Kaardirakendus on
unikaalne, sest selles on
võimalik esitada tekstide
ja fotode kõrval ka heli- ja
videofaile. Tegemist on
interaktiivse kaardiga, kus
saab sisse–välja lülitada erinevaid huvipakkuvaid kihte
ja teatud maastikuobjektide
puhul kuulata ja vaadata,
mida on meie välitöödel
külaelanikud neist paikadest kõnelenud. Nii on väga
elamuslik kogeda, kuidas
kaardipunktil klikkides
avaneb kohe video, kus
kohalik memmeke sellest
paigast räägib. Rakendus on
hästi kasutatav ka telefonis, nõnda et salvestusi on
võimalik avada ka maastikul
kohapeal olles.
Seni oleme Kohapärimuse
kaardirakenduses avaldanud fotosid, arhiivitekste,
kohanimesid, helisalvestusi
ja videopalasid vaid rahvusparkide osas. Rakendus
on aga kasutatav kogu Eesti
alal ja nüüd oleme esmakordselt jõudnud Kohapärimuse kaardi täiendamiseni
väljaspool rahvusparke.
Ruila piirkond on seega koos
Urvaste kihelkonnaga esimene. Praeguseks on Ruilast
kaardil küll vaid hulk vanu
kohanimesid Ruila mõisa
kaartidelt ja mõned tekstid
Eesti Rahvaluule Arhiivist
ja Eesti Keele Instituudist,
kuid kui jätkuprojekt leiab
rahastust, avaldame kaardil
ka valitud palasid tänapäevastest heli- ja videosalvestustest.

pärimusest.
Pärimuspaiku on piirkonnas oluliselt
rohkem. Ka praegustelt
elanikelt kogutud kohalugusid saan lugejatega jagada edaspidi. Valik nendest
jõuab loodetavasti projekti
järgmises etapis ka kaardirakendusse.
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Hariduspsühholoog Kati Aus: „Võistlemine tapab
õpimotivatsiooni. Piitsa ja prääniku strateegia ka“
tõrget. Pahatihti on selliseks
matemaatika, aga sama võib
juhtuda ka muude ainetega.

Sügisel teleekraanidele jõudnud
haridusteemaline sari „Maailma kõige
targem rahvas“ tõi eksperimentide
kaudu tavainimese teadvusesse
nii mõnegi nipi, et õppimine oleks
ladusam. Juhtumisi oli üks saate
sisuloojatest ka sauevallakas. Kati
Aus elab Laagris, on ise kolme lapse
ema ning läheb õppimise ja psüühika
seostest rääkides väga kirglikuks.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

T

avaliselt on haridusteemade
keskmes suured inimesed – õpetajad, eksperdid,
ametnikud –, aga see saade
tõstis fookusesse lapsed ja
reaalsed õpiolukorrad. Neljas koolis üle Eesti tehtud
katsetes võeti valitud õppimis- ja õpetamismeetodid
pulkadeks. Vaid paarkümmend minutit kestvate eksperimentide käigus näidati,
kuidas töötab mälu, kuidas
kiitmine pärsib õpimotivatsiooni sama palju kui laitmine, et matemaatika ei pea
olema hirmus.
Kati Aus astus Saue Valduri toimetusest läbi.
Kuidas saate idee üldse
tekkis?
ETV saatejuht Urmas Vaino
on haridushuviline. Ta on
aru saanud, et meie haridussüsteemis vajavad mõned
teemad ehk ülevaatamist.
Kuna Grete Arro on käinud
tema teises saates „Suud
puhtaks“ väitlemas, siis tegigi Urmas talle ettepaneku tuua ekraanile uus õppimiseteemaline saatesari,
kus fookuses on lapsed ise.
Mina omakorda olen Gretega juba kümmekond aastat
koos töötanud, tema kutsus
mu kampa.
Tundus äge mõte?
Jah, kohe. Meie põhitöö ju
ongi see, et viia kasulikud
ja rakendatavad psühholoogiaalased teadmised õpetajate, vanemate ja ka lasteni.
No ja kui Urmas Vaino ikka
helistab ja pakub, kes see
siis ära ütleb! Saade tegi
vaatajatele
teadusteemad
selgemaks. Eksperimentide
käigus sai õppimisega seotud teooriad teha nähtavaks
ja mõistetavaks.
Kas selline amet nagu hariduspsühholoog on tegelikult ka olemas?
Tegelikult oleme enda jaoks
ära tundnud, et see määratlus vastab kõige täpsemalt
sellele, mida igapäevaselt
teeme. Erialana seda ülikoolis Eestis veel ei õpetata,
kuigi ideaalis võiks asi sinnapoole liikuda.
Mul on psühholoogi haridus, aga psühholoogia on lai
valdkond. Mind on õpingute
algusest saadik huvitanud

õppimise teema. Miks õppimine mõnikord nii vaevaline
on ja kuidas hariduse omandamine kõige mõnusamalt
käiks, nii et kõik osapooled
saaksid tõhusalt toimetada. Õpimotivatsioon, mälu,
mõtlemine – kõik äärmiselt
olulised ja põnevad teemad.
See, mida meie ajame,
ei ole päris sama, mis koolipsühholoogia.
Viimane
kaldub rohkem kliinilise
psühholoogia poole ja tegeleb ehk enam individuaalse
nõustamisega. Tundus, et
mina saaksin ühiskonnale
kasulik olla just psüühika
toimimise ja igapäevase õppimise parema seostamise
teemal. Ametilt olen tegelikult Tallinna ülikooli õpetajahariduse teadur.
Millised on üldse Sinu töö
väljundid väljaspool seda
saadet?
Kui ma kümmekond aastat
tagasi hakkasin õpetajatele
psühholoogia loenguid andma, siis alguses tegin just
nii, nagu mindki oli psühholoogina õpetatud. Rääkisin
kogu teooria ära, siis järgnes eksam. Aga see kõik oli
väga psühholoogiakeskne ja
otse klassiruumist ei saanud
justkui midagi kaasa võtta.
Nüüd otsin fokusseeritumat teadmist psühholoogiast, mida õpetaja vajab,
et õpilast toetada. Näiteks
teadmised mälu kohta. Väga
raske on toetada õppimist,
kui ei tea, kuidas mälu
töötab. Samamoodi motivatsiooni ja emotsioonide
teema, kogu inimeseks olemine.
Motivatsiooniteooriate
kaudu me ju teame, kuidas
inimene on motiveeritud õppima või kuidas ärevus või
omavaheline
võistlemine
kvaliteetset õppimist mõjutab. Neid teadmisi on palju,
olemegi võtnud ülesande
need niivõrd rakendatavaks
sõnastada, et neist võiks
kasu olla lisaks teadlastele
ka igal õpilasel ja õpetajal.
Kuidas saate teemad tekkisid?
Nähtud
eksperimendid
valisime selle järgi, mis
mahuks 20 minuti sisse ja
oleks ladusalt jälgitavad. Me
Gretega klopsisime eksperimendid kokku erinevatest
teoreetilistest teadmistest,
aga kogu saate tiim oli asja
kallal. Lõpuks teeb ju ikka

Vaata lisaks etv.err.ee/maailma-koige-targem-rahvas
toimetaja asjast asja. Ja An- di tegema, aga tegelikult ei
ne-Mari Müller on maailma toeta seda mõtteviisi minu
teada ükski tänapäevane
parim toimetaja!
Tegelikult on õppimine motivatsiooniteooria. Tagapikaajaline protsess ja sel- siside olgu parem üks ühele
liste teleeksperimentidega ja pigem ootamatu. Siiras
ei saa kõiki olulisi teemasid kindlasti. Pigem selline, et
katta, saade oli ikkagi väga sinuga on hea koos töötada,
kontsentreeritud ja formaat mitte et sa oled parim.
tingis ka valikuid.
Aga kui üks ühele, siis ju
Millist tagasisidet ootasi- keegi ei näe, ei tea?
Miks peaks tunnustamine
te?
Ega me ei osanud midagi olema avalik? Kas avalikoodata, ei toimetaja ega ka kus teeb tunnustusest tunUrmas. Aga üllatavalt häs- nustuse? Eks juhil tuleb teha
ti võeti vastu ja päris pal- tulu-kulu analüüs. Kas panju vaadati. Tagasisidet on na töötajad omavahel võistlisaks lapsevanematele ja lema, et kes on parim, või
koolidele tulnud ka ettevõt- on oluline hoopis arengule
lusest. Inimesed kirjutavad, suunatud koostöökultuur,
mõned on neis olukordades mida üksikute esiletõstmine
end ära tundnud, mõned hoopis pärsib.
Ka õpetajaid ja õpetajate
kirjutavad, et õpetaja amet
muutus kohe hirmus põ- koostöötahet tuleks targalt
nevaks. Ja see on hiiglama toetada – parimatest esipositiivne, sest iga riik vajab letõstmine ei pruugi olla
põnevil õpetajaid.
perspektiivis kuigi nutikas.
Õpetajate hoidmiseks ja
Mind ennast kõnetas saa- väärtustamiseks on muid
test see tagasiside eksperi- võimalusi. Aga meie peamiment. Kiitmise ja laitmise ne fookus on ikkagi lastel, et
mõju. See töötab ju ka nemad oleksid „korras“.
täiskasvanud inimestega
Kas lapsed siis ei ole korsamamoodi?
See oli meile endalegi päris ras?
karm vaadata jah. Muidu- Võiksid rohkem olla. Liigi selgitasime lastele peale ga palju on stressi. Näiteks
eksperimenti, et miks ja kui- võiks laps teada, et unustadas. Saatejuht Urmas saatis mine on loomulik. Et saab
isegi ühe tüdruku pärast teha asju, millega unustakäekõrval koju, et saaks pi- mist leevendada, aga see,
kemalt rääkida ja selgitada.
et sa pärast suvevaheaega
Aga psüühika on sama ei mäleta, mida kevadel õpnii lapsel kui täiskasvanul, pisid, on loomulik. Laps ei
need tõed ja märkamised peaks end sellepärast halsaab tõesti üle kanda ka vasti tundma.
Ka laps võiks aru saada,
organisatsioonidesse. Kui
paljudes töökohtades viiak- kuidas psüühika toimib. Ja
se läbi „Aasta töötaja“ vali- mitte ainult õppimise konmist! Mina juhina mõtleksin tekstis. Ka selles osas, kuikaks korda, enne kui ma sel- das ärevus töötab, kuidas
oma emotsioonidega hakkalist asja korraldaks.
Jah, hetkeks on inimesel ma saada. Meil liigub ringi
ehk hea tunne, aga samas täiskasvanuidki, kes ei tule
võib see panna peale ka as- selle pealegi, et emotsioone
jatu pinge, kas ma ka edas- saab reguleerida. Selle jaoks
pidi suudan nii tubli näida, on olemas mõistlikud ja vääkki ma ise ja ka teised hem mõistlikud meetodid.
peavad minus pettuma jne.
Lisaks teised inimesed seal Kuidas edasi?
kõrval, kuidas nemad end Sedasama küsis meie käest
tunnevad? Nad on ehk tei- ka haridus- ja teadusminud samamoodi head tööd, nisteerium. Võtsid kohe
aga neid ei valita.
nööbist, et saatele on järge
Avalike tunnustamiste vaja. Aga ennekõike on olupuhul ei mõelda, mida see line, et inimesed, sh õpetavõib teha nii tunnustatute jad ise tunneksid vajadust
kui kolleegide psüühikaga. nende teadmiste järele ja
Ollakse harjunud niimoo- leiaksid üles need mõtted,

mis on just neile kasulikud
ja vajalikud. Ideaalis tuleks
luua võimalused, et õpetajatel oleks võimalik mõnusalt
omavahel arutada, kuidas
lapsi paremini koostööle
ja õppima saada. Teadlaste
roll saab olla konsulteeriv,
mitte dotseeriv. Tuleks koos
otsida, mis ja kuidas võiks
töötada. Meie saame hoida
silma peal teadusmaailmas
tehtaval, et seda siis võimalikult inimkeelselt edasi
jagada, et vaat selline uus
uuring on tehtud, huvitav,
kas ja kuidas see meie tingimustes töötaks.
Lisaks õpetajatele oleks
vist vaja ka vanemakoolitust?
Muidugi. Vanemana võiksime näiteks teada, et õppimine on tegelikult aeglane
protsess – tõeline õppimine
ei käi enamasti kiiresti ja valutult. Tihti me ei anna lapsele aega, ei mõtle, et kui asi
ei tule ühtmoodi välja, siis
tuleb võibolla teise nurga alt
vaadata.
Kui näiteks vanemale
omal ajal öeldi, et ta ei oska
laulda, siis on üks variant
lapsele öelda, et oh, selle
oled minult pärinud ja ei ole
hullu, saab ka ilma viisipidamiseta elus hakkama. Ja
sellega ei anta lapsele võimalustki areneda.
Aga kui mul on vanemana veendumus, et viisipidamine on õpitav, siis oskan
katsetada erinevaid laule.
Kui ei tule nädalaga välja,
siis nelja nädalaga äkki tuleb. Kui otsid strateegiaid,
annad lapsele arenemiseks
aega ja toetad teda. Tippsolisti ei tule, aga samas ei kao
muusikamaailm lapse jaoks
täielikult pärast esimesi luhtunud katsetusi.
Muide, uskumused on
väga olulised, need mõjutavad käitumist rohkem,
kui oskame arvata. Näiteks
võib juhtuda, et mõnes aines
hakatakse lastele, kes pole
sama kiired kui teised, järjest vähem võimalusi andma
oma mõtete korrastamiseks.
Küsitakse, vastust ei tule,
liigutakse edasi. Aga võibolla see vastus oleks tulnud
natuke hiljem. See on õhkõrn piir ja mida rohkem
seda juhtub, seda rohkem on
lapsel selle õppeaine vastu

See tundub kõik loogiline,
aga õpetajal on klassis 30
last...
Ega ma ei ütlegi, et see on
lihtne. Mul on endal kolm
last ja pea igal õhtul võiks
emana tuhka pähe raputada, ikka sai millegi vastu
eksitud. Õpetajal on klassis
kolme asemel 30 ja kõigi individuaalsuse ja vajadustega
arvestada on tõesti võimatu.
Aga on teada üsna universaalsed printsiibid, mis mõjuvad suuremale osale lastest kas pigem halvasti või
pigem hästi. Väiksed asjad,
aga suurendavad tõenäolisust, et laps ei kuku ree pealt
maha.
Näiteks mõjub võistlemine ja ärevus sisulisele õppimisele halvasti, seega pole
hea lasta lastel kiiruse peale
peast arvutada. Teadus on
näidanud, et see on üks levinumaid põhjuseid, miks
lastel tekib matemaatikaärevus. Kui soovid, et lapsed sisuliselt õpiksid, oleks
hea vältida võistlusmomenti
ja laste omavahelist võrdlemist. See loob klassiruumis
sooritusele suunatud õhustiku ja viib tähelepanu ära
õppimisprotsessilt endalt.
Võiks mõtelda läbi ka
sellised
sissejuurdunud
praktikad nagu laste tahvli
ette kutsumine – millal see
on õppimist toetav, millal
aga takistab seda, et klassis
oleks hea õppida. Laps, kes
terve tunni kardab, et võidakse klassi ette kutsuda, ei
ole võimeline tunnis mitte
midagi omandama.
Ja saatele tagasi vaadates – ära kiida ülevoolavalt,
ära laida ka, parem arutle.
Mida rohkem dialoogi, seda
enam koostööd ja õppimist.
Ja mida rohkem dialoogi sel
teemal, MIKS me midagi
õpime ja KUIDAS seda kõige mõistlikumalt teha, seda
parem. Kooli eesmärk ehk ei
ole niivõrd asjad kiiresti „ära
õpetada“, pigem anda lapsele kaasa tööriistad selleks, et
õppimine jätkuks rõõmuga
terve ülejäänud elu.
Õppimise mõttes on
igasugune „ära“ tegemine täiesti vale lähenemine.
Kiiresti valmis saamine ei
täida eesmärki. Tasub mõelda, kas õppimise kaelast
ära saamine on see signaal,
mida tahame anda. Kui
õpetaja ütleb klassis, et kui
olete head lapsed, siis ma
kodutööd ei anna. Kui olete
pahad, siis saate ülesanded.
Sealt tekib arusaam, et õppimine on karistus.
Mida me saatega öelda
tahtsime, on see, et tasub
mõelda, kas see, mida me
vanemate ja õpetajatena oleme harjunud tegema ja õigeks peame, ikka on õigustatud. Äkki tasub mingid
tõekspidamised üle vaadata
ja ümber mõtestada, ja siinkohal saab teadus meile appi
tulla, ole ainult mees ja küsi.
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K

ahe esimese kuuga
on majarahva tööd
ja tegemised leidnud oma koha ja inimesed
oma eelistused – kes naudib
avatud kontoriruumi häälekamat fooni, kes leiab õige
isu vaiksetes tööruumides.

Fotod: Märt Lillesiim

Erinevate Saue linna ürituste raames
on uudistajad saanud uue vallamaja
sees tiiru teha, aga alati on huvilisi
olnud rohkem kui võimalust. Grupid
ju pigem seitsme kui saja silmapaariga.
Uudishimulikele mõned siseelu vaated.
Köögi juures on tavaliselt
aktiivsust rohkem, mõnes
pisikeses nurgatoas seevastu süvenemissobilik pelgupaik. Kes kõnnib vaipadel
paljajalu, kes valib kontorikinga. Kes on elevust täis,
kelle jaoks on harjumine
konarlikum.

→ Väljast saab vallamaja uudistada vabalt, aga kõrgem vaade
annab laiema perspektiivi. Kui kolmnurkselt kolmnurkne see
ikkagi on. Kui jõulise visuaalse potentsiaaliga. Kui maamärgiline.
Mitte et see oleks omaette eesmärk, aga linna identiteedi ja
iseloomu kujundamise kontekstis abiks siiski. Ja päikesepaneelid
on ju ka popid

↑ Maja üks eripära on vaba ruumi domineerimine. Vaba ala, mida vastavalt vajadusele
rakendada. Fuajee võimaldab asisele külaskäigule tulijal kahe korruse kõrguses
ruumis leida ootehetkel omaette olemisi. Võib võtta tassi kohvi ja jälgida teise korruse
kabinetivaadet kui dokumentaalfilmi. Võib värvilistel tumbadel aknaäärsel kohal
pargiplatsile pilgu suunata. Igatahes ei pea kitsas koridoris kügeledes kohtumisaega
ootama. Aga samahästi võib seda vaba ruumi kasutada näitusteks, kontserdiks,
loenguteks. Hea ruumidisain hakkab iseennast looma ja mõtestama. Öeldakse ju, et
arhitektuuris on kvaliteet see, kus funktsionaalsus on küll läbimõeldud, aga ruumi on
ka juhustele ja üllatustele

↑ Esimese korruse klienditsoon jätkub paari pöördega järgmises ruumis, mis
omakorda külgneb varjuliste kardinatega kohtumistubadega ja vaatab sisse ka juba
majaliste töötsooni. Täna on laual malenupud, aga küllap aeg sisustab siingi ruumi
vajalike aktsentidega loomulikul moel
→ Vana kooli
kabinetisüsteeme
majast ei leia. Kõik
on lahtine ja nähtav
ja vaadeldav. Natuke
nagu akvaarium, aga
esimesed kuud on
toonud ses osas ka
täiendusi. Akendele
tulevad siiski katted,
sest päike kipub
ikka päeva jooksul
ekraanile eksitama
tulema. Ruum ja
disain aga on loodud
töötegemist toetama,
mitte segama

↑→ Küllap igas koosluses, olgu see kodus või kontoris, on just
köögi poole peal koosolemise koefitsient kõrgem kui muidu. Maja
köök ja selle kõrval asuv n-ö kogupereruum on ilmlselt kohad, kus
veedetud hetkedest sünnivad ühised lood ja tekib tiimitunne

← Kärtspunane volikogu ruum ei
lase tõenäoliselt kukkuda unistesse
standardlahendustesse, vaid stimuleerib
seesolijaid aina kõrgemale käigule. Vaikselt
magama ei õnnestu jääda. Ruum on mõeldud
ka erinevate seminaride ja koolituste
korraldamiseks, laudu on võimalik paindlikult
ümber organiseerida, esitlustehnika on ka
olemas

→↓ Kui klienditsoon on rahulikus värvigammas, siis töötsoonis
leiab jõulisemaid värve ja tooniplahvatusi. Tõsi, mitte valdavalt,
vaid maja teise korruse südamikus paiknevate pehmete tubade
ja nurgataguste näol. Munarebukollases keskkonnas lihtsalt
peavad tulema keskmisest kujutlusrikkamad mõtted ja punases
padjanurgas saab enne keerulisemat kohtumist kindlasti
enesekindlusesüsti
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Fotoekskursioon vallamaja siseellu

Projektiviisik on esimese kuuga
kaotanud kokku pea 18 kilo
Fotod: Marii-Olivia Malve
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Aga lisandunud on trenniharjumus,
uus toitumisrutiin ja motivatsioon.
Projektis „Aasta lõpuks õhemaks“
osalevad viis sauevallakat jagavad,
kuidas trennis käia tundub ja millised
muudatused söögilaual toimuvad.
Esialgu veel tagasilööke ja loobumisi ei
ole, puhas entusiasm.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Kas kaal on juba langenud?
Esimene kuu on möödunud väga kiiresti. Kaal on
ka ikka allapoole liikunud.
Mitte just nii palju, kui ehk
oleks soovinud, aga on siiski langenud. Kui mõelda, et
ühes kilos on viis võipakki,
siis seda rasva enda külge
enam ei taha ja neid võipakke on läinud ikka rohkem
kui viis.
Mida uut oled treenerite
abiga teada saanud, millest enne aimugi polnud?
Sain teada, et mulle meeldib
jõusaalis käia ja ma ei pelgagi seda. Ma lausa ootan seda
päeva, kui saan jälle minna
ja trenni teha, olgu see siis
jõutrenn või aeroobne. Samuti on olnud abi teadmisest, mida ja millal süüa.
Mis sobib rohkem enne lõunat ja mis on sobivam õhtul.
Nüüd tean, et süsivesikud
söön enne lõunat ära, sest
siis jõuan nad teises päeva
pooles ka ära kulutada.
Eveli
Millised muutused on selle
kuuga Su elus toimunud?
Kaloreid ei jälgi, aga olen
võrreldes varasemate toitumisharjumustega
oma
menüüst välja jätnud osad
toidud. Õhtuti väldin kartulit, riisi, makarone ning
magusat (v.a patupäeval).
Võileibade kogust olen samuti vähendanud, söön neid
vahel vaid hommikuti (prae
kõrvale ei söö). Mul on kaks
korda nädalas regulaarne jõutrenn ja kaks tundi
aeroobset treeningut.
Peale trenni on hea tuju
ja enesetunne, et midagi
kasulikku on päevas korda
saadetud. Hetkel on ka lihased valusad, järelikult trenn
mõjub. Trennis käimine igapäevaelu väga mõjutanud ei
ole, kõik toimetused saab
samamoodi tehtud nagu varem.
Rainer
Mis on olnud senini kõige
raskem?
Toidulaua ja vanade harjumuste muutmine. Aga ülejõu pole õnneks midagi käinud ning kõik on teostatav.
Eks muidugi minul kui suurel šokolaadisõbral oli algul
raske poes magusariiulist
mööduda, kuid ka see pole

praeguseks enam probleem.
Kui ma algul arvasin, et kodust väljumine trenni minekuks saab raske olema, siis
tegelikult teen seda väga
hea meelega.
Kuidas on muutunud Sinu
toidulaud?
Toidulaud on nüüd kindlasti rohkem läbi mõeldud
ja muudan seda tasapisi
aina värskemaks ja tervislikumaks. Näiteks suhkru
tarbimise olen viinud nullilähedaseks. Ära on jäänud
õhtused näksimised ning
hästi ja mitmekesiselt süües
on kõht täis.
Kristi L
Mida uut oled esimese kuu
vältel enda kohta õppinud?
Olen aru saanud, et ma olen
tugevam, kui arvasin olevat.
Eeldasin, et minu jaoks saab
raske olema näksimisest
loobumine, sest see on mu
kõige suurem nõrkus. Kuid
tegelikkus näitas midagi
muud - olen suutnud selle
täielikult ära jätta ja see on
minu jaoks väga suur saavutus. Näksimist luban endale
kord nädalas n-ö patupäeval.
Sain ka teada, et olen
söönud valesid asju valedel
kellaaegadel, st õhtusöögiks
söödava toidu oleks pidanud
hoopis lõunasöögiks sööma.
Selle muudatuse sain kohe
hõlpsasti sisse viia. Nüüd on
toidukorrad paigas ja ausalt
öeldes ei ole mul enam õhtuti kõht tühi.
Enne projekti ma sõin
üldiselt niimoodi, et hommikul võikud, puder jms,
lõunaks võileib või muna ja
siis õhtul soe toit ning kuna
ma õhtust sõin juba umbes
kella 17 ajal, siis tihtipeale
oligi kell 20 kõht nii hirmus
tühi, et hakkasin õhtul veel
näksima. Nüüd olen suutnud järgida reeglit, et söön
kolm korda päevas tervislikku toitu ja kui tõesti on
vaja õhtul miskit suhu pista,
siis porgandit või kurki olen
ikka vahel võtnud, kuid õnneks on see lubatud.
Veel olen aru saanud,
et mulle meeldib jõusaalis
trenni teha. Siiani on mulle vaid grupitrennid meelt
mööda olnud, kuid selgus,
et võin ka jõusaaliga sina
peale saada.
Ma väga loodan, et praegusel suurel motivatsioonil
on pikk eluiga ja kui see ka

Marit

Kristi V

Eveli

Kristi L

Kristi V
Rainer

Eveli

langema hakkab, siis usun,
et mul on niivõrd suur tugigrupp ja nad aitavad mind
taas õigele teele. Kuna hetkel olen nädala lõikes kaotanud kaalu rohkem kui
algselt arvasin, siis motivatsiooni langus ei ole veel
kordagi kimbutama tulnud.
Kas on olnud juba ka loobumise tunne?
Loobumise tunne pole kordagi mõttesse tulnud. Vastupidi. Ikka pea püsti, sajaga
edasi! Olen keskendunud ja
täielikult motiveeritud!Veel
lisan, et olen äärmiselt tänulik sellise võimaluse eest
oma elu muuta! Aitäh-aitäh-aitäh!
Marit
Kuidas selline grupis ja
projekti kaudu eluviisi
muutmine tundub?
See projekt on minu elus
väga olulisel kohal. Kui
mind sinna valiti, oli tunne,
nagu oleks võitnud midagi
väga suurt ja väärtuslikku.
Tegelikult ma ju võitsingi –
tervise. Tervise selles mõttes, et õpin tugevdama oma
keha ja olen saanud uued
tervislikud toitumisharjumused, mis hoiavad mind
tervena nii vaimselt kui füüsiliselt.
Olles nüüd ise täielikult
selle sees, tunnen, et olen
leidnud treenimise viisi, mis
mulle päriselt sobib. Jah, on
raske, sest olen väga halvas
füüsilises vormis ja tundub,
et meie grupis ka kõige nõrgem, aga ma ei lase pead
norgu ning selline grupis
töötamine on mulle isegi
motiveeriv. See on hästi mõnus, et on nii personaalseid

Kristi L

Marit

treeninguid kui ka vahel
teistega koos. Meie grupp
on väga positiivne ning toetav.
Treener Marii on super.
Tema huumor, samas ka otsekohesus ja konkreetsus on
võitnud mu südame. Tema
sõnul pidi see alles algus
olema (arvatavasti on oodata pisaraid ja verd) ja seega
on võimalik, et oma järgmises intervjuus räägin juba
teist juttu…(ha ha, nali - ta
on tõesti tore).
Minu senine arusaam
trenn=valu on saanud täiesti uue tähenduse ja mõjub
lausa teraapiliselt. Näiteks
kardiotrenne kasutan ära
audioraamatute kuulamiseks. Kui esimesi kardioid
tegin, kuulasin samal ajal
läbi Orgu raamatu, mis andis palju lisamotivatsiooni.
Siis olen kuulanud teadvuse
anatoomia teemalist raamatut, mis samuti mõjus väga
teraapiliselt, tehes samal
ajal trenni.
Praegu kuulan Liis Velskeri raamatut, mille algus oli
nii huvitav, et oleksin võinud mitu trenni järjest teha.
Kahjuks sai kõrvaklappide
aku tühjaks.

Kuidas tundub, kas olulisem on trenn või toitumine?
Olen aru saanud, et trenn
ja tasakaalustatud tervislik
toitumine võiks käia käsikäes. Ega siis ilmaasjata
ei öelda, et oled see, mida
sööd. Nõustun sellega täielikult. Vahel mõtlen küll,
et miks mõni inimene saab
süüa kõike, koguseid valimata, ja ikka on ilus ja sale
ning teine näeb kurja vaeva,
et vormi saada. Tegelikult ei
pruugi ebatervislik eluviis
ainult kehakaalus kajastuda.
Toit mõjutab samuti meie
vaimset tervist ja heaolu.
Oleme lihtsalt selle tänapäeva kiire virvarri sees
ning ei oskagi seostada ja
analüüsida, miks me end
nii või naa tunneme. Tegelikult on küll suur vahe,
kas ma söön näiteks krõpsu
ja saiakesi või valin värske salati, viilu täisteraleiba
ja tüki taist liha. Esimest
süües võid tunda lausa raskustunnet ja energia on kiire kaduma. Teise puhul pole
probleemi tunde mööda saata, ilma et isud kimbutaks ja
jõud kaoks.
Kui peaksin siiski vali-

Kommenteerib
treener
Marii-Olivia
Esimene kuu on läinud väga
ootuspäraselt. Praeguseks
on meil töörütm paigas
ja arvan, et kõigile
arusaadav, mis nad tegema
peavad.
Esimesed nädalad pidin
neid kõvasti pidurdama ja
selgitama, miks nii palju ja
tihti ei ole mõistlik trenni
teha. Kõik olid nii tahtmist
täis ja elevil, et oleksid
heameelega kasvõi mitu
korda päevas käinud.
Minu eesmärk ei ole,
et nad hirmsa kiiruse ja
ekstreemse programmiga
palju kilosid kaotaksid,
kuna see ei ole jätkusuutlik
ja kaalulangetuse teekond
lõppeks sellesama
projektiga. Üritan õpetada
neid mõistlikult treenima
ja toituma nii, et nad
suudaksid seda ka oma
kogu järgneva elu teha, et
see muutuks harjumuseks.
Arvan, et kui kahe aasta
pärastvähemalt kaks neist
endiselt saalis trennis
käivad, on minu eesmärk
täidetud.
Tegelikult hakkab alles
nüüd päris töö pihta ja
läheb huvitavaks, sest
esimene vaimustus ja
eufooria hakkavad üle
minema. Aga usun neisse,
nad on väga tublid ja
pühendunud ja toetavad
üksteist. Esimese kuuga
on kuldne viisikkaotanud
kokku ligi 18 kilogrammi,
mis on väga hea
tulemus. Normaalne kaalu
langus on pool kilo nädalas
ehk 2 kilo kuus. Seega meie
keskmine on väga hea.

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.
ma, kumb on tähtsam, kas
trenn või toitumine, siis vahet ei ole, kui tublilt trenni
teed, toetava menüüta võib
trennis isegi kahju teha. Toitumine on selle keerulise
masina toimimise alus. Kütus meie igapäevaelus. Seega usun, et täisväärtuslik
toitumine on olulisem.
Kristi V

Foto: Rein Suppi

Seoses kevadel ärajäänud võistlustega
korraldati õppeaasta esimesel kuul
tavapärasest rohkem mõõduvõtte. Käis
see aga hästi kokku spordinädalaga,
mis samuti lapsi liikuma kutsus.
KRISTJAN KÜTTIS
Ääsmäe põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Õ

igupoolest läks sügisene võistluskarussell käima juba augustis, kui Ääsmäe koolist
käisid Saue valda valdade
mängudel esindamas Joonatan Jürimaa ja Marlen Olivia
Krull. Seejärel osaleti Harjumaa meistrivõistlustel
(29.08) kergejõustikus, kus
nimetatud 9. klassi õpilased
edukalt võistlesid. U-16 vanuseklassis hüppas Joonatan
kaugust 6.19 m ja saavutas II
koha, Marlen Olivia parim
tulemus tuli kuulitõukes,
kui 3 kg raudmuna suutis ta
tõugata 10.78 m kaugusele ja
sai I koha. Samuti kuldmedali sai Marlen Olivia kaela
kettaheites pea 30 m kettakaare eest (lisaks tuli medal
odaviskes – III koht). Simo-

na Rõõmusaar saavutas II
koha odaviskes tulemusega
24.12 m. Joonatan Jürimaa
sprintis 100 m 12,38 sekundiga, tasuks II koht. U-14
vanuseklassis võitis lausa
kolm medalit Tauro Nugis,
kes kõrgust hüppas 1.35
m ja ketast heitis 23.02 m.
Pronksmedal tuli Taurole
kuulitõukes.
Harjumaa „10 olümpiastarti“ III etapi võistlused olid järgmised, millest
osa võeti. Elis Filippov saavutas nooremate tüdrukute
seas esikoha 600 m jooksus
ajaga 2.08,22 minutit, II
koht tuli palliviskes 40.50 m
tulemuse eest. Mõned päevad hiljem viskas Rakveres
Elis oluliselt kaugemale palli
üleriigilisel „10 olümpiastarti“ IV etapil - 46.61 m ning
tasuks VI koht. Harjumaa
etapil jõudsid veel esikolmikusse Viktoria Slizunov

4x100m ringteatejooksu esikolmik Ääsmäe kooli õpilastega

35.50 m nooremate tüdrukute arvestuses (III koht) ja Simona Rõõmusaar vanemate
tüdrukute hulgas kettaheites
20.40 m samuti III koht.
13. septembril toimus
Tallinnas võistlus nimega
Kooliõpilaste Sügis Cup,
kuhu pääsesid osalema õpilased sünniaastatega 20082013. Tulemused olid head
ja mitmed võistlejad jõudsid
esikolmikusse.
15. septembril toimus
Harjumaa „10 olümpiastarti“ finaaletapp Kuusalus, kus mitmevõistluse
läbis meie kooli õpilastest
kõige edukamalt Elis Fi-

lippov nooremate tüdrukute
(s 2008-2009) seas, kogudes
3410 punkti ja saavutades
auhinnalise II koha.
18. septembril ehk mõned
päevad hiljem sõitsime Kosele Harjumaa koolidevahelistele meistrivõistlustele staadioniteatejooksudes.
Kõige edukamad olid kuni
5. kl poisid, kes said kaela
kolm komplekti medaleid
– võideti 4x50 m teatejooks
31,1 sekundiga, III koht tuli
10x55 m pendelteatejooksus
ja 4x400 m ringteatejooksus. Ka kuni 5. kl tüdrukud
said pendelteatejooksus III
koha ja 4x50 m ringteate-

jooksus ajaga 32,3 sekundit
II koha. Suurepärase jooksu tegid 8.-9. klassi poisid
4x100 m ringteatejooksus,
kui staadioniring läbiti 49,9
sekundiga – tasuks esikoht
(jooksid: Joonatan Jürimaa, Ken-Martti Piibar,
Ranel Laanemets ja Kardo
Kuusk). Kuni 5. klassi õpilastest said medalid Sandra
Lee Ottmann, Mirete Hunt,
Claudia Elis Rõõmusaar,
Viktoria Slizunov, Elis Filippov, Heinar Orusalu, Ander Õisnurm, Karl Gustav
Viisitamm, Rasmus Naber ja
Johann Mattias Viisitamm.
23. septembril toimus
traditsiooniline heategevusjooks ja traditsiooniks on
seegi, et Ääsmäe kooli lapsed sellelt võistluselt osa võtavad. Osaleti kolme võistkonnaga, ilm ja korraldus oli
väga head, lapsed said Ott
Kiivika eestvedamisel soojendust teha.
Spordinädalal
21.-27.
septembril toimus igasügisene kooli krossijooks,
lisaks erinevad aktiivsed
tegevused koolis vahetundide ajal. Kooli krossijooksu raja pikkus on 2,2 km ja
esikolmikusse jõudsid I-III
koht: 2.-3. kl P Frank Ilm-

järv, Eron Koidu, Kristen
Sepp; 2.-3 kl T Sandra Lee
Ottmann, Laura Tähepõld,
Heleriin Roosimäe; 4.-6. kl
P Karl Gustav Viisitamm,
Heinar Orusalu; 4.-6. kl T
Elis Filippov, Claudia Elis
Rõõmusaar, Laura Mellik;
7.-9. kl P Jaagup Sule, Joonatan Jürimaa, Mairo Muidre;
7.-9. kl T Simona Rõõmusaar, Maria Vilma Jürimäe,
Cristel Tahk.
Sellega sai päris sportlik
kuu otsa. Osavõtt oli päris
rohke ja tulemuslik. Suur
tänu mõistvale kooli juhtkonnale, kes lapsi koolist
väljapoole võistlema lubas.
Oktoobris sai käidud
Harjumaa
koolidevahelistel
meistrivõistlustel
murdmaateatejooksus Kolgakülas, kus tuleb jooksjatel
sõna otseses mõttes tõusude
ja mõõnadega rinda pista.
Poisid jooksevad 5x1000 m
ja tüdrukud 5x500 m. Kõige
edukamad olid taas kuni 5.
klassi poisid, kes koosseisus
Rasmus Naber (5.a kl), Johann Mattias Viisitamm (5.b
kl), Heinar Orusalu (4.a kl),
Karl Gustav Viisitamm (5.b
kl) ja Ander Õisnurm (5.b kl)
ajaga 20.26 minutit jooksid
välja III koha.

Nissi Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kiire
ja edukas oktoober
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
patrullvõistluse „Luureretk 2020“ auhind

Kuna kevadised ja suvised üritused
ja võistlused jäid ära, siis tuli sügisel
kõik need tagantjärele ära teha. Nissi
noortele osutus see sügis eriti edukaks.
MAUNO REIMANN
Nissi põhikooli huvijuht

2.-3.

oktoobril toimus
Lääne-Harju vallas Harju Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde patrullvõistlus „Luureretk 2020“. Nagu
nimigi ütleb, on tegemist
militaarspordiga.
Luureretk on noorte oskusvõistlus, kus tuleb varjatult liikudes läbida erinevaid
kontrollpunkte ja sooritada
ülesandeid, näiteks laskmine, paadipunkt, luureülesanne jms. Kuna tegemist
on luurevõistlusega, siis tuli
rajal liikuda varjatult. Selle
eest, et võistkonnad varjatud liikumise reeglist kinni
peaksid, hoolitses vastutegevus, kes mööda teid patrullis ja neile vahele jäädes
tuli võistlejal loovutada elutalong, mis andis -40 karistuspunkti.
Kokku võttis võistlusest
osa 19 võistkonda. Võistlusraja pikkus jäi 65-88 km
vahele. Raja pikkus olenes
sellest, kuidas keegi oma
liikumist planeeris. Võistluse start anti reedel kell 23
ja patrullvõistluse finišisse

jõudis viimane võistkond
pühapäeval kell 12.30.
Kodutütarde arvestuses
võitis Nissi kodutütarde
võistkond Lepatriinud koosseisus Sanna A. Elisabeth
Ylönen, Karoliina Sassi,
Liisbeth Lehtme ja Mariin
Laigu (Haiba rühmast).
Noorte Kotkaste arvestuses tõi võidu taas koju Nissi
võistkond Dulce Pericelum:
Erich Voomets, Eerik Ehrpais, Martin Peebo ja Kurmet Kutti.
Lisaks osalesid võistlustel Katriine Laanjärv, Miia
Pent, Eliise Kadak, Marta
Anne Tõll, Jürgen Lehtme,
Darel Grünberg, Orm Jakob
Kuusemets ja Villiam Visnapuu (Saku rühm).
Võistkondade
esindajatena olid kaasas Mauno
Reinmann, Oliver Tamm,
Siim Laas ja Ariel Regina
Lumiste.
3. oktoobril toimus
Karksi nuias Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noorema vanuseastme vabariiklik
matkamäng, kus selgitati
välja Eesti parimad noored
matkajad. Harju maakonna
Noorte Kotkaste võistkon-

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde patrullvõistluse
„Luureretk 2020“ osavõtjad

da esindasid Nissi rühma
kotkad Kardo Kutti, Kasper
Verner, Brait Grünberga ja
Markus Tõnurist. Kodutütreid esindas samuti Nissi
rühma võistkond Sandra
Melissa Mikk, Romi Tõnurist, Laura Alliksaar ja Laureen Tamm.
Nissi Noored Kotkad tõid
Harjumaale III koha karika.
10. oktoobril toimus
Harju Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde
matkamäng
Rästik 2020. Seekordne
oskusvõistlus toimus Riisiperes. Saue valda tuli päris
mitu auhinnalist kohta.
Noorem vanuseaste
Kodutütarde arvestuses
I koht Loksa KT
II koht Kollased Banaanid
(Laitse KT)
III koht Nissi KT
Vanem vanuseaste
Kodutütarde arvestuses

I koht Lepatriinud (Laitse
KT)
II koht Liblikad (Saue KT)
III koht Kurtna KT
Noorem vanuseaste
Noored Kotkad
I koht Loksa NK
II koht Randvere NK
III koht Pingviinid
Vanem vanuseaste
Noored Kotkad
I koht Nissi Rannakaitse
üksus
II koht Algajad (Laitse NK)
III koht Saue NK
18. oktoobril peeti kevadel toimuma pidanud
üritus Pärnus, seal tunnustati noortejuhte, pealikke
ja kõiki neid, kes kaitseliidu
noorteorganisatsiooni panustavad. Noorte Kotkaste
III klassi teeneteristi pälvisid Saue valla kodanikud
Mauno Reinmann ja Piret
Reinmann.

Viikingi mõõk, mille
kaitsmel on kaks
suitsupääsukest, kelle
pead on suunatud paremale poole. Algselt
oli see pronksskulptuur mõeldud mälestusesemena Eesti kaitseväest erru minevatele
kindralitele. Neid jõuti
välja anda üks – 2011.
aastal kindralmajor
Vello Loemaale. Kuna
mälestuseseme maksumus ületas reglemendi järgi paika pandud summat, siis rohkem
neid välja ei antud. Valminud oli selleks ajaks veel üks. Suurem
kuju ehk siis järjekorras kolmas valmis sellel aastal. Kunstnik:
skulptor Aivar Simson e Simson von Seaküll (ka Seaküla Simson).
Miks mõõk ja just viikingite mõõk? Me võime kindlalt väita, et
pärineme viikingitest. Seda kinnitavad viimasel ajal sagenenud
muinasleiud Eesti aladelt. Soomes, Rootsis ja Norras kokku pole
nii palju aardeleide, kui on leitud Eestist. Selle mõõga puhul ei
ole tegemist viikingite supermõõga Ulfberhtiga, kuid on sellele
väga sarnane. Aluseks on võetud samast ajastust mõõk, mis
on leitud väljakaevamiste käigus Eestist. Mõõk vaba mehe ja
ohvitseri vööl on sajanditevanune nähtus. Mõõk on ka võitlusvalmiduse ja tahte sümboliks. Mõõk annab kandjale väekust ja
edu. Samas on mõõk ka kaitse sümbol. Mõõga puhul on tegemist
relvaga, millega sa kaitsed ennast, oma lähedasi, oma kodu ja
oma riiki. Mõõgaga purustad ahelad. Oma mõõka tuleb hoida
(kurb näide meie eeposest Kalevipoeg).
Suitsupääsuke on meie rahvuslind, mis sümboliseerib vaba
taevalaotust ja õnne. Kaks suitsupääsukest sümboliseerivad
meie kahte noorteorganisatsiooni: Noored Kotkad ja Kodutütred. Kaks lindu sümboliseerivad ka perekonda, meest ja naist.
Lindude pead on vaatega paremale poole. See näitab meie parempoolset maailmavaadet. Ka on tegemist ühe riviõppe tähtsa
elemendiga. Sealt ka nimi - PAREMALE VAAT!
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Ääsmäe noorte osavõtt erinevatelt
mõõduvõttudelt oli rohke ja tulemuslik
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Lauatennise
hooaeg on
käivitunud
Hästi on esinenud nii lapsed kui veteranid.
Haiba noored lauatennisistid võistlesid Haapsalus Eesti võistkondlikel kadettide meistrivõistlustel. Võistkond koosseisus
Marten Virt, Maerold Virt ja Gregor Käit, saavutas 15 võistkonna
hulgas rahuldava VIII koha.
Eesti veteranide meistrid lauatennises selgusid samuti
Haapsalus, kus on võistlemiseks ideaalsed tingimused. Haiba
spordiklubi võistlejad saavutasid mitmeid auhinnalisi kohti.
Üksikmängus saavutas oma grupis M-65 III koha Guido Piksar ja
II koha M-70 grupis Kaljo Põldaru. M-60 paarismängus võistles
meie paar Väino Nüüd ja Guido Piksar välja III koha. M-70 vanuseklassi paarismängus kordasid eelmise aasta võitu Heikki Sool
(Haapsalu) ja Kaljo Põldaru (Haiba SK).
Laste GP-l Aseris lõid kaasa Saue ja Haiba noored. Kokku
osales 128 noort üle vabariigi. Parimad kohad saavutasid Saue
Hobipinksi mängijad P-11 vanuseklassis (sünd 2010-2011): VI koht
Ralf Mandre ja VII koht Fred Mandre. Haiba noorte saavutused:
P-11 XIII koht Joosep Põldaru, XIV koht Art Milatškov. P-13 grupi
(2008-2009) 25 osaleja seas sai XIII koha Crister Lakson ja XIV
koha Norden Pihl Sauelt, XV koha sai Gregor Käit Haibast. P-15
(2006-2007) XIII koht Marten Virt, XIV koht Maerold Virt Haibast.
Järgmine etapp juba pühapäeval, 8. novembril Haapsalus.
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel lauatennises võistlevad Saue valla IV liiga võistkonnad Haibast ja Riisiperest. Peale esimest ringi on liidriks Haiba, kes alistas 4 – 2 Viimsi LTK II,
Viimsi Pinxi, Pärnu-Jaagupi LTK III ja Riisipere LTK. Riisipere hoiab
viiendat kohta. Teine ring juba 14. novembril.
KAIDO PÕLDARU
spordijuht

Pronks Turbasse

Läänemaa lahtistel meistrivõistlustel võrkpallis osales Saue valla võistkond Turbast ja tõi koju uhke kolmanda koha. Meeskonda
kuulusid: Alice Alberg, Heli Kiisa, Merike Viese, Riina Suits, Triin
Rebane, Reilika Pikerpõld.

Hooandja andis tipitelgi
tiibadele tuult!
See on Valgejäre matkarajal juba
kolmas telk, mille Ellamaa loodusselts
püsti pannud on.
MARJE SUHAROV
MTÜ Ellamaa loodusselts

T

ipitelk
on pärit
Ameerikast, kus see
endistel aegadel sealsele põlisrahvale peavarju
pakkus. Telgi tiivad hoiavad suitsulõõri avatud või
suletuna vihma eest ning
neid vastavalt tuule suunale
liigutades tekib lõkkesuitsu
väljatõmme.
Ellamaa loodusselts toimetab Valgejärve matkarajal. Oleme seda korras hoidnud, ehitanud laudrada ja
paigaldanud loodushariduslikke stende. Aastast 2009
on meie hoole all olnud kaks
matkarajal asunud tipitelki,
mis on olnud kasutamiseks
igale matkasellile. Esimene uhke valge telk sai ajaga
otsa, kuid viimase võttis tuli
sel talvel. Nagu vanasõnagi
ütleb, käib hooletus ees ja

Foto: Valdur Vacht
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siis õnnetus taga.
Sellised kurvad lood panevad mõtlema, kas õhinapõhiselt kõigile loodu ikka
väärib tegemist. Kuna pärast õnnetut jaanuaripäeva
tuli meile matkaraja külastajatelt mitmeid toetavaid
kõnesid ja kirju, siis saime
ehmatusest üle ning oktoobri lõpuks on Hooandja ühisrahastusplatvormi abiga uus
kate telgivaiade peal.
Täname
kuutkümmet
toetajat, kelle abiga kogusime 1400 eurot. Veel saab
tänusõnad Marko OÜ Preeriakojast, kes õmblusmasinale kõvasti talda andis ning
enne kurja sügist katte valmis õmbles.
Juhendi, kuidas telgis
turvaliselt lõket teha ja suitsulõõri tiibasid liigutada,
leiab matkaja kohapealt.
Tipitelk ootab nautima
mõnusat metsavaikust!

Noorsootöötajate 11. kutsevõistlusel
kontrolliti teoreetilisi teadmisi ja
pandi proovile ka füüsiline jõud
Oli aasta 2010, kui Saue noortekeskusel
tekkis idee kutsuda kokku piirkonna
noorsootöötajad. Ühelt poolt selleks,
et lihtsalt kogemusi vahetada ja teisalt,
et kohtumises oleks ka veidi rohkem
särtsu ja saaks võtta omavahel erialaselt
mõõtu.
KRISTI PAAS
Saue noortekeskus

E

simene
kohtumine
toimus
Raplamaal
Adila talus ning seda
rahastas maakondlik avatud
noortekeskuste projektikonkurss. Omavahel võistlesid
viis noortekeskust: Saue,
Keila, Kernu, Nissi ja Saku.
Toona, nagu ka paljudel
järgnevatel aastatel, oli igal
võistleval noortekeskusel
oma eesvõitleja. Kuna noorsootöötajate arv on erinev ja
selline asjade korraldus kippus koostöö asemel liigset
konkurentsi tekitama, muutsime viis aastat hiljem võistluse formaati. 2014. aastal
Mustjõel toimunud võistlusel jagasime osalejad kõik
segatiimidesse ning nüüd
võisteldi juba oma meeskonna au nimel. Selline formaat
kehtib tänaseni.
Võistluse korraldamise õigus liigub külakorda
omavalitsuste vahel ja aas-

ta-aastalt liitub seltskonnaga ka uusi valdasid. Nii osalesid selleaastasel võistlusel
Paekalda puhkekeskuses 7
omavalitsust 21 noortekeskuse ja 43 noorsootöötajaga:
Saue vald, Keila linn, Saku
vald, Kiili vald, Viimsi vald,
Rae vald ja esmakordselt ka
Harku vald. Saue noortekeskusel oli seekord au juba
kolmandat korda võistlust
läbi viia.
Enne võistluse algust kujundasid vallad näitliku plakati noortekeskuste töö korraldusest oma vallas. Mõnes
on vaid üks noortekeskus,
teises viis. Plakatile märgiti
ka kõik tänased noorsootöötajad – järgmisel aastal võtame need pildid ette ja vaatame, kui palju on olukord
vahepeal muutunud.
Esimeseks võistlusalaks
oli matkatehnika sprint.
Samanimelist korraldame
praegu üle-eestiliselt ka
noortele ning otsustasime
noorsootöötajatele
anda

Kutsevõistluse võitnud tiim "Esimesed"

võimaluse olla „jänesed.“
Noorsootöötajad võistlesid
karabiinide
ümberhaakimises ja erinevate sõlmede
tegemises. Esimesse võistluspäeva mahtusid veel raftiralli Rummu mäele ja tagasi ning ka viktoriin.
Teisel päeval pidid
meeskonnad läbi mõtlema ja planeerima tegevused selleaastase noorsootöö
nädala jaoks, mis toimub
novembrikuu lõpus. Nädala
teemaks on noorte osalus
ja ettevõtlikkus ning neil
teemadel mõeldi välja väga
palju erinevaid tegevusi ja
teemapäevi ettevõtlikkusmängudest noortelaatadeni,
tuuribussist konverentsini.
Teise päeva pärastlõunaks
oli võistlus lõppenud, meie
ette astus noorsootöötaja,
koolitaja ja karjäärispet-

sialist Argo Bachfeldt, kes
andis kiirülevaate olulistest
seadustest, mida noorsootöötajal on tark teada. Lühikoolitus toimus kohalike
omavalitsuste koostöögrupi
programmi „Uuenduslike
noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine
noorte sotsiaalse tõrjutuse
ennetamiseks“ raames ja
selle rahastus tuleb Euroopa
sotsiaalfondist.
Olid kaks intensiivset ja
põnevat päeva, mille kõige
suurem kasu seisnes selles,
et kohtusime ja nägime lähedalt kolleege, kes siinsamas meie kõrval valdades ja
linnades toimetavad. Saime
vahetada kogemusi, kuidas
kuskil midagi tehakse ning
tekkis tugevam tahe edaspidi muidki lahedaid asju koos
teha.

10. oktoobril
täitus Ruila mõis
inimestega,
kes olid tulnud
ansambli Jäääär
kontserdile.

Naisteklubi
korraldab
novembri lõpus
juba 15. korda
heategevuslikku
laata, lisaks
on plaan viia
lastekodu
jaoks läbi n-ö
sokikampaania.

SIGRID PETOFFER

L

apsendamise nädalal
„Iga olukord on unikaalne ja iga laps on
ainulaadne“ toimunud muusikaline kohtumine oli pühendatud kõikidele lapsendatud ja Ruila mõisakoolis
õppivatele lastele. Koha valik
oli teadlik. Nimelt asub Saue
vallas Haiba külas kodu lastele, kes on ilma jäänud oma
päritoluperekonnast. Selles
kodus on leidnud paljud lapsed omale uue pere, nii ka

kontserdi lauluga „Jäljed“
avanud Helen ja Laura.
Laste koolitee algab kodust, vahel ka lastekodust.
Mõnel lapsel on üks vanem,
mõnel on neid rohkem kui
kaks. Mõnel lapsel on sportlikud vanemad, mõnel musikaalsed ja mõnel harivad
põldu. Mõned lapsed saavad rohkem taskuraha kui
teised. Ükskõik, milline on

lapse kodu või millised on
nende vanemad, on koolis
kõik lapsed võrdsed. Ruila
mõisakool annab haridust,
julgustab katsetama ja on
kogukonna keskuseks.
Kontsert oli osalejatele tasuta ja kohapeal sai annetada
Ruila mõisakoolis õppivatele lastele cajon’i ostmiseks.
Aitäh kõikidele osalejatele ja
toetajate!

KULTUURIKALENDER NOVEMBRIS
AEG
nov-dets
nov-dets
09.11.
11.11.
14.11.
14.11.
15., 22. ja
29. 11
15.11.
17.11.
19.11.
20.11.
21.11.

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

Irja Kändleri juubelinäitus

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

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

Droonifotode näitus "Saue vald
Saue vallavalitsuse fuajee
aastal 2020"
Kontserttuur "Sõnadeta
kell 19
pühendus"
Laagri kultuurikeskuses
Tanel-Eiko Novikov ja Tiit Joamets
kell 20
Kino "Igavik meie vahel"
Ääsmäe külakeskuses
Kontserttuur "Sõnadeta
pühendus"
kell 16 Haiba rahvamajas
Tanel-Eiko Novikov ja Tiit Joamets
Saue Simmajad nais- ja segarühma kell 17
Saue kontserdisaalis
kontsert " Ühiselt teelt"
Laagri Kristliku Koguduse
kell 12
jumalateenistus ja pühapäevakool Laagri kultuurikeskuses
Kontserttuur "Sõnadeta
kell 15
pühendus"
Ääsmäe külakeskuses
Tanel-Eiko Novikov ja Tiit Joamets
Saksofonikvartett Quattro Quarti kell 18.30
kontsert "Üle maade ja merede"
Saue kontserdisaalis
Novembrikuu raamatuklubi Anu
kell 18.30
Allikvee "Suvine pööripäev"
Ääsmäe külakeskuses
Rahvusvahelise meestepäeva pidu kell 20
"Raju reede"
Ääsmäe külakeskuses
Saue valla MV sulgpallis

kell 10 Ruila spordihoones

22.11.

Ruudulise ninja sõõrikuhommik

27.11.

Kino "O2"

29.11.

Advendiküünla süütamine Saue
linna jõulupuul

29.11.

Novembrikuu jazzi ja veini õhtu

KONTSERTTUUR

kell 11
Ääsmäe külakeskuses
kell 11 ja 19
Laagri kultuurikeskuses
kell 16 Keskuse pargis
kell 18.30
Ääsmäe külakeskuses

Sõnadeta pühendus
Raimond Valgre muusika vibrafonil

Tanel-Eiko

Novikov

Tiit

Joamets

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com
FB: Haiba Rahvamaja
tel 505
2463, kuldar.paju@sauekultuur.ee

Vabaõhubasaar

et annetada 5€ ,

Balti Jaama Turg, Kopli 1

või tee pakkumine veebioksjonil:

Avatud 12:00-16:00

www. iwtc.ee/christmasbazaar

T

allinna rahvusvaheline naisteklubi koondab naisi, kes on kolinud Eestisse enda või oma
abikaasa töö tõttu. Kord
kuus kohtutakse hommikukohvil, tehakse koos midagi
põnevat muuseumide külastamisest keraamikatunnini.
Aga klubi eesmärk on ka
panustada kohalikku heategevusse. Kõige suurem üritus aastas on Jõulubasaar,
mis sel aastal toimub juba
15. korda ja Balti jaama turul. Saatkonnad müüvad seal
käsitööd, isetehtud hõrgutusi
jpm. Sel aastal toimub see ka
veebis https://www.osta.ee/
iwct.
Aasta jooksul suunatakse kõik tulud heategevusse
ja teiste seas on toetatud
aastaid ka Haiba lastekodu.
Tänu klubile on lastekodu

Erilised pakkumised saatkondadelt üle maailma ja
kohalikelt meistritelt. Sissepääs tasuta
Kogu tulu annetatakse Eesti laste ja naiste heategevusorganisatsioonidele.
Esitleb

saanud luua traditsiooni, et
käiakse lastega igal suvel
matkal, käidud on näiteks
Lõuna-Eestis, Vormsil, Vilsandil. Reisid on olnud väga
meeleolukad ja lapsed ootavad neid pikisilmi. Samuti on
saanud pered ka perekeskis
käia ühiselt aega veetmas,
just sellistes kohtades, mille
lapsed on välja valinud. Pisut
on saadud välja vahetada ka
maja kulunud inventari.

Piletid müügil eelmüügis ning tund aega enne kontserdi algust kohapeal.

Üks klubiliige on ka
sauevallakas Carol Benson-Hitch, kelle sõnul on
klubini jõudnud info, et lastekodus läheb enim vaja tegelikult sellist lihtsat igapäevast tarbekraami nagu sokid
ja riided. Tegus seltskond
otsustas korraldada klubi
naiste seas n-ö sokikampaania. Ostetakse suurem ports
sokke ja viiakse need lastekodule.

www.laagrikogudus.ee
FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com
www.sauemuusikakool.ee
FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com
FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

tel 521 4206, kpoldaru@gmail.com

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com
FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
tel 523 4339,
sirje.luberg@sauekultuur.ee
FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

SAUE VALLARAAMATUKOGUS
LAAGRIS ALUSTAB LASTE KLUBI!

Kõik koolilapsed, kes armastavad
raamatuid ja lugemist, on oodatud Saue
vallaraamatukogu laste klubisse.

Mida me teeme? Uurime uuemaid ja
vanemaid raamatuid, jagame üksteisele
muljeid ja soovitusi loetust, arutleme koos
koolis loetavate raamatute üle ning et
lõbusam oleks – mängime ka! Vahel võtame
ette isegi selle, et astume justkui mõne loo
sisse ja püüame mõista, miks midagi selles
loos just nii läks või kuidas meie oleksime
toiminud...

9.11 Laagri kultuurikeskus kell 19
14.11 Kernu Rahvamaja kell 16
15.11 Ääsmäe külakeskus kell 15

Helista 900-AITA,

29. november 2020

ESIMENE KLUBITAMINE TOIMUB
KOLMAPÄEVAL, 18. NOVEMBRIL KELL 15.
Oodatud on igas vanuses kooliõpilased ja
kokkutulnute järgi vaatame, kas ja mitmesse
vanusegruppi osalejad jagame.
Sille Ross, raamatukogu juhataja

NISSI PIIRKONNA EAKATE
Haapsalu Veekeskuse
KÜLASTUS TOIMUB
18. novembril 2020
VÄLJASÕIT
NISSI KAUPLUSE EEST
BUSSIPEATUSEST KELL 11.00
TURBA KAUPLUSE EEST 11.10
Hind 5 eurot
(pilet + transport)
Ootame aktiivset osavõttu!

Nr 21 / november / 2020

Lastele pühendatud
mõisakontsert

Haiba lastekodu ja Tallinna
rahvusvaheline naisteklubi teevad
koostööd juba aastaid

11
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Järelehüüe HEINO KRUUP

ADVENDIPIDU

04.04.1935–21.10.2020

EAKATELE JA
ERIVAJADUSTEGA
INIMESTELE

Heino, alustasid õpetajatööd 1961. aastal
toonases Turba keskkoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Sihikindlust ja nõudlikkust
jagus 40 aastaks, et kasvatada noortes huvi
ja tahet tegeleda spordiga.

Kultuurikeskuses Laagris
4. DETSEMBRIL KELL 11
Tervitused, laulud ja tantsud, kohvilaud ja kingitused.
Päeva juhib ja tantsuks mängib Jaan Kirss.

Mäletad, Heino, olen Ants. Meil oli väga hea
suhe läbi kogu minu kooliaja ja see kestis
tänaseni. Olid mulle kui ristiisa, sest mulle
meeldis hirmsasti sporti teha ja Sa andsid
mulle peale tundide lõppu võimaluse osaleda kõikides suuremate õpilaste kehalise
tundides. See tähendas teinekord seda, et
tegin veel koolipäeva lõppu 2-3 tundi kehalist. Soovitasid mul minna õppima TSIK-i
Tallinnasse.
Hiljem, kui olin jälle tagasi Turba keskkoolis, oli meil kokkulepe, et saan iga päev
kella 14.05 rongiga sõita Tallinnasse treeningule. Mulle meeldis alati Sinu täpsus ja
kindlad, konkreetsed nõudmised. Ma olin
küll Eesti koondise esinumber kuulitõukes
ja kettaheites ja "jube kõva mees", aga Sinule pidin alati kõik testid ära tegema. Kui oli
vaja talvel suusatada, siis tulid Sa minuga
peale tunde metsa kaasa ja ma pidin suusatama 2x5 km, et saada arvestust nii viie
kilomeetri kui ka kümne kilomeetri suusatamise eest.
Heino, olid tõsine spordimees ja hea pedagoog ning ma loodan, et oled uhke selle
üle, et jõudsin Sinu õpilasena olümpiale.
Tänan Sind kõige eest, mis minu heaks
tegid.

Langetame pea
sügisel 2020 Turbas

14. novembril 2020
JÕGISOO SELTSIMAJAS.

Saue 2010

November–detsember 2020
Saue vallavalitsuses

25. nov 2020 18.00-21.00

Jaanuar–veebruar 2021
Laagri kultuurikeskuses

Jõgisoo seltsimajas
Lühidalt söömise ja lauakatmise ajaloost – miks me sööme täna
just sellisel viisil ja kuidas lauakombed on välja kujunenud.
Räägime ka kohalikest kuulsustest

Langebraunist, Lorupist ja Tarbeklaasist.

Lisainfo: info@jogisooseltsimaja.ee
51909011 Liisi Särak

Laagri 2010

Näitus
on avatud:

SÖÖMISE JA NÕUDE
AJALUGU

Nõlvaku 2020

AASTAPÄEVA PEOLE,

Raamatute „Katame laua“ ja „Teenindamise kunst“ autor
Reelika Eerik jagab oma teadmisi

Alliku ja Kotka tee 2020

95.

Kanamaristmik 2010

HEAD
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi liikmed
ON RÕÕM KUTSUDA TEID SELTSI

„Saue vald
aastal 2020”

Saue 2020

Kolleegidena Turba koolis meenutame tänaseni Sinu sissetallatud suusaradu, mis
viisid toona kooli juurest Kivitammini. Sinu
lahkus lubas käia Sinu radu pidi nii suusarajal kui marjametsas. Võtsid meid mõnelgi
korral kaasa oma lemmikpaikadesse soos ja
rabas, mille eest tänaseni Sulle tänulikud
oleme. Jääme Sind kolleegidena mäletama
kui kaaslast, kel jagus terava meelt ja head
huumorit.

NÄITUS

Olen üks Sinu klassi poiss. Ain. Kas mäletad? Olid minu klassijuhataja. Mäletan,
et olid õpetaja, kellega õppisime õppima,
pingutama, sporti armastama. Lugupidama
sellest, et sportimisel on reeglid. Mäletad,
kui 8. klassis rikkusin ausa mängu reegleid,
kuritarvitasin Sinu usaldust. Ütlesid mulle mõned aastad tagasi, et ei mäleta seda
juhtumit. Tundes Sind, tean, et Sa lihtsalt ei
pidanud vajalikuks seda meenutada. Olin
tänu Sinule asja selgeks mõelnud. Sa ei
püüdnud kellestki sportlast vormida. Sport
oli osa Sinust ja eeskuju kasvatas.
Aitäh Sulle!

Buss väljub küladest Laagrisse
Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10
Hüüru veski juures 10.15
Harku teeristis 10.20

Mis on praegu populaarne ja
palju on teie nõudekapi sisu tegelikult väärt?

Osaluspanus 10 eurot
Tasumine sularahas kohapeal

Anna oma tulekust teada
liisi@jogisooseltsimaja.ee
www.jogisooseltsimaja.ee

Lisainfo: Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
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SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD

SAUE VALLAVALITSUSSE ON OODATUD

PSÜHHOLOOG

LOGOPEED

kelle eesmärk on laste heaolu ja eakohase arengu toetamine
läbi varase märkamise ning sekkumise.
OOTAME JUST SIND, KUI

• Sa suudad mängleva kerglusega luua lastega kontakti ja hoida
usaldussuhet;
• Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl
lapsevanemate ja teiste spetsialistidega;
• Sa oled pühendunud ja usaldusväärne kuulaja, omad vastutustunnet ja
julged teha otsuseid;
• Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või
koolipsühholoogi kutse;
• Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel;
• Sul on B-kategooria autojuhiluba;
• Sulle sobib liikuv töö, panustades Saue valla erinevatesse
haridusasutustesse.

kelle eesmärk on kõneravi vajavate ja arenguliste
erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine
eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut
koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste
erialaspetsialistidega.
OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON

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

TÖÖAEG: täis- või osakoormus
TÖÖASUKOHT: Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Birgit Tammjõe-Tulp, haridusosakonna juhataja, 5860 7677

TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Laagri, Saue vald
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov läbi portaali või
e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esita CV,
motivatsioonikiri ja palgasoov läbi portaali või
e-posti aadressile personal@sauevald.ee.

ROHKEM INFOT: https://bit.ly/3eiQF1X

ROHKEM INFOT: https://bit.ly/2THSQmt

Alates 14. jaanuarist 2021
neljapäeviti kell 18.30-20.00 Saue Gümnaasiumis

Kalligraafia kursus täiskasvanutele
KURSUSE EESMÄRK
• tutvumine Euroopa klassikalise kalligraafia e. ilukirjaga
• arendada kursuslaste ilukirja alaseid teadmisi ja oskusi
• õpetada erinevaid töövõtteid, kirjutades tušši ning
kirjasulepeas asetseva sulega
• julgustada vaba eneseväljendust, fantaasiat ja loomingulist
ellusuhtumist
• teha praktilist tööd, mille tulemusena valmib õnnitluskaart,
järjehoidja, inspireeriv seinakaunistus
Õppetöö toimub ühe kalendrikuu pikkuste moodulitena nii,
et ühe kuu jooksul õpib kursuslane selgeks ühe kirjastiili ja
kujundaks vastavalt oma soovile õnnitluskaarti, järjehoidja,
inspireeriva seinakaunistus või midagi, mida ise soovib.
Juhendaja poolt on alustuseks ilukirjakomplekt, mis koosneb
paberist, sulest, sulepeahoidjast ja tušist.
Juhendaja Eve-Ly Villberg
Info ja registreerimine saue@sauekultuur.ee, tel 5234 339

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett, mis on tegutsenud aastast 1995.

Tule tööle

VESKITAMMI SELVER ABC-sse
VAHETUSE VANEMAKS
TEENINDAJAKS (SAAL, KASSA)
PUHASTUSTEENINDAJAKS
Tule tööle

LAAGRI SELVERISSE

TEENINDAJAKS
TEENINDAJAKS-KOMPLEKTEERIJAKS
Tule tööle

SAKU SELVERISSE

AS Alliku OS Piimatootmisega tegelev
põllumajandusfirma
Alliku külas pakub tööd

FARMITÖÖLISELE

ROHKEM INFOT:
allikuos@gmail.com või 56633942
AADRESS:
Kurvi tee 410, Alliku küla,
Saue vald, Harjumaa

TEENINDAJAKS

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee.
Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee
või täida kohataotlusankeet kaupluses. Lisainfo telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa, personalispetsialist.
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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
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine;
trimmerdamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. +372
5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee
Anda rendile bensiinimootoriga halumasin. Masin
asub Harjumaal Kose vallas. Tel: 55948418
Töökeskkonnaspetsialist (FIE) nõustab töötajaid
ja tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse alaselt ja osutab töökeskkonnaalast täisteenust.
T.5101084, ain.ohutustehnika@gmail.com.
Arvutite remont, hooldus, Windows 7/8/10 taastamine, seadmete utiliseerimine. IT-alased konsultatsioonid.Varukoopiate loomine. Viirusetõrje.
Printerite installeerimine. Kohaletuleku võimalus.
Tel 5551 2500
Majade, korterite remont ja ehitustööd. Kõik
tööd, mis vaja, et teie korter või maja oleks korras ja kaasaegne. Hinnapakkumine nii tööle, kui
ka materjalile. Töödele ja materjalile garantii. Tel:
56900480, jare.ehitus@gmail.com.
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com

50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52
€/rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Tel 516 4278

Aastast 2002

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

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

51 36 999

Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992

RUF PUITBRIKETT
ALATES

130€
/ALUS

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

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€

Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud seisva sõiduki
(sõiduauto, maastur, kaubik). Ei pea olema sõidukorras. 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.
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp.
Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Müük. Kuivad küttepuud, 30 cm, 40 L võrkkott: lepp
2,70 €, kask 3,20 €. Kohale veoga. 5270884
Ostan Harju KEK´i aktsiaid parim hind piirkonnas.
Küsi lisa gsm +37255650829.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60
cm. Toores segalehtpuu alates 43 €/rm. Toores
sanglepp alates 46 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates 57 €/rm. 30cm kuiv lehtpuu 40L võrgus 3,10 ja
halujäägid (5-25cm) võrgus 1,90. Tel. 5042707

Korterite ja majade renoveerimine, üldehitus. Pisemad remonditööd. 56965277

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

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

Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks,
pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide
kuulutustega kursis. 56212231

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

Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006

Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al

TÖÖ
PROTTEN F.S.C. OÜ võtab tööle oktoobris avatud
uude tehasesse ÕMBLEJAID ja OVERLOK (äärestus
masin) tegijaid. Naiste kergrõivad. Töökoht asub
KEILAS. CV saata: protten@protten.ee

Mälestame oma klassijuhatajat

Südamlik kaastunne Ivo Veergile

HEINO KRUUPI

EMA

Südamlik kaastunne omastele.

kaotuse puhul

Turba Kooli 1982.aasta lend

Saue Vallavarahaldus

Südamlik kaastunne Urve Leomarile kalli
õe

Kallis Elle, meie südamlik kaastunne
Sulle armsa venna

SIRJE LEOMARI

EDGARI

surma puhul

kaotuse puhul.

Keila Kool

Saue Päevakeskuse käsitööring.

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

/ALUS

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

Tallinna
KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused
matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
KÜSI PAKKUMIST!

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

Suikus igavesele unele armastatud kolleeg
Riisipere sovhoosi päevilt

EVI SINISOO
Avaldame kaastunnet omastele

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

LAAGRI COMARKETI APTEEK
Jagame Sirje Liivi pere leina kalli ema

HELME UULI
kaotuse puhul
Sõpruskond

Veskitammi 10, Laagri

TASUTA
tugisukkade konsultatsioon
17.11 kell 11-14.00
Mõõtmisele tulla maskiga,
registreerimine apteegis või tel 566 99561

E-R: 10-19 L: 11-16
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Harpic Max wc
puhastusvahend 750ml

2.99

1.95

-34%
12.60/L

Finish All-in-1 Max
42tk lemon
nõudepesutabletid

14.99

8.35

-44%

Kodujuust karulaugupestoga 300g Tere

1.49

0.99

-33%
3.30/kg

Eestimaine broilerifilee
vp Tallegg

5.99

4.89

-19%

/kg

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Soolalõhe viilutatud
100g Wool

-29%

3.39

2.39

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

23.90/kg

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
Võiga pärmilehttaigen 400g

2.45

1.89

-23%
4.73/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

Lemmikloomapood

Asume Laagri Rimi kaubanduskeskuses
Pärnu mnt. 556a
Müügil lemmikloomatoidud ja -tarbed
ning söödalisandid.

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

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

· CNC TREI- JA
FREESI-KESKUSE (HAAS)
OPERAATOR

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

MÜÜK JA PAIGALDUS
Küsi personaalset pakkumist!

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Vaata, kes ennustajatest
on hetkel liinil: ennustus.ee
Koerte Ilusalong Ratastel
Telli oma lemmiku karvastiku hooldus koju,
kontortisse, suvilasse…
Tuleme peseme teie koera puhtaks, selleks
spetsiaalselt sisustatud kaubikus!

tel. 5555 7647
„PUHAS KOER, PUHAS RÕÕM!“

www.puhaskoer.ee

info@puhaskoer.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

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

Nr 21 / november / 2020

HEAD HINNAD NOVEMBRiKUUS!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi

Nr 21 / november / 2020
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R

mupäevad

RÕÕMU KAUBAMAJA

6. - 22. november 2020

OSTA JA VÕIDA!
tud osalevad loteriis

Kõik üle 20€ tehtud os

Palmolive dušigeel 250ml
Clay Aloe
Eucalyptus
Rose

-62%

3.29

1.25

Ariel pesukapslid
mountain spring 11tk

2.69

-18%

Lastevorst 800g
Maks&Moorits

3.70

2.29

-38%
2.86/kg

Külmsuitsuforell
viilutatud 500g Wool

14.90

7.99

-46%
15.98/kg

Risso rapsiõli 2L

4.99

2.99

-40%
1.50/L

Clay Aloe
Clay Eucalyptus

3.15

5.00/L

3.29

Palmolive vedelseep 250ml

1.15

-63%
4.60/L

Koogivormi komplekt 2tk

8.90

6.90

-22%

Delikatess maksapasteet
200g Nõolihavürst

1.49

0.99

-34%
4.95/kg

Meie Mari

Pannkoogimoos 700g
Vaarika-mustsõstramoos 700g

4.50

2.99

-33%
4.27/kg

Kohvi Paulig Classic
cremoso 500g

4.79

2.99

-38%
5.98/kg

ICE MAN minikülmik 63L
SPR4000BK
Elektriline kiirkeetja Sencor
876GD
Köögikombain Sencor STM7
Zewa Everyday salvrätik
karbis 100tk

1.29

0.85

-33%

11.90

Maku multifunktsionaalne
lõikur

14.50

-34%

0.79

+ pant 0.10

1.99

11.99

1.16/kg

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

3.32/kg

-30%
0.46/L

Arimex family pack 1kg

-37%

-50%

Limonaad traditsiooniline
1.5L

0.69

5.79/kg

Kellogg’s Frosties 600g

3.99

13. - 15. november
juukse- ja soenguhooldusvahendid

0.99

Marineeritud kurgid
680g Sunfood

1.25

-45%

Fairy Platinum Megabox
nõudepesumasina
tabletid 90tk

24.90

6.69

-44%

Pringles sipsid 200g
Döner kebab
Sweet Chilli

3.19

1.59
www.keilaty.ee

-50%
7.95/kg

-50%

12.30

20. - 22. november
Vaibad

-20%

Konserv sealiha oma mahlas
240g Rannarootsi

1.39

6.45

-20%

11.50

2.10

Zewa Deluxe
24 rulli 3 kih. tualettpaber

-20%
Sepi Cat kassiliiv
Basic paakuv 5L

3.20

1.49

-53%
0.30/L

India pähkel
Näks Näks 1kg

19.90

-45%

10.90

Toblerone Tiny
kommikott 200g

4.90

1.90

Haapsalu mnt 57b, Keila

-60%
9.50/kg

