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apseootuse ajal oli
mul eelarvamus, et
beebid jäävad ainult
ema hoolde. Isade elus ei
muutu midagi: käivad edasi
sõpradega kohtumas, vaatavad vormelit ja tegelevad
oma hobidega. Et hakkavad
pikalt tööl olema ja kogu aeg
on mõni õhtune projekt. Mul
üks sõbranna ütles, et tema
mees polnud kunagi nii palju töötunde teinud, kui poja
esimese eluaasta jooksul.
Niimoodi räägitakse. Et
lõviosa isadest on heal juhul valmis mõnel õhtul paar
tundi last hoidma, just nimelt hoidma, seda väljendit
kuuleb nii palju. Nagu teene
korras ja siis helistatakse ka
tõenäoliselt selle kahe tunni
jooksul emale kolm korda.
Meelis on meie poja
sünnihetkest saadik olnud
isa. Mul oli raske taastumine, ei saanud voodistki
püsti. Ometi ei pidanud keegi Meelisele ütlema, et tule
nüüd siia ja õpime mähkmeid vahetama. Muidugi
talle näidati ette ja eks ta oli
esimestel päevadel natuke
puine, aga ta võttis beebi
eest hoolitsemise üle nii loomulikult.
See jätkus ka koju tulles.
Minu tervise pärast võttis ta
hoolduslehe ja jäi koju vast-

sündinuga tegelema. Kõik
vannitamised ja mähkimised tegi tema, see tuli nagu
iseenesest. Mina vahetasingi vist mähet esimest korda
siis, kui ta lõpuks tööle tagasi läks. E-e-ei, siiski, ma
natuke pingutan üle. Korra
pidime öö pojaga haiglas
olema ja siis ma pidin ikka
ise hakkama saama.
Tegelikult on see mähkmevahetuse näiteks toomine väga vildakas, nagu
see oleks peamine asi, mis
beebiga kaasa tuleb. Meelise puhul oli see ju kaugelt
enam. Tema vannitas, käis
õues, pani magama, luges
raamatut, mängis. Mina
olin selline äpu, et ei julgenud alguses lapsega üksinda
õuegi minna, kartsin, et ei
saa hakkama. Et mis ma siin
teen, kui ta poole tee peal
nutma hakkab?
Kui käisime enne lapse
sündi perekooli loengutes,
siis seal ämmaemand nii humoorikalt kirjeldas, kuidas
emad ootavad kannatamatult kella viie saabumist ja
on isa tulekul juba koridoris
käed pikalt ees koos lapsega, et kiire vahetus teha.
Meelis seevastu pigem
kippus enne viit juba koju
tulema, ma pole kordagi
pidanud helistama, et kus
sa nüüd siis jäid. See oli nii
iseenesestmõistetav,
kui-

Meelist võib tihti oma kahe lapsega Laagri vahel ja ümbruses jalutamas näha. Vahel
võetakse ema ka kaasa ☺
das ta tuli ja võttis üle. Ma
mõistusega saan aru, et tal
peaks ju ka mingi oma vaba
aeg olema, aga see on niiii
mugav, saad aru.
Ega ta ei ole oma hobist
loobunud tegelikult. Kalal
käimine on Meelise kirg,
aga ta hakkas last kaasa
võtma juba siis, kui poiss
oli neljakuune. Söögiaegade
vahel sai ju 3-4 tunni kaupa
ära käia. Ja kui hiljem tuli
menüüsse lisatoit, siis pakkis juba enda ja lapse asjad
kokku ja nad läksid Pärnu
jõele ja Emajõele. Poiss istus tema kõrval kärus ja
viibutas ise ka puuoksa või
siis magas. Kui soojemad ilmad olid, sai kalda peal isa
kõrval tekil ukerdada. Vahel
jäid isegi kahekesi ööseks
telkima. Kui tütar sündis,
hakkas kahe lapsega käima
– üks pooleaastane, teine
kahene.
Minu meelest see tundub
Meelisele maailma normaalseim asi. Ükskõik, kas
ta läheb kalale, poodi, sõpradega kokku saama, vähemalt ühe lapse ta võtab alati
kaasa.
Meelis ei ole see isa, kes
ei tea, kus on laste pidžaamad või mida nad süüa tohivad. Vastupidi, ta on vägagi
kursis laste teemaga, ostab
neile ka rattad ja mähkmed… Vahel ütleb, et läheb

Foto: erakogu

Head isad on kõik isesugused. Lapse
vaatest võib heal isal olla alati komm
taskus või siis hoopis palju vaba aega.
Hea isa oskab legolossi ehitada või
Prantsuse patsi teha. Hea isa tahab
mürada ja tuleb trenni järele. Aga lapse
ema vaatest on asi enamasti lihtsam. Hea
isa on mees, kes võtab küsimata poole
kõigest enda kanda. Poole vastutusest,
poole kohustustest, poole muredest. Või
isegi natuke rohkem. Kahe väikelapse
ema Gedi Aver ei oskaks ka piinamise
peale oma laste isa Meelis Merilaini
kohta sõnagi halba öelda.

Foto: Terje Atonen

Ühe ema tunnu(i)stus: Mu lastele
on antud erakordselt hea isa

Merelkäik on pojale juba titest peale tavaline
käib toob kummikud ära, eeskujuks isegi. Paljud memis ta poisile sügiseks tellis. hed vist ise ei julge olla nii
Tema on kindlasti paremini „käed küljes“? Et ei ole mekursis lasteriiete brändide- helik äkki?
ga, et kas vaja on kahe- või
Ma leian, et see ongi
üheosalist kombekat, mil- normaalne, need on ju
line neist hingab, milline tema lapsed ka. See pole
mitte. Minu jaoks on see mingi teene emale, ta ei ole
paras ulme. Kui oleks mõist- ju kõrvalseisja ega külaline.
lik mõni beebiasi järelturul Minu meelest on absurdne
maha müüa, siis käib tema see, et isa tuleb õhtul koju,
neis interneti beebigruppi- tahab üksinda rahus teleka
des ja tegeleb sellega. Täna ees päevast puhata ja lapsed
just pakkis kandelina kokku olgu paid ja pestud. Ja tasa.
ja eile müüs maha beebikiiMeie kandis siin Laagris
ge.
ja selle ümbruses on küll
Sõbrannad ütlevad, et ei isasid näha, vähemalt õhtutaha sellest midagi kuulda. ti lastega õues. Aga eks ma
Nende mehed ka ei taha tean neid peresid ka, kus
(muie). Samas üks Meelise ema ja lapsed peavad sättisõbra naine on tulnud aitäh ma end isade graafikute ja
ütlema. Et tema mees nägi, hobide järgi.
kuidas suudab Meelis lapAa, kas ma seda ütlesin,
sega kõike koos teha ja seda et tema teeb enamasti õhtunautida ning hakkas ise ka. ti süüa ka? Selliseid lihtsaid
Ta on olnud oma sõpradele asju – ühepajatoitu, hakkli-

ISADEPÄEV on tähtpäev, millega märgitakse meeste rolli
laste kasvatamisel
ning avaldatakse tänu
isadele ja vanaisadele. Eestis peetakse
isadepäeva novembrikuu teisel pühapäeval.
Sel aastal on see kuupäev 14. november.
hakastet. Ja siis läheb paneb
lapsed rattakärusse - see on
mingi selline vanker, mille
saab ratta taha panna, ega
ma ei tea nende asjade nimesid - ja lähevad õhtusele
ringile.
Et kas ma talle vahel ütlen ka, et ta on ülihea isa?
No ega ma seda verbaalselt
ei väljenda küll. Mu sõbrannad alati tunnustavad teda,
eks mina peaks ka. Ma ise
ju tahan küll tunnustust, et
ma olen meie lapsed päev
otsa elusana suutnud hoida.
Äkki ma sellepärast seda
sulle räägingi, et ütlen siis
läbi ajalehe talle?
Mõni võib vist küsida,
et mis ema ma selline olen.
Täitsa normaalne ema, kes
on oma lastega terve päeva
kodus. Ainult et mul ei ole
depressiooni. Ma ju loen
neid pereteemalisi artikleid
netist, enamus väikelapse
emad kaebavad hulluksminemist, magamatust, tunnet,
et kõik on nende õlul.
Muidugi,
eks
meie
2,5-aastane ja pooleaastane võivad mõnikord närvid
pingule ajada küll, eks meie
kodus tuleb ka ette laste kisa
ja jonnihooge. Aga üldiselt
on Meelis andnud oma lastele heas tujus ja suht rahuliku ema. Kui ta ei oleks selline, siis minu natuuri juures
ma sööksin ilmselt ammu
antidepressante või oleksime juba lahus.
Eks meid on õnnistatud
rahulike lastega - magavad
öösel ja päeval on nii armsad. Ma ei räägiks ju nii
roosiliselt, kui nad oleksid
pisikesed põrgulised. Mulle
on antud erakordselt head
lapsed. Ja täitsa erakordselt
hea laste isa. Aitäh!

Saue valda asub juhtima kolmikliit –
valimisliit Koostöö-Meie Vald, Eesti
Reformierakond ja erakond Isamaa
Ühised eesmärgid järgmiseks neljaks
aastaks said kirja koalitsioonilepingus,
mis laotus laiali kokku üheksale
leheküljele.

S

ealt leiab traditsiooniliselt
üldistavaid
t ege v u s e e s m ä r ke ,
milles
toetatakse-soodustatakse-kaasatakse-parandatakse jne, mida
konkreetselt nelja aasta pärast mõõta on ehk keeruline.

Kuidas mõõta, kas avalikud
teenused on muutunud lihtsamaks või kaasamine paremaks?
Aga on ka konkreetsemas
võtmes ideid, millest vallaleht noppis mõned välja.

2. Rakendame kaasava eelarve menetlust: Sauel ja Laagris 100 000
euro ulatuses ning Riisiperes ja Haibas 30 000 euro ulatuses.
3. Muudame transpordiliinide ja graafikute info nähtavamaks nii
avalikus ruumis kui ka veebis.
4. Heade mõtete ja probleemide kirjeldamiseks ning avalikuks
menetlemiseks juurutame ideekorje rakenduse.

12. Töötame välja kohaliku turismi põhisuunad, kaardistame
turismiteenuste pakkujad ja turismiväärtuslikud alad ning
viidastame need.

13. Tagame jätkuvalt tasuta rongiliikluse vallaelanikele valla
kõikide rongijaamade vahel ning tasuta bussisõidu valla
õpilasliinidel.

14. Otsime võimalusi valla põhjapiirkonda aastaringselt toimiva
jääväljaku rajamiseks.

7. Rajame Riisiperre tööturu paindlikkust suurendava
munitsipaalkortermaja, mille esimesel korrusel on lisaruume
ettevõtluseks ja avaliku huviga teenusteks.

16. Aitame kaasa tugeva piirkondliku
vabaühenduste võrgustiku tekkele,
kutsudes kokku vabaühenduste
ümarlaua.

15. Otsime võimalusi Riisiperre ujula rajamiseks.

9. Seame eesmärgi hoida eelarve põhitegevuse tulemi
16% lähedal, et maksimeerida valla laenuvõimekust
investeeringute elluviimiseks.

MADIS
MILLING
721 häält
Reformierakond

LAVLY
PERLING
579 häält
Isamaa

JAANIKA
KÄÄRST
193 häält
Reformierakond

MATTI
SILLA
187 häält
EKRE

KAIRE
SILDNIK
124 häält
Reformierakond

KAIRE
VEINTHAL
122 häält
Eesti 200

VALDIS
TOOMAST
119 häält
Isamaa

ANDRES
KAARMANN
107 häält
Isamaa

TIIA
ROSENBERG
115 häält
Koostöö –
Meie vald

10. Iga põhikooli juures tegutsevad tasuta rahvuskultuuri
ringid.
AARE
PUHT
162 häält
Koostöö –
Meie vald

Koostöö näikse läbivat
tugeva joonena
kõiki valdkondi –
sotsiaalvaldkonna
arengutest
ühistranspordini,
ministeeriumitest
erasektorini.

6. Koostöös Sotsiaalkindlustusameti, vabatahtlike
päästjate, abipolitseinike ning valdkondlike
tugiorganisatsioonidega kujundame turvavõrgustiku
riskigruppide varajaseks märkamiseks ning
abistamiseks.
7. Koostame ühiselt naaberomavalitsustega valla
liikuvuskava, mis on aluseks inimeste liikumise (sh
ühistranspordi ja kergliikluse) säästlikul ja nutikal
planeerimisel.

DIANA
POUDEL
205 häält
Eesti 200

MATI
TARTU
204 häält
EKRE

TOOMAS
ARTMA
159 häält
Koostöö –
Meie vald

ALLAN
MUUK
95 häält
Koostöö –
Meie vald

JAANUS
KALLION
164 häält
Koostöö –
Meie vald

HEINO
MÄRKS
550 häält
EKRE

MIHHAIL
JALLAJAS
119 häält
Isamaa

9 SAUE LINN
4 LAAGRI
JUHAN
SÄRGAVA
151 häält
Koostöö –
Meie vald

1 VATSLA
1 MAIDLA
2 VANAMÕISA
1 KOIDU KÜLA

3. Teeme koostööd keskkonnahariduse
edendamisel. Rakendame nutikaid lahendusi
prügisorteerimise edendamiseks ja jäätmekäitluse
arendamiseks.

5. Teeme koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga,
toetades ja tunnustades valla vabatahtlikke,
abipolitseinikke ning päästjaid.

RIHO
JOHANSON
183 häält
Reformierakond

EINAR
ALLIKSAAR
130 häält
Koostöö –
Meie vald

2. Toetame projektide elluviimisel koostööd
erasektoriga, olles avatud uutele „kastist välja“
lahendustele.

4. Seame eesmärgi rajada piirkonda koostöös
naaberomavalitsustega biojäätmejaam,
vesinikutankla ja piirkonna loomade varjupaik.

TORMI
TABOR
479 häält
Eesti 200

HARRY
PAJUNDI
138 häält
Reformierakond

8. Kujundame Saue Päevakeskuse ülevallaliseks sotsiaalvaldkonna
kompetentsikeskuseks.

1. Teeme koostööd nii avaliku kui ka
erasektoriga, et leida lahendusi põhjavee
reostuse vähendamiseks ja puhta vee saamiseks
kahjustatud põhjaveega piirkondades.

MÄRT
MEERITS
91 häält
Koostöö –
Meie vald

11. Volikogu istungitest teeme ülekande internetis.

5. Hakkame tunnustama aasta põllumeest üldise
tunnustuspraktika raames.

6. Töötame välja alustavate ettevõtete starditoetuse platvormi,
erilise fookusega noorte ettevõtlusel.

ARNOLD
ÕISPUU
154 häält
Koostöö –
Meie vald

RAIDO
INGERAINEN
195 häält
Eesti 200

EERO
KALJUSTE
309 häält
Koostöö –
Meie vald

KONKREETSEMAS VÕTMES LUBADUSED:
1. Kaasajastame projektitoetuse ja ühekordse toetuse piirmäära.

ANDRES
LAISK
1012 häält
Koostöö –
Meie vald

2 ALLIKU KÜLA
1 ÄÄSMÄE
1 HÜÜRU
1 TURBA
8. Teeme koostööd
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
piirkonnas kvaliteetse ja valikuvõimalustega
gümnaasiumihariduse pakkumisel.

9. Hoolitseme koostöös partneritega, et
ühistranspordi liinide planeerimine arvestaks
inimeste liikumisvajadustega.

10. Kavandame koostöös naaberomavalitsustega
Lääne-Harjumaale erivajadustega laste
haridusasutused.

11. Toetame sõimeealistele lastele lastehoiuteenuse
pakkumist koostöös eralasteasutustega.

12. Otsime koostöös erasektoriga võimalusi Saue
valda kaasaegse kino rajamiseks.

13. Teeme koostööd erasektoriga apteegiteenuse
kättesaadavuse parendamiseks keskustest eemal.

14. Toetame uute hooldekodu- ja päevahoiuteenuse
kohtade rajamist valda koostöös erasektoriga.
15. Mõtestame võimalusi arendada vallas välja
vabatahtliku sotsiaalkaitsesüsteemi võrgustik
koostöös kogukondadega.

2 KAASIKU
1 VILUMÄE KÜLA
1 MUUSIKA KÜLA

Tervikuna on võimalik tutvuda
koalitsioonilepinguga Saue valla
veebilehel www.sauevald.ee.

Koalitsioonilepingu raames lepiti ametikohtade täitmisel kokku järgnevalt.
1. Volikogu esimehe ametikohale esitab kandidaadi Eesti Reformierakond.

2. Volikogu aseesimehe kohti on
kaks, neist ühele esitab kandidaadi valimisliit Koostöö–Meie
Vald, teisele erakond Isamaa.
3. Vallavanema ametikohale esitab kandidaadi valimisliit Koostöö–Meie Vald.
4. Vallavalitsuses on kolm abivallavanema kohta, iga koalitsiooni osapool esitab kandidaadi ühele kohale.

5. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad kolm mittepalgalist liiget,
iga koalitsiooni osapool esitab
kandidaadi ühele koha.
6. Vallavalitsuse koosseisu kuuluvad Haiba ja Riisipere halduskeskuste juhatajad.

7. Volikogu juurde moodustatakse üheksa alalist komisjoni.
Komisjonide esimeeste ametikohtade täitmiseks esitatakse
kandidaate järgmiselt:
7.1. valimisliit Koostöö–Meie
Vald: majandus- ja arengukomisjon, maa- ja planeeringute
komisjon, elukeskkonnakomisjon, hariduskomisjon, kultuurija noorsootöö komisjon, kogukondade komisjon;
7.2. Eesti Reformierakond: sotsiaalkomisjon;

7.3. erakond Isamaa: spordikomisjon;

7.4. revisjonikomisjoni esimehe
kohta pakutakse koalitsiooni
mitte kuuluvale nimekirjale. Komisjoni liikme kohtadele esitavad kandidaadid Eesti Reformierakond ja erakond Isamaa.

8. Komisjonide suurus on üldjuhul üheksa liiget (v.a revisjonikomisjon) ning kohtade
jaotamisel lähtutakse proportsionaalsusest vastavalt nimekirjade esindatusele volikogus.

Liikluskorralduse muudatus hõlmab Tõkke tänava ja Suurevälja tee ristmikku ning Kuuseheki ja
Tule tänava ristmikku. Liikluskorralduse muudatus on tingitud Saue–Topi tee avamisest liiklusele,
mis tõstab liiklusintensiivsust Kuusheki ja Tõkke tänaval.
Foto: Transpordiamet

INDREK PIKK
teedespetsialist

E

simest muudatust on
vaja selleks, et tagada Suurevälja teelt
Tõkke tänavale (Kuuseheki
tn poole) keerajatele eesõigus ja et sõidukid ei jääks
raudteeületuskohale ootama. Teine probleem sellel
ristmikul on nähtavus, mis
praeguse liikluskorralduse puhul on piiratud, kui
raudtee poolt tulles Ringtee poole vaadata. Peale
ümberkorraldust peaksid
Ringtee poolt tulijad teed
andma raudtee poolt tulijatele ja tee andmise koht toimub keset ristmikku, kus
nähtavus on tagatud (skeem
1).
Teine koht, kus liikluskorraldus muutub, on Tule
ja Kuuseheki tänava ristmik
(skeem 2). Peale Saue–Topi
tee avamist transiitliiklus
Kuuseheki tänaval kasvab
ning vajalikuks muutub selle aeglustamine, et tagada
ka uues olukorras nõrgemate liiklejate ohutus ning
hoida all mürataset. Täiendavalt aitab see leevendada
väljapööret Tule tänavalt,
mis liikluskoormuselt on
üks Saue peatänavaid. Plaanitava muudatuse puhul
antakse eesõigus ristmikul Tule tänavalt vasakule
keerajatele, mis tähendab,
et Saue–Topi tee poolt tulijad peavad teed andma ja

SKEEM 1
see omakorda võtab sellelt
suunalt hoo maha (tegemist
praegu pika sirgega).

SKEEM 2
Tänu muudatustele muutuvad ristmikud ohutumaks
ning sõidukijuhtidele an-

takse võrdsemad võimalused nende ristmike läbimiseks.

Kaasiku küla ja Riisipere uued jäätmeplatsid
avatakse 2022. aasta esimestel päevadel
Prügiteemad on Saue vallas
tihedasti laual. Ikka on kuskil mõni
sobimatu kärutäis metsa alla viidud
või paberikonteinerisse näiteks
mähkmed poetatud. Uutel korralikel
jäätmeplatsidel võiks olla võime seda
tendentsi muuta.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

aasiku küla jäätmeplats sai novembrikuu
esimesel päeval asfaltkatte
alla. 45x45 meetrit, ümber
pannakse aed ja automaatvärvav, kaameravalve ja
valgustus. Poole novembri
paiku peaks see tööde osa
olema valmis.
Teedespetsialist Indrek
Brandmeister on silmnähtavalt rõõmus selle armsa
nimega Räägunurga prügiplatsi üle. Et sinna mahuvad tühjendusautod kenasti

manööverdama, sinna mahub rikkalikuim valik eri
jäätmeliikide konteinereid
ja ehituse käigus õnnestus
alles jätta ka kolm sipelgapesa.
Kolleegile sekundeerib
oma rõõmuga ka keskkonnaspetsialist Birgit „Prügiprintsess“
Panksepp:
„Ma saan selle omale sünnipäevaks!“ on ta kohatult
õnnelik.
Algselt pidi jäätmeplats
tulema seltsimaja kõrvale Kaasiku küla keskele
ja palju pisem, aga ühiselt
leiti, et parem variant on
see rajada raudteejaama

Foto: Indrek Brandmeister

Lehe trükkiminekul (3.
novembri õhtul) ei olnud
vabariigi valmiskomisjon
veel kinnitanud ametlikke
valimistulemusi, kuna
valimiste kohta tervikuna
esitati mõned kaebused,
mis olid veel lahendamata. Seega lükkus edasi ka
esimene volikogu istung,
kus tavapäraselt kinnitatakse vallavavanem,
volikogu esimees, aseesimehed, vallavalitsuse
liikmed jne.

Eelteade: kavas on novembri lõpus muuta
liikluskorraldust Saue linna ristmikel
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Volikogu
esimehe
kandidaat
Reformierakonnalt,
vallavanema
kandidaat
valimisliidult
KoostööMeie Vald
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Kaasiku paltsi rajamise käigus õnnestus alles hoida ka
sipelgapesad
lähedale, otse silma alt ära se keerata,“ selgitab Brandja suuremana. „Sinna saab meister. Ta lubab, et kindära viima hakata elektroo- lasti tulevad riigimaantee
nikaromu, rehve, lehtklaa- äärde ka juhatavad sildid,
si, tekstiili, vanapaberit, sest seda Allikaoti kinpakendeid,
klaaspaken- nistut ei pruugi kohalikud
deid, kodusest majapida- kohe hoobilt teadagi.
misest ohtlikke jäätmeid.
Riisipere plats on juba
Ainult metalli, mööblit ja valmis, aga oodata tuleb
ehitusjäätmeid ei tohi viia.
veel seni, kuni on läbi viiTeine uus jäätmeplats dud hange operaatori leidtuleb Riisiperesse. „Tuleb miseks mõlemasse jäätsõita natuke alevist välja- mejaama. „Hanke võitja
poole kalmistu suunas ja vastutab mõlema platsi
vana kaalumaja juurest sis- tühjendamiste ja heakorra

eest. Plaanitud on nii, et
kolmel päeval nädalas viibib seal reaalselt ka inimene – aitab kliente, lükkab
talvel konteineri esised
lumevabaks,“ ütleb Panksepp. Ta loodab, et hanke
võitja jõuab aasta lõpus
kõik
ettevalmistustööd
tehtud ja avatakse mõlemad platsid ametlikult juba
uue aasta esimestel päevadel
Töötama hakkavad mõlemad platsid sama loogika
alusel. Värava avamiseks
tuleb helistada värval oleval numbril ja oma eelsorteeritud prügi kenasti
õigetesse mahutitesse panna. Sildimajandus, et mis
ja kuhu, on igal mahutil ja
mitmes keeles. Kui aga sellest hoolimata keegi tahaks
teha samasugust pättust
nagu vahel näeb avalike
konteinerite puhul, et poetatakse ebasobivat kraami
valesse konteinerisse, siis
need jäävad kaamerasilma
ja on tagantjärele tuvastatavad.

Saue valla
tänuüritus lükkub
jaanuarisse
Iga aasta 20. septembriks on kõigil võimalik saata
vallavalitsusele ettepanek, kes on tema arvates aasta
jooksul millegi erilisega silma paistnud, keda vald
tunnustama peaks.
Oktoobrikuu volikogu komisjonid on
seejärel teinud kandidaatide seast
oma valikud ning need on kinnitatud
oktoobrikuu volikogu istungil.
Sel korral jäi oktoobrikuu volikogu
valimiste tõttu vahele, ka tunnustuse
saajate valimine lükkus seetõttu edasi
ning toimub istung esimesel võimalusel, seega eeldatavasti novembris. Ja
seetõttu on praegu planeeritud tunnustusüritus 21. jaanuariks.
Ühelt poolt ei ole 100-protsendilist kindlust, millal volikogu
oma otsused teha saab ja teisalt ei taha midagi korraldada niigi
üritusterohkel detsembrikuul, kui paljud inimesed ei saaks oma
töökoha või laste koolide-lasteaedade pidude tõttu osaleda. Samuti on praegu väga ärev olukord koroonarindel ja loodame väga,
et jaanuari teiseks pooleks on selgus majas ja saame ka kõiki isiklikult tänada ja silmast silma suhelda.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

2021. a sportlaste toetuse
IV jaotusvooru ei toimu
29. septembril hinnati sportlaste toetuse III jaotusvooru taotlusi.
Andekaid noorsportlasi jagus taaskord väga erinevatele spordialadele ujumisest motospordini ja laskesuusatamisest sõudmiseni. Rõõm oli tõdeda, et Saue valda jagub hulgaliselt sportlasi, kes
on oma ala Eesti meistrid ja ka neid, kel ette näidata lausa koht
Euroopa meistrivõistluste esikolmikus.
Sportlaste toetust jagatakse eelarveliste vahendite olemasolul
neljal korral aastas - iga kvartali viimasel vallavalitsuse istungil.
2021. aasta vallaeelarves oli sporditegevuse real ette nähtud toetusteks 30 000 eurot. III kvartalis laekus vallavalitsusele 18 sportlase toetuse taotlust summas 19 334 eurot ja 20 senti.
Kõiki laekunud taotlusi ja eelarvelisi vahendeid arvestades otsustas vallavalitsus III kvartalis jagada toetusteks kogu sportlaste
toetuse jäägi, milleks oli 11 901 eurot ja 25 senti ja seetõttu 2021.
aasta IV jaotusvooru ei toimu.
Kõik peale 15. septembrit esitatud taotlused liiguvad 2022. aasta I jaotusvooru ja neid hinnatakse 2022. aasta 30. märtsi istungil.
KRISTIINA HUNT
kultuuritööspetsialist

Projekteerimistingimuste
avalik menetlus
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Alliku külas Allika tee 9 (katastritunnus:
72701:002:0773; 1067m² elamumaa 100%) kinnistul hoonestusala
suurendamiseks ca 5% võrreldes Alliku küla Allika tee 11 kinnistu
detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavolikogu
25. septembri 2003. aasta otsusega nr 057). Arvamused esitada
hiljemalt 20.11.2021 Saue Vallavalitsusse (Kütise tn 8, 76505, Saue
linn; info@sauevald.ee).
Eelnõud puudutavate küsimuste korral palun ühendust võtta
vallaarhitekt Urmas Elmikuga telefonil 516 6441 ja e-posti aadressil urmas.elmik@sauevald.ee

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 Kütise 8,
Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa / E-posti aadress:
leht@sauevald.ee / Telefon: 525 4146, 510 6932/Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides sisu
lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: sauevald.ee/vallalehe-uldinfo / Trükk: Printall
AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Laagris avati
uus toidupood

Fotod: Kristi Sits

Nr 21 / november / 2021

4

Maxima avas
üle kahe aasta
uue kaupluse ja
seda Saue vallas
Laagris.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

„C

ovid tõmbas uute
poodide
avamisele korraks
pidurit – viimati avasime
uue poe kaks aastat tagasi
Tallinnas Koplis,“ rääkis
Laagri kaupluse avamisel
Maxima Eesti tegevdirektor Edvinas Volkas. Tema
sõnul on Maxima sel aastal võtnud suuna kaupluste
uuendamisele ning Laagri
kauplus valmiski uuenenud
kontseptsiooniga. Uuenenud X-formaat on mugav
kodupood, kus on kvaliteetne, kodumaine ja hea
hinnaga kaup, seda kõike ka
väiksemas kaupluses.
Laagri Maxima kaupluse külastajad said esimestel
päevadel nautida tõeliselt
soodsaid avamispakkumisi.
Näiteks oli banaani kilohind
35 senti, jahutatud lõhefilee
kilohind 5,95. Kui seni oli
värske kala saadaval vaid
Maxima XX supermarketites ja XXX hüpermarketites, siis nüüd on kalakülmikud ka kodupoodides.
Lõviosa piima-, liha- ja pagaritoodetest on kodumaist
päritolu.

Olerex alustas Turbas uue
täisteenindusjaama ehitust

Täisteenindusjaam valmib Haapsalu
maantee tankla vahetusse lähedusse
Turba alevikku. Saue vallas on see
viimase aasta jooksul juba teine uus
Olerexi tankla lisaks Tallinna
ringtee äärde Saue linna piirile
valminud jaamale.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

„H

iljuti
jõudis rongiühendus Turbasse,
järgmisel aasta kevadel
saab motomuuseumi kodupaik ka oma esimese täisteenindusjaama koos pisipoe, kohviku ja pesulaga,“
märkis Olerexi tegevjuht
Piret Miller. Turba jaam
saab olema firma 101. tankla Eestis.
Olerexi Turba uuede
täisteenindusjaama
aadressil Jaama tee 18 tuleb

kohvik ja laia valikuga toidu- ja esmatarbepood ning
väline istumisala. Tanklas
hakatakse müüma mootoribensiini B95 ja B98,
diislikütust, eridiislit, kütuselisandit AdBlue ja LPG
autogaasi ning teenusena
lisandub ka haagiste rent ja
automaatpesula.
Turba uue teenindusjaama investeeringu maksumus ulatub 1,5 miljoni
euroni ja peaks valmima
kevadel 2022.

ALAN MURUVÄLI
TREV-2 Grupi projektijuht

T

allinna ringteel kilomeetritel 29,6–34,2
asuva Kanama-Valingu teelõigu ehitus algas
tänavu juunis. Lõik ehitatakse täies ulatuses 2+2
sõidurajaga maanteeks. Tegemist on Tallinna ringtee
eelviimase lõiguga enne
Keilat, mida veel ei ole tänapäevaseks eraldatud sõiduradadega 2+2 maanteeks
ehitatud.
Enne ehitustööde algust
olid meie põhiülesanneteks
materjalide hankimine ja
varumine. Reaalseid ehitustöid alustasime Saue Olerexi
tanklast üle tee paikneva
uue kogujatee rajamisega,
millele suunati pärast selle valmimist kogu senine
liiklus. Liikluse ümbersuu-

namine oli vajalik selleks,
et alustada Olerexist Keila
suunas tehtavate jalakäijate- ja autotunneli ehitusega.
Selleks, et saada vajalikku freespuru kogujatee ehituseks, pidime Olerexi ees
oleva parema sõidusuuna ja
pöörderaja üles freesima.
Oktoobri lõpu seisuga on
valminud Tallinnast tulev
Saku poole viiv ramp Kanama liiklussõlmes. Sel aastal
planeerime valmis saada ka
vasaku niidi kogujatee ja
Tõkke tänava vahel, kuhu
suunatakse talveks ka kogu
liiklus.
Planeeritust mõnevõrra
keerulisemaks on osutunud
uue Valingu viadukti ehituse korraldamine. Vaatamata
sellele oleme oma töödega
ikkagi graafikus ja planeerime teelõigu valmis saada
2023. aasta alguses.

Kasutusse
läksid kõik
vabad masinad
SANDOR LAANEMÄE
TREV-2 Grupi objektijuht

M

asinate hankimisega
alustasime
koheselt, kui sellel
suurobjektil kaevetöid planeerisime. Kuna tööd algasid suvel ehk traditsioonilise
teedeehituse hooaja tipus,
oli masinate hankimine mõnevõrra väljakutseks. Võime
sisuliselt öelda, et võtsime
Kanama-Valingu lõigul kasutusse kõik vabad masinad
ja lahendused.
Rääkides
materjalide
kättesaadavusest, siis Kanama-Valingu teelõik asub
heas kohas, kuna materjali
veame kohale mitmest suhteliselt objekti vahetus läheduses asuvast karjäärist.
Kuna mahud on suured ja
nõudlus kogu sektoris veelgi
enam, pidime korraga kasutama isegi enam kui viie
erineva ettevõtte veokeid.
Nüüd sügishooajal ja läheneva talve hakul on masinate hankimine lihtsam. Ent
juba täna mõtleme ka 2022.
aasta hooajale, mistõttu vajamineva tehnika tagamine
on kindlasti taaskord väl-

AS TREV-2 Grupp
Teemeistri tn 2, 10916

jakutseks. Õnneks võime
öelda, et kui ehitustööd on
käinud tänaseks viis kuud,
siis seni pole vähemalt tõsiseid tagasilööke spetsiifiliste
masinate hankimisel olnud.
Muldkeha

Võrreldes masinatega oli
muldkeha rajamiseks vajalike materjalide hankimise
protsess veelgi pikaajalisem
ning lõplikult saime kõik
kokkulepped tehtud suve lõpuks. Teeehituseks vajaliku
materjali saame objektile lähedalasuvatest Tammemäe
(mis on TREV-2 enda karjäär), Aarnamäe, Vasalemma ning Harku karjääridest.
Teelõigu ehituseks vajalikku materjali on vaja
kohale vedada igapäevaselt
tuhandeid tonne tiheda liiklusega teel, sh ka halbade
ilmastikuoludega. Kahjuks
kaasnevad sellest tulenevalt
tolmused ja porised teed,
mistõttu on meil veoteedel
kasutuses hari, mis teid puhtana hoiab.
Kokku on oktoobri lõpu
seisuga karjääridest Kanama-Valingu objektile toodud
ca 90 000 tonni materjali.

Telefon: +372 677 6500
E-post: trev2@trev2.ee

Foto: TREV-2 Grupp

Ehitustööde
senine käik
• Teelõigu pikkus on 4,6km,
• rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline
liiklussõlm, ehitatakse ümber Kanama
viadukti rambid,
• ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja
Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed,
• olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja
kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle
Keila–Tallinna raudtee,
• ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit,
• ehitatakse Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks
ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja
jalgteid,
• paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Vallaga on koostöö jooksev ja ladus
Saue vallavanem Andres Laisk märgib, et mahukad ehitustööd tekitavad valla ja elanike vaatest küll omajagu
väljakutseid, kuid infovahetus ehitajaga toimib ning üleskerkinud küsimustele otsitakse lahendusi ühiselt.
Kuidas hindaksite koostööd ehitajaga selle
väga suure objekti ehitustööde ajal?
Koostöö on olnud nii ladus, kui see sellise
suhteliselt keerulise objekti puhul saab
olla. Keeruliseks teeb olukorra see, et
ehituses on linna peamine väljasõit, objekt
oma tunnelite ja viaduktidega on ka ise
valla mõistes keskmisest keerulisem.
Oluline on see, et infovahetus toimib ja
tõstatuvatele probleemidele saame ühiselt
lahendusi otsida.
Kas teil on olnud ka mingeid muresid
või probleeme ning kui, mismoodi need on
lahenenud?
Peamised probleemide allikad on
eelnimetatud ristmiku toimimine ja
läbilaskevõime erinevates ehitusetappides.
Oleme reguleerinud fooritsükleid ja
sättinud liikluskorraldust, aga tipptundidel

on olnud siiski liiklusseisakuid.
Probleemiks on tõstatunud ka ehitusega
kaasnev müra, selles osas oleme
püüdnud kokku leppida tööde kellajalist
kavandamist. Kohe ehituse alguses kerkis
üles küsimus raie lubamisest. Õnneks
olid tööd algusfaasis ja töövõtja sai oma
ajagraafikuid kohendada.
Oleme teinud ehitajale märkuseid
seoses ehitusmaterjalide veoga
seonduvate valla teede määrdumiste
osas ning kontrollinud, et veoteekondi
regulaarselt puhastatakse.
Kas on teil olnud ka omapoolseid
ettepanekuid ehitustööde sujuvamaks
kulgemiseks?
Regulaarsetel ehituskoosolekutel toimub
pidev infovahetus jooksvates küsimustes.
Eraldi midagi välja täiendavalt tuua ei oska.

Oluline on, et töövõtja on kogenud ja
projektijuhid head ja lahendustele
orienteeritud suhtlejad.
Millist kasu tervikuna näete uuest
teelõigust vallale, kohalikele elanikele?
Peamine kasu meie vaatest on liiklejate,
eriti jalakäijate ja jalgrattaliiklejate
ohutus. Kahetasandilised teeületused
ja teega paralleelselt Välja
elamupiirkonnani (Valingu viaduktini)
valmiv kergliiklustee aitavad vaieldamatult
kaasa linna ja selle piiritaguste alade
(tagamaa) paremale ja ohutumale
ühenduvusele. Väga oluline on meie
jaoks projektiga sünkroonis valmiv
Kuuseheki-TOPi (ehk uue nimega Saue tee)
liiklussõlme otseühendus, mis tagab kõigile
liiklejatele Sauel oluliselt kiirema
ühendusvuse Laagri aleviku ja linna vahel.

Kohalik elanik: ehitustöid on muidugi igapäevaselt tunda,
aga ehitaja on väga avatud
Teelõigu ääres elav Priit Liiu, kelle kinnistuga piirneval valla maal paiknevad ehitustööde soojakud ehk nn
"staap", tunnetab oma kodus ehitustöid igapäevaselt. Teelõigu valmides ootab ta, et paigaldatav müratõkkesein
ka tõeliselt efektiivne oleks ning see ka haljastuse ja heakorratöödega esteetiliselt lahendataks.
Kui palju te tunnetate, et teie lähedal käib
ühe suure tee ehitus?
Kuna soojakud ja osa tehnikast on kohe
minu aia taga, siis muidugi igapäevaselt
hommikust kuni tööpäeva lõpuni tunnetad
seda, kui masinad sõidavad sisse-välja.
Õnneks on siin see kontoripoolne staap,
kõik rasketehnika (traktorid-kopad) pole
siia parkinud. Sellest sai objekti inimestega
ka räägitud, et siia ehitusmasinate parki ei
tule.
Samas on see osalt ka paratamatu, sest
ega pole ju võimalik midagi ehitada ilma, et
midagi kuuleks-näeks. Eks tuleb see kaks
aastat veel ära oodata.
Palju olete ise ehitaja esindaja või
ehitustöölistega suhelnud? Mis teemadel
ja kuidas see suhtlus on läinud?
Olen loomult selline inimene, kes ikka
suhtleb teistega. Nii projektijuhiga, aga ka
töölistega, kopajuhtidega, kes siin kaevasid.

Rääkisin nendega ja kui vaja, pakkusin ka
kohvi.
Suhtlus oli ikka sel teemal, et suur huvi
oli - mis täpselt siia tuleb. Kas rajatakse
ka sõidutee, kergliiklustee? Kunagi küll
projekti koostamise ajal netist leidsin
asjakohase joonise, aga see oli nii pisike, et
isegi suure luubiga oli raske lugeda. Ehk et
jaa, olen nendega suhelnud palju ning alati
kui mingeid küsimusi on olnud, olen kõik
vastused saanud.
Praegu pole ühtegi konkreetset sellist
muret või probleemi olnud, mille üle peaks
kuri olema. Eks ehitajad teevad oma tööd
ja pigem on peamine see, et üritada teha
koostööd ja leida võimalikult keskne
lahendus. Eks täna see tundmatus jääb,
milline see kavandatud müratõke tuleb.
Eks sellest on küll räägitud, aga ega seda ju
oska keegi enne lõplikult hinnata, kui see
on valmis.
Aga ka varasemalt jooksis siit ju 90km/h

lubatud sõidukiirusega maantee ning see
müra on olnud juba päris suur viimastel
aastatel. Tahaks loota selle peale, et kui
varemalt oli siin teinekord raskusi hoovis
rääkimisega, siis ehk tulevikus nüüd juba
saab. Muidugi oluline on veel ka see, milline
see müratõkkesein välja nägema hakkab.
Lisaks on vald siin ka rääkinud ning tahaks
loota et saame kokkuleppele - tehakse
heakorrastustöid, ehk pannakse mõned
puud ka kasvama.
Mis te isiklikult arvate, kuidas mõjutab
selle uue teelõigu rajamine kohalikku elu ja
inimeste elukvaliteeti?
Üheltpoolt, üldisele liiklusvoole avaldab ta
mõju muidugi sujuvuse vaatest. Aga kui me
räägime Saue linna elanikest, siis kindlasti
muudab ta linnast lahkumise ja sinna
sisenemise sujuvamaks ja turvalisemaks.
Samuti peaks paranema ka jalgsi või
jalgrattaga liiklejate turvalisus.
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Sotsiaalosakonna
vastuvõtule on
soovitav ette
registreerida
Igapäevaselt antav info koroonaviiruse levikust näitab
aina suurenevaid numbreid ja suurenevad riskid
haigestumiseks või lähikontaktsena isolatsiooni
jäämiseks.
Saue vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on oma klientidele palve
aidata praeguse olukorraga toime tulla. Ühiselt saame vähendada vahetuid kontakte, kohtumisel vähendada nakatumise riske ja
vältida olukorda, et vastuvõtule tulles leiate eest suletud ukse,
kuna sotsiaaltöötaja on haigestunud või isolatsioonis.
Selleks:
• tehke toimingud, mida on võimalik ja saate teha elektrooniliselt
või tooge esitatavad dokumendid Saue vallavalitsuse postkastidesse;
• küsige esmast nõu telefoni teel, leppige vastuvõtule tulek spetsialistiga eelnevalt kokku. https://sauevald.ee/sotsiaalosakonna-kontaktid
Kui vastuvõtule tulek on vältimatult vajalik, siis:
• tulge vastuvõtule ainult juhul, kui olete terve ja haigustunnusteta ning juhul, kui ei ole olnud lähikontaktis COVID-19 haigega;
• kandke vastuvõtule tulles maski, desinfitseerige käsi;
• paiknege vastuvõttu oodates ruumis hajutatult;
• vältige silmade, nina ja suu katsumist.
Parim viis üksteist hoida on vaktsineerida. Kõik sotsiaalosakonna töötajad on vaktsineeritud.
SAUE VALDUR

COVID-19 VASTU
VAKTSINEERIMINE
SAUE JA LAAGRI
PEREARSTIKESKUSTES
KELLELE?
Kõigile vanuses 12 eluaastat ja vanemad.
MIS VAKTSIIN?
Vaktsineerimine COVID-19 mRNA Pfizeri vaktsiiniga
(Comirnaty).
KES ON OODATUD?
Vaktsineerima ootame kõiki:
• esimese doosi saajaid,
• neid, kellel vaktsineerimine on pooleli jäänud,
• ja 3. doosi saajaid. 3. doosiks registreerujatel peab
olema viimasest doosist möödas vähemalt 6 kuud!
AEGU SAAB REGISTREERIDA
• www.digiregistratuur.ee; www.veebiregistratuur.ee.
Selleks tuleb teil ennast tuvastada ID-kaardi, Mobiil-ID
või
Smart-ID-ga. Digiregistratuuris aega broneerides saab
valida „Teenuse“ lahtri rippmenüüst “Vaktsineerija
Pfizer” ja “Vali raviasutus” lahtri rippmenüüst „Saue
Perearstikeskus” või „Laagri Perearstikeskus”.
• Telefonil 1247, mis võtab kõnesid vastu iga päev kell
8.00-20.00.
• Saue Perearstikeskuse registratuur: 670 9646
Laagri Perearstikeskuse registratuur: 654 0230
Helistades valmistuge pikaks ooteajaks. Registreerida
saab ka kohapeal.
• NB! E-kirja teel aegu ei broneerita!
Veebiregistratuur
www.veebiregistratuur.ee

Laagri Perearstikeskus
Rõõm heast tervisest

Saue Perearstikeskus
Tervis on Sinu suurim varandus!

Saue vald otsib võrgustikuprojektis valla hariduselu
arendamise võimalusi

Foto: Marina Lokk
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Saue vald osaleb
URBACT Eesti
programmis, mille
eesmärk on luua
Eesti linnadestvaldadest
haridusvaldkonna
kogemuste ja
lahenduste
jagamise
võrgustik.
MARINA LOKK
Haridusspetsialist

E

L URBACT on Euroopa Liidu koostööprogramm, mille
eesmärk on toetada säästvat integreeritud arengut
Euroopa linnades, valdades
ja linnapiirkondades. Programm pakub võrgustike
kaudu teadmiste vahetamist, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke
kogemusi saaks rakendada
mujal.
Eesti sai oma
pilootprojekti
Perioodil 2018-2021 osales
Tallinn
haridusuuendusi
loovate linnade koostöövõrgustikus, kuhu kuulus kuus
linna üle Euroopa.
Rahvusvahelistest kogemustest võeti Tallinnasse
kaasa mitmeid praktilisi
ideid ja tegevusi: katsetati
projektilaada ja lühiettekannete formaati, jagati häid
kogemusi ja näpunäiteid
erinevatest üritustest ja projektidest. Algatati aktiivne
võrgustik õpilaste ettevõtlikkuse
suurendamiseks,
kuhu kaasati nii koolid, lasteaiad ja noortekeskused kui
ka ettevõtjad ja kolmas sektor. Lisaks võeti eeskujuks
rahvusvaheliste partnerite
toimivad näited koostööst
ettevõtetega, projekti juhtrühma kohtumiste formaat
ning võrgustiku töörühmad
ja muud ühistegevused.
Rahvusvahelises projek-

Riisipere kultuurimajas toimus osalejatele Rasmus Pedaniku juhitud koostöö teemaline õpituba
tis osalemine oli tulemusrikas, selle alusel otsustati
luua pilootprojekt URBACT
Eesti, et tuua rahvusvaheliPeriood: oktoobrist 2021 septembrini 2022
sed kogemused koju kätte.

URBACT Eesti projekt

Keskendutakse
haridusuuendustele
Eesti-keskse pilootprojekti „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“ käigus luuakse Eesti
linnadest-valdadest kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik. Juhtpartneriks
on Tallinna linn, seitsme
teise omavalitsuse seas osaleb ka Saue vald. Programm
kestab kokku 18 kuud ja iga
kohalik omavalitsus otsustab ise, keda ta enda võrku
kaasab ja kellega, mil viisil
ja mis mahus koostööd tegema hakkab.
Oktoobrist 2021 kuni
septembrini 2022 toimub
kuus kahepäevast kohtumist
partneromavalitsustes ning
projekt lõpeb konverentsiga
Tallinnas. Iga kohtumine
toimub ühe osaleja kodulinnas/vallas. Igal kohtumisel
on oma teema, kuid alati
on korraldajal võimalus tutvustada ka oma kohalikus
omavalitsuses tegutsevaid
asutusi ja haridusvaldkonda
puudutavaid praktikaid.
Esimene kohtumine
Saue vallas

Osalevad: Elva vald, Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae
vald, Saue vald, Viru-Nigula vald, juhtpartner Tallinna linn
Eestis toimuva projekti eesmärk on luua võrgustik:

• mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist
õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid;
• mis annab võimaluse erinevatel haridusasutustel ja
kogukonnaliikmetel tegutseda ühise eesmärgi nimel ning
saada parem ülevaade piirkonnas tegutsevatest asutustest ja
teenustest.

Seminaride seeria algas 13.
oktoobril
Hüüru
mõisas. Esimese kohtumise
oluline osa oli üksteisega
tuttavaks saamine. Edasi
keskendusime fookusteemale „Koostöö“. Rääkisime
esmatasandi koostööst ja
sellesse panustamisest ning
selle olulisusest eesmärkide
saavutamisel. Pealelõunal
tutvusime uue Saue vallamaja ning Veskimöldre haridusmajaga.
Teisel päeval kohtusime uues Riisipere halduskeskuses. Tutvusime uue,
multifunktsionaalse
piirkonna keskusega ja osalesime Rasmus Pedaniku töötoas „Koosloome töötuba
– võrgustikutöö osapoolte vajaduste mõistmine“.
Proovisime
mõtestada,
milline on koostööpartneri

motivatsioon, ootused, eripärad ja eelistatavad suhtluskanalid. Saime palju positiivseid emotsioone ja uusi
ideid.
Kuna projekt on üsna alguses ja kõik osalejad alles
sõnastavad enda jaoks projekti eesmärke, oleme meiegi alles olukorra kaardistamise ja sihtide mõtestamise
faasis.
Selles oleme juba täna
kindlad, et tahame vallas luua koostöövõrgustiku,
läbi mille edaspidi rohkem
ja paremini valla hariduselu
edendada ja sellesse protsessi rohkem ka huvigruppe kaasata. Projekti eestvedajaks on praegu valla
haridusosakond ning kaasatud on haridusasutuste juhid. Edaspidi saab osalejate
ring olema kindlasti laiem.

Kergteed valmivad
Laitse keskusse valmis jalgratta ja jalgtee, mis ühendub
ühelt poolt lossi esiste jalgteedega ja kulgeb Laitsemäe
poe eest läbi Laitse tee bussipeatusteni

Saue linnas
Pärnasalu
tänaval
saab kohekohe valmis
kivisillutisega ja
puhkekohtadega
promenaad
Fotod: Indrek Brandmeister

Foto: Birgit Sipelgas

Laagri lasteaia
noor õpetaja Teele
Joost mõtestas
konverentsil
õpetaja
definitsiooni läbi
turundusliku
prisma.

Laagri lasteaed korraldas juba teist korda Harjumaa lasteaiaõpetajatele keskkonnahariduse
konverentsi. Konverentsil oli kaks osa: üldhariv
teoreetiline keskkonnateadlikkust arendav ning
praktikult praktikule plokk.

T

Planeeritud sõnumid
Teele ise on olemuselt keskkonnataju ja –tundlikkusega
inimene. Olla lastele ses osas
heaks eeskujuks ja mõjutajaks, on talle endale lihtne
ja loomupärane. „Aga oma
ettekandes ma pigem rääkisingi sellest planeeritud poolest, kuidas tõesti kavandada
sõnumeid,“ selgitab Teele. Ta
tõdeb, et üldpildis on laste
keskkonnateadlikkus pigem
väike ja õpetajatest sõltub
päris palju nende suunamises
rohelisema mõtteviisi poole.
Lihtsad võimalused on
muidugi sellised, et paluda lastel käsi pestes veega
mitte niisama mängida ja
joonistades võtta ette paberi mõlemad pooled. „Aga ei
tohi ära unustada sealjuures
selgitada, miks see vajalik
on, tuua juurde ka mõni enda
kogemus,“ leiab Teele.
Ta ütleb, et kui kiita laste ilusaid riideid, siis saavad
nad sõnumi, et uus ja ilus
on vajalik. Kui laps jookseb
õpetajale rääkima, et ta isa
ostis uue suure maasturi,
siis tasub jutu sees mainida,
et on ka keskkonnateadlikumaid valikuid. „Mitte maha
teha seda maasturi ostu, vaid
rääkida, kui lahe on oma asju
ajada rattaga sõites,“ näitlikustab Teele, kes ise on muidugi tulihingeline rattur.

Oma konverentsi ettekandes rääkis Teele sellest, kuidas planeerida sõnumeid ja pikkida
neid erinevatesse teemadesse
Regulaarsus loeb
Kui näited on lihtsad ja konkreetsed, saavad ka 4-aastased juba aru, et nende käitumine muudabki keskkonda.
Teele isegi arvab, et mida
pisemad lapsed on, seda paremini sõnumid kinnistuvad,
sest hiljem panevad lapsed
juba selle kahtluse alla.
Joonistamisel ja meisterdamisel kasuta ära paberi mõlemad
„Istutama peab neid ideid
pooled.
ikka süsteemselt. Kui laps
Põhjendus: Paber on valmistatud puidust. Kui kulub palju paberit,
järgmine kord midagi samast
tuleb langetada rohkem puid.
teemast kuuleb, siis on tal
Hoia oma mänguasjad terved ja korras.
mingi seeme juba olemas,“
Põhjendus 1: Iga mänguasja valmistamiseks kulub materjali.
toob Teele paralleele, kuidas
Materjal saadakse loodusest või looduse abil.
lasteaias arvestada ka rekPõhjendus 2: Kui mänguasi katki läheb, saab sellest prügi.
laamimaailma teadmisi.
Niuhti nagu võlukepikeMaailmas on juba mägedesuurused prügihunnikud. Ärme tee prügi
sega ei maksa küll tulemusi
juurde.
oodata,
käitumismustrini
Põhjendus 3: Kui Sina neid mänguasju enam ei vaja, saab puhtad
jõudmine võib aega võtta.
ja korras asjad anda väiksematele lastele, kes nendega meeleldi
„Sellepärast oleks hea, kui
mängivad.
ka kodu toetaks neidsamu
Hoia oma riided terved.
väärtusi, siis on lapsel juba
Põhjendus 1: Riiete valmistamiseks kulub materjali. Materjal
mitu mõjuisikut,“ leiab Teesaadakse loodusest või looduse abil.
le.
Põhjendus 2: Kui riie katki läheb, saab sellest prügi. Maailmas on
Ta tuletab vaid meelde, et
juba mägedesuurused prügihunnikud. Ärme tee prügi juurde.
sõnumit ei pea korrutama iga
Põhjendus 3: Kui Sinule riie väikseks jääb, saab korralikud ja terved
päev ja samas sõnastuses,
riided anda väiksematele lastele.
vaid võiks pikkida sujuvalt
Kustuta tuli, kui märkad, et see on põlema unustatud.
erinevatesse
teemadesse.
Põhjendus: Lamp kasutab põlemiseks elektrit. Elektri tootmine on
„Meil olid näiteks rühmas
keeruline ja selleks kulub palju loodusenergiat.
teemaks tipud – rääkisime
Pliiatsid on loodussõbralikumad kui vildikad.
maailmakuulsatest tornidest,
Põhjendus: Vildikad on valmistatud plastikust. Kui vildikas saab
mida võiks ära tunda, kõrtühjaks, saab sellest prügi. Plastik jääb loodusesse või prügimäele
gematest mägedest Eestis ja
sadadeks aastateks.
mujal. Pole ju üldse kuidagi
Maiustusi, näiteks jäätist valides eelista Eesti neid, mis on
keskkonnahoiu fookus. Aga
toodetud Eestis.
kui vaatasime videot Mount
Kaugelt maalt tuuakse kaup Eestisse lennuki, laeva või
Everestile ronimisest, siis lõkaubaautodega. Need sõidukid kasutavad liikumiseks palju kütust.
puks arutasime pikalt, miks
Kütuse põletamine saastab õhku.
lumel on nii palju prahti, sest
PS! õpetuse juurde peaks alati
mägironijad ei tassi üles rühjärgnema põhjendus, et laps
kides asju kaasa ja need jäesaaks aru, kuidas üks või teine
taksegi lihtsalt maha,“ toob
oskus aitab loodust hoida.
Teele elulisi näiteid.
Kindlasti ei maksa eeldada,
Lasteaiaealiste keskkonet oskus saab omandatud
nasõbralikke või mistahes
ühe korraga. Iga harjumuse
muid eluvaateid kujundades
kujunemine vajab harjutamist ja
on õpetajatel palju suurem
aeg-ajalt meeldetuletamist.
roll kui seadusepaberil või
plakatil. Võrdlus suunamudijaga tundub paika pidavat.

MUDI SUUNDA OMA
LAPSE ROHEHARIDUSES

(Teele soovitused ka kodus
kasutamiseks)

Laagri lasteaias on kolm õpetuslikku suunda, mille ümber oma
tegevusi põimitakse: lavastusmängud, tervisekasvatus ja keskkonnakasvatus. Osaletakse keskkonnasäästlikku mõtteviisi
propageerivas „Rohelise kooli“ projektis ning mitmes teises
roheprogrammis, isegi rühmade nimed on looduse poole kaldu, markeerides erinevaid linnuliike.
Kuna ministeerium eraldab maakondadele täiendavat raha,
et alushariduse õpetajaid harida-koolitada, siis Harjumaal on
kokku lepitud, et üks osa sellest enesetäiendamise ja õppimise
võimalusest on paar-kolm korda aastas toimuvatel konverentsidel.
Nende korraldamisel näitab initsiatiivi enamasti mõni lasteaed ise ja enamasti on need siis teemadel, millesse korraldav
lasteaed ise kirglikumat suhtub. Näiteks Laulasmaal on olnud
fookuses pärimuskultuur, Anija valla lasteaedades vaimse
tervise temaatika ning Laagri lasteaias on oma visioonist tulenevalt keskkonnateemad. 2020. aastal korraldas Laagri lasteaed konverentsi „Keskkonnateadlikkus ja praktilised võtted
õuesõppeks“, sel aastal oli pealkirjaks „Loodustark laps“.
„Keskkonnateadliku mõtteviisi olulisust teadvustab tänasel
päeval nii laps kui täiskasvanu. Just lasteaed ja kool on kohad,
kus sirgub põlvkond, kes loob keskkonnasäästlikku, rohelise mõtteviisiga tulevikku,“ põhjendab lasteaia direktor Krista
Aruoja teemavalikut.
Nii programm kui korraldus olid suuresti maja enda kanda.
Õpetajad said kogeda konverentsikorraldaja rolli – kes vastutas toolide eest, kes kattis lauda, kes organiseeris tehnilise
valmisoleku, kes oli asutuse visiitkaardiks külaliste vastuvõtmisel. Kokku tuli septembrikuisele üritusele ligi 70 lasteaiaõpetajat pea igast Harjumaa vallast.
Silmaringi teemadest praktiliste nippideni
Esinejaks kutsuti nii suuremaid tegijaid laiema silmaringi teemadega kui anti sõna ka oma maja praktikutele. Nii oli konverentsi avaesineja riigikogu keskkonnakomisjoni esinaine Yoko
Alender, kes Aruoja sõnul ei vajanud üldse veenmist, vaid vastas kutsele jaatavalt esimese veerandtunni jooksul.
Loodusspetsialistid Margus Ots ja Arne Timm jagasid teadmisi Eesti selle aasta linnust kuldnokast ja loomast rotist. Loodushariduslikke digivõimalusi tutvustasid haridus- ja noorteameti spetsialistid Kerli Požogina, Triin Kaasik ja Kristi Salum.
Konverentsi päeva täitsid veel mitmed külalisesinejad.
Laagri lasteaia õpetajad Kati Rand ja Liina Muuga rääkisid
igapäevastest loodusharidust toetavatest tegevutest lasteaias,
mille eest ehib lasteaia fuajeed ka roheline lipp. Õpetaja Teele
Joost astus Harjumaa lasteaiaõpetajate ette sõnumiga, et iga
õpetaja on suunamudija, pannes õpetaja rolli teise pilguga ja
ootamatu nurga alt vaatama.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
Foto: Birgit Sipelgas

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

eele on lasteaias teist
aastat, enne seda töötas ta meedias, seetõttu on valdkond talle tuttav.
„Mõtted viisid kuidagi sinna
suunda, et mõjutamine ei käi
ju ainult läbi sotsiaalmeedia.
Meil õpetajatena on ju paljugi sarnast – oma kindel publik, oma sõnumid, regulaarsus – kohtume ju viis päeva
nädalas,“ mõtiskleb Teele.
Loomulikult on lasteaias
omad kindlad õppekavad,
aga milliste sõnumitega ja
kuidas neid täita, on suuresti
õpetaja enda juhtida.
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Õpetaja kui suunamudija

Laagri lasteaed
korraldas Harjumaa
õpetajatele
keskkonnahariduse
konverentsi
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SUUNAMUDIJA ÕPETAJA
Oma kindel publik

OK

OK

Regulaarsus

OK

OK

Publiku tundmine

OK

OK

Suur mõjujõud/arvamusliider

OK

OK

Reklaamida ideid

OK

OK

Digimeedia

OK

EI

Noor publik

OK

OK

Oma platvorm

OK

OK

Kasutajapõhise sisu loomine

OK

OK

Erinevus on selles, et üks tegutseb peamiselt veebis, teine
rühmaruumis, aga olemuselt ei tundu mõjuisikul ja õpetajal tõesti
suuremat vahet olevat

Laagri lasteaia korraldatud konverentsil osales ligi 70
õpetajat üle Harjumaa

Laagri raamatuklubi annab võimaluse
veeta õhtu kirglike raamatuinimeste seltsis
Fotod: Anne-Ly Sumre
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Filmidest nähtud raamatuklubide
meeleoludele annab Laagri oma
igatahes silmad ette. On kuidagi elusam
ja huvitavam.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

odused prouad piinlikpuhtas elutoas,
teetass kahe sõrme
vahel, raamatut ümber jutustamas – umbes selline
pilt tuleb silme ette, kui keegi mainib sõna raamatuklubi. Laagri raamatuklubis on
see küll sarnane, et kokku
saama on tulnud naised.
Ega ei olegi mingit loogilist seletust, miks mehi
ei ole. Klubilised pakuvad,
et äkki mehed on rohkem
faktiteadmiste- ja mitte lugudepõhised. „Samas lugejate seas on ju palju mehi ja
loevad nad ikka täitsa sellist tõsist kirjandust,“ teab
raamatukoguhoidja Virge.
Üksmeel valitseb selle osas,
et vähemalt Šveiki lood on
meestele piibli eest ja seda
oskab tsiteerida iga mees,
aga enamikul naistest õnnestub ennast sellest raamatust vaevu läbi närida.
Raamatuklubilise
välimääraja
Laagri klubiliste seas on
erinevaid lugejaid. Kes loeb
pikali voodis, kes söögi
kõrvale. Üks loeb raamatuid selle tunde pärast, mis
lugemine hetkes tekitab ja
pärast suurt meelde ei jäägi,
teine analüüsib süvitsi. Ühel
on 2021. aasta peale juba
üle 250 loetud teose, teine
ahmib raamatuarvustusi ja
katsub raamatupoes kaasi,
aga reaalselt läbi loeb kuus
vaid ühe. Mõnel on tubli
tüdruku sündroom, et iga
raamat tuleb kasvõi jõuga
läbi lugeda, teine jätab vabalt pooleli, isegi kui see on
suunamudijate reklaamitud
teos.
Ühine on aga raamatuhuvi üldisemalt. „Mulle meeldib lugeda, seda elamust
jagada ja arutleda. Enne tegin seda kolleegidega, nüüd
siin,“ naerab Elge. Talle on
oluline ka teiste klubiliste

soovitused, raamatuid on ju
nii palju, millegi järgi peab
valikut kitsendama. „Selle
meie kooskäimise pluss on,
et ei ole ühe raamatu põhine, vaid kõik loevad, mida
tahavad ja siis jagame,“
leiab Taimi.
Nad hindavad kvaliteetseid tõlkeid ja teavad juba
enamasti tõlkija nime järgi,
millist taset oodata. Nad on
ka keskmisest nõudlikumad
toimetajatöö suhtes, mõttevead-keeleapsud neil juba
märkamata ei jää. Nad oskavad võrrelda näiteks eesti ja
vene krimikirjandust.
Aga kõige iseloomulikum on nende lugemiselamuste jagajate verbaalne
väljendusoskus ja mõttelend
– kuula nagu kuuldemängu,
kui räägivad. Tihti tekivad vestluse käigus seosed
päriseluga ja jutuvool viib
raamatukangelaste juurest
omaenda või ühiskondlike
väärtusteni.
Oktoobris klubi
lugemislaual
Taimi on just lõpetanud portugallasest nobelisti Jose
Saramago teose „Tujukas
surm“. „200 lehekülge ja
400 lauset. Metsikult pikad
laused, põnev ülesehitus,
otsekõnet pole. Aga see kõik
annab mingi omapära ja
voolavuse, tõlge on tohutult
hea. Mina soovitan. Naerda
sai, süveneda pole raske,
natuke selline irooniline,“
alustab Taimi klubiringi.
Marge soovitus on kreeklase Theodor Kallifatidese
„Taplus Trooja pärast“. „See
on kreeka eepose „Iliase“
ümberjutustus normaalses
tekstis. Kui palju on inimesed ikka sõdinud! Ja ikka on
daamid selle vallandanud.
Palju vihkamist, palju kättemaksu, palju armastust –
rohkem kui mõnes seebiseriaalis. Ja ma ei teadnudki,
et Achilleus selline vingats
oli või et Helenal oli seitse
last ja hea süda. Hästi kirju-

Laagri raamatuklubi koguneb kord kuus kolmandal kolmapäeval

LAAGRI RAAMATUKLUBI
Oktoobrikuises raamatuklubis oli juttu:
Jose Saramago „Tujukas surm“ (Eesti Raamat, 2018)
Theodor Kallifatides „Taplus Trooja pärast“ (Kultuurileht, 2021)
Nadia Ghulam ja Agnés Rotger „Minu turbani saladus“ (Rahva
Raamat, 2021)
Urmas Vadi „Hing maanteeserval“ (Kolm Tarka, 2021)
Woody Allen „Nii muuseas“ (Postimees Kirjastus, 2020)
Olav Osolin „Kus lendab part“ (Varrak, 2021)
Antoine Laurain „Presidendi kaabu“ (Eesti Raamat, 2020)
Antoine Laurain „Punase märkmikuga naine“ (Eesti Raamat, 2020)
Lisa Aisato „Elupildid“ (Rahva Raamat, 2020)
Daniel Wisser „Mägede kuninganna“ (Tänapäev, 2019)
Johanna Venho „Esimene naine. Romaan Sylvi Kekkosest“ (Varrak,
2021)
Facebooki grupp „Lugemise väljakutse“
Grupi pealkiri on võibolla pisut eksitav, ei pea seal mingis
väljakutses osalema (aga võib). Liikmeid on väga palju, ligi 8000
vist juba, kuid neid, kes oma lugemiselamusi jagavad, üsna vähe,
alla 200 (aga need vähesed on oi kui aktiivsed!!!).
Goodreads – https://www.goodreads.com/
Soovitus kasutada n-ö lugemispäevikuna nii loetu üle arvestuse
pidamiseks kui ka lugemissoovituste hankimiseks. Seal saab ise
teha endale sobilikke „riiuleid“, kirjutada loetu juurde märkmeid,
vaadata teiste hindeid ja hinnanguid raamatule jne.

Elge tutvustas kaasklubilistele
saladus“
tatud, mul hakkas fantaasia
jooksma kohe, Brad Pitt oli
pidevalt silme ees, “ naerab
Marge.
Elge paneb lauale Nadia
Ghulami ja Agnés Rotgeri raamatu „Minu turbani
saladus“. „Tõestisündinud

raamatut „Minu turbani
lugu afgaani tüdrukust, kes
riietas end poisiks ja pidi
niimoodi perele leiba teenima ja kes lõpuks Hispaaniasse jõudis. See Afganistan ei olegi midagi muud
kui 3000 aastat sõdimist.
Sõdade vahel on ainult ühe

Äpikampaania käigus liitus Saue valla
nutikanaliga üle poolesaja inimese
Oktoobrikuu jooksul toimunud reklaamikampaania,
mille peaauhinnaks oli tuttuus telefon, tulemuseks
on 558 uut sauevallakat, kes on edaspidi paremini
kodukandi infoga varustatud.

Saue vallal on info jagamiseks veeb, paberleht ja Facebook, aga
äpp on üks lisavõimalus, mis eristub teistest oma delikaatsuse ja
liigse müra puudumisega. Kassipilte seal ei jagata, loosimismänge
ei tehta, aga asine ja eluks vajalik info on olemas küll - kui kuskil
on tee kinni või võetakse metsa maha, tõstetakse mõnd toetust
või on ilmunud värske vallaleht jne.
Lisaks uudistele saab äpis anda ka tagasisidet, kui valla peal
midagi silma jääb, n-ö vallakeskne „anna teada“ funktsioon. Lisaks
uudistele on äpis ka mugav kultuurikalender.

Kui Sul veel ei ole äppi alla laaditud
• Mine App Store'i või Google Play'sse.
• Tipi otsingusse „Saue valla kogukonna äpp".
• Lae äpp alla.

Kampaaniaperioodil äpi allalaadinute vahel loosis vallamaja
inimestest (Helari, Birgit, Indrek) koosnev fortuuna palve peale –
„ütle üks number“ telefoni 347-le allalaadijale, kelle nimi on Margot.
Margotile anname tema võidust e-postiga teada.

Kohtume novembrikuises raamatuklubis
17. novembril kell 17.30 Laagri raamatukogus!

uue põlvkonna suureks kasvamise jagu aastaid. Huvitav oli see, kuidas inimene
kirjutab sellise harjumuspärase tooniga asjadest, mis
meile tunduva traagilisena.
Tema jaoks oli normaalne,
et kord on selline aeg, et pat-

sid on paljad, kord selline, et
tuli rätt pähe sättida ja seelik pikemaks lasta. Guugeldage Nadiat, internetis on
info tema elu kohta olemas,“
soovitab Elge lisaks.

Fotod: Anne-Ly Sumre

Aga mitte ainult.
Juurde tuleb
esinemisjulgust,
häälekasutuse
oskust ning
boonusena
lavakogemust ja
mõnus seltskond.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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smaspäeva õhtu Hüüru mõisa saalis. Väike
seltskond võtab saali
nurgas täiesti arusaamatuid
poose. Üks inimene lamab
näoli vastu põrandat, teine
sikutab
kampsunisabasid
seelikuks, kolmas on harali
sõrmed taeva poole tõstnud.
Vahepeal antakse ülesanne 10
sekundiks tardumusest loobuda ja mingi stseen luua. Omavahelist suhtlust ei ole, lihtsalt
reageeritakse lavastaja poolt
öeldud lühikäsklustele.
See kõik näib kaunis kummaline.
Aga ainult juhuslikule sisseastujale. Kohalolijad tunduvad end situatsioonis väga
koduselt tundvat. Loodeteatri-nimeline harrastustrupp on
tegemas improvisatsioonilisi
stseene, kus tuleb usaldada
oma siseimpulsse ja mitte põdeda. „See on selline kaasamise tehnika, lihtsad ülesanded, mis tekitavad elevust ja
mängulisust,“ selgitab Loodeteatri lavastaja Virko Annus.
„Tuleb ennast vabaks lasta,
lihtsalt reageerida, isegi kui
see tundub tobe. Hirm käituda tobedalt kaob siin ära,“
püüab ka Marii Olivia ajaleheinimesele asja selgeks teha.
Pille, kes on trupis juba
mitmendat hooaega, nendib,
et temal oli alguses küll selle
vabaks laskmisega probleeme. „Mugavustsoonist väljaminek ongi ju ebamugav,“
naerab naine. Airigi tunnistab, et küsis endalt alguses
mitmeid kordi, kas ta on ikka
õiges kohas.
Päris teater ikka ka
Aga see ei ole muidugi kõik,
tegelikult tehakse ikka päris
teatrit ka. Otsitakse tekste,
mõtestatakse lahti tegelaste
motiive ja karaktereid. „See
on ikka selline detailne töö,
mitte niisama lugemine,“
nendib Urmas. Mees leiab, et
ega suurt vahet profil ja harrastajal polegi, latt on kõrge
mõlemal.
Lavastaja poolelt vaadatuna väike vahe ikka on. „Protsessid on erinevad. Kutselistel
näitlejatel on kaasas koolis
õpitud ja kogemustega saadud
oskuste ja teadmiste arsenal.
Aga harrastajatega on äge just
see nende pidev eneseületus
ja kui juhtub, et sünnib teatriime, siis see on palju võimsama energiaga, palju liigutavam ja elusam,“ on Virko
tajunud.

Loodeteatri-nimeline harrastustrupp on tegemas improvisatsioonilisi stseene, kus tuleb usaldada
oma siseimpulsse ja mitte põdeda
Loodeteater on ainult täiskasvanud harrastajatele. Noorim on 40-aastane, ülejäänud
ülespoole. Tulevad nii Sakust
kui Ääsmäelt, nii Laagrist kui
Vääna-Jõesuust. Kuus naist,
üks mees. „Ma ei saa aru,
kus siinkandis need mehed
on,“ on Marii Olivia peaaegu
ahastuses. Sest leida lavastamiseks materjali, kus oleks
tegelasteks ainult üks mees
pundi naiste seas, on küllalt
keeruline. Ja kui Loodeteatri
omad on näiteks harrastusteatrite festivalil käinud, siis
seal on ikka tunduvalt rohkem
truppides ka mehi.
Miks nad seda teevad?
Kristiina jaoks on see pidev eneseületamine ja areng.
„Peale etendust lavalt tulles
tajun iga kord muutust iseendas. Just isiksusena. See tuleb
ilmselt rolli ja minu enda karakteri sümbioosist. Ma lähen
seesmiselt aina leebemaks
ja väliselt teravamaks,“ toob
naine muheledes näite.
Katrin on õppinud harrastusteatris osalemise kaudu
paremini oma emotsioone
juhtima. „See oli mul tõsine
probleem ja mulle tundub,
et olen siin arenenud. See on
mul ka tööelus kasuks tulnud,“ tõdeb ka tema muutusi
iseendas.
Lavastaja nendib, et mitmed inimesed kirjeldavadki
teatritegemist kui tervikuks
saamise protsessi. „Teater
paneb kokku erinevad osad
inimese sees, mis muidu omavahel ei suhtle, aga läbi teatritegemise saavad kokku. Ja
inimesena on meil vajadus
olla loov,“ püüab Virko selgitada.
Aga Airi näiteks on unistanud näitlemisest ammu. Tema
on ainus trupist, kes tahtis
noorena ikka kohe päriselt
näitlejaks saada, käis lavaka
katsetel ja puha. Nüüd realiseerib seda unistust Loodeteatris.
Katrin on uustulnuk, ühines alles nüüd sügisel. „Nägin
Facebookis kuulutust, tundus
huvitav, tulin kohale,“ ütleb
ta.

Üks inimene lamab näoli vastu põrandat, teine sikutab
kampsunisabasid seelikuks, kolmas on harali sõrmed taeva poole
LOODETEATER
Kodusaal: Hüüru mõisas
Kogunemisaeg: esmaspäeviti kell 18
Lisainfo: www.facebook.com/loodeteater, 5340 1012
Mare käis varemalt aastaid
abiks. Aitas muusikat seadistada, oli teadustaja rollis, aga
lava peale ei plaaninud. Nüüd
ikka tuli trupi pärisliikmeks,
sest seltskond on nii lahe.
Kui andekas peab olema?
Lavastaja Virko ütleb, et
täiskasvanud
teatriharrastajal on kriteeriumid mujal
kui andekuses - tahtmises ja
suutlikkuses stabiilselt kohal
käia. „Teatrit saab teha ainult
kohalolijatega. Ja seltskoond
peab kokku kasvama, üksteist
toetama. Aga mingit andekuse latti ei ole, katsetame ja
proovime,“ julgustab ta inimesi ühinema.
Aga ega seda kõike siis
niisama iseenda lõbuks ainult
ei tehta. Kui etendus lavavalmis, näidatakse seda rahvale
ka. Kodukandis kindlasti, aga
väga põnevaks väljundiks on
ka harrastusteatrite festivalid.
Loodeteatri eelmise hooaja
tükk oli nimega „Sisalik“,

mille aluseks Kerttu Rakke
raamat „Häbi“. Ja juhtus nii,
et autor kutsus trupi lausa
oma sünnipäevale mängima.
„Tema jäi rahule,“ kinnitab
Marii Olivia.
„See on mõnus tunne, kui
etendus on läbi ja kummardad
laval,“ mõtiskleb Katrin. Urmas kirjeldab, et seda tunnet
võiks võrrelda suure loteriivõiduga. Marii Olivia nimetab seda õnnetundeks. „Mina
näiteks peale esietendusi ei
maga öö läbi. Selline energia
on sees ega lähe kohe ülegi,“
tunnistab naine.
Virko, kellel teatrimaailmaga pikem ja sisulisem kokkupuude, teab, et lavalt ongi
raske alla igapäevaellu tulla.
„See on näitleja ja publiku
kokkupuutel tekkinud energia, tänutunne. See on ülev.
Sealt tuleb soov olla veel peale etendustki koos teistega,
kes koos laval olid. See sotsiaalne kontakt on ikka väga
sügav,“ ei tee ta saladust.

Kohalikud
majad kunsti
päralt
Hoolimata sellest, et Saue vallas pole justkui
ühtegi galeriid või kunstimuuseumi, siis erinevat sorti visuaalkunsti on siinkandis üsna
tihti näha.
Kultuurimajad on võtnud täitsa teadlikult suuna, et lisaks teatrile-kinole-kontserdile on pea igal kuul mõni
uus näitus vaatamiseks väljas. Ka vallamaja oma suurte
klaaspindadega annab suurepärase võimaluse kasutada
aknanäituse formaati. Just hiljuti olid seal nautimiseks
stiliseeritud ja värvirohked fotod suurperede emadest,
oktoobris sai näha Rein Kasela jalgrattakohtuniku tööst
inspireeritud filateelia näitust.
Riisipere kultuurimajas sai sügisel näha kohaliku
kunstniku Eneken Maripuu rotijoonistuste ülespanekut,
lisaks uudistada Elmar Kitse seinamaali restaureerimise
tausta avavat näitust kultuurimaja kammersaalis. Riisipere raamatukogu seinu ehtis septembris ja oktoobris
Ungari Kultuuri Instituudi vahendusel Virág Dóczi maalinäitus „Isikueetika“. Abstraktsete muinasjutuliste kunstiteoste eesmärk oli viia vaataja teadlikult tagasi unistuste
maailma, täis erinevaid kujutluspilte ja saladuslikkust.
Novembris-detsembris eksponeeritakse Riisipere kultuurimaja suures saalis rändnäitust „Teel meistriks“, kus
saab näha noorte käsitöökunsti.
Laagri kultuurimaja pakkus septembris-oktoobris
vaatamiseks ühe kiiksuga fotoprojekti, kus näitus „Kangelased“ portreteeris Saue valla eakaid stiliseerituna erinevateks filmikangelasteks. Näituselt leidis nii Sherlock
Holmesi kui detektiiv Vera, Batmani Kassnaisest rääkimata. Osalejaid oli Laagrist ja Saue linnast, aga ka Turbast
ja Vansist.
Saue valla sünnipäevakuu auks on üleval väljapanek
vallamaja kingitustest. Esemetest, millel valla vapp või
logo peal ning mida on kingitud koostööpartneritele, auhindadeks ja tähtpäevadeks. Neid saab Laagris uudistada
novembrikuu keskpaigani.
Kuna Laagri maja saalid lähevad aasta lõpus remonti,
siis sinna uut näitust ei tule, küll aga kolib seesama „Kangelaste“ projekt üle Saue linna vallamaja aknanäituseks.
Et miks see loetelu siin neist möödunud väljapanekutest?
Natuke selleks, et näidata, et näitus ei pea olema selline
natüürmordi joonistus või merevaatega maal. Näitusel
võib eri vormis kunsti olla, selle kaudu on üks võimalus
juures, mis aitab inimesel tundma õppida elu ja iseennast.
Ja just sellepärast tahab kohalik kultuurirahvas kutsuda meie oma kohalikke loomeinimesi välja pakkuma oma
töid. Põhimõtteliselt tule ja tee oma näitus.
Esialgu pakutakse selleks just vallamaja aknaid, et
seal kaasvallakatale näidata midagi ilusat, midagi mõtlemapanevat, aga võibolla hoopis midagi ärritavat või
tavatut. Esialgu on see ettepanek pigem visuaalkunsti
suunas, aga projekti arenedes miks mitte ka häppeningilaadseid ja teisigi inimese meeli mõjutavaid projekte.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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Harrastusteatris kaob hirm
tobedalt käitumise ees
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Korstnad kärssavad: suur
kütmine pole veel alanudki,
aga juba on metsikult õnnetusi

Vii nutiseadmed Kuusakoskisse ja
võida ägedaid auhindasid Teliast!
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Kogu kokku vana

Vii see

Kohtume

elektroonika!

Kuusakoskisse!

LIVE'is!

VÕIDUFONDIS:
1000 € VÄÄRTUSES TELIA E-POE KAUPU
VIRTUAALNE LIVE PIDU @GameboyTetrisega

Kampaaniainfo ja tingimused:

Kampaania kestab

www.kuusakoski.com/nutijaht

kuni 30.11.2021

Puhasta kodu
vanaelektroonikast
Kuusakoski ja Telia eestvedamisel toimub novembri lõpuni kestev ulatuslik kampaania Nutijaht, mille eesmärk
on ka sinu kodukandist kokku koguda prügina seisvad
väikeelektroonikaseadmed ning tõsta inimeste teadlikkust elektroonikajäätmete sorteerimise tähtsusest.
Eestis tuuakse iga päev turule suurusjärgus 50 tonni elektroonikat,
mis kõik muutub lõpuks kasutuna seisvaks, keskkonnale koormaks
ning oma aja ära elanud vanaelektroonikaks – telefonid, tahvelarvutid, nutikellad, arvutid, laadijad, kõrvaklapid jms. Euroopas on
igas majapidamises keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet,
millest 11 on katki või pole enam kasutusel. Eelmisel aastal tekkis
maailmas keskmiselt 7,5 kg e-jäätmeid inimese kohta, aastaks 2030
on see kasvanud juba 9 kg inimese kohta.
„Sellised seadmed on tarvis kindlasti õigesti käidelda, et midagi
ei satuks olmeprügisse ega loodusesse. Kui elektroonikajäätmeid ei
töödelda vastutustundlikult, siis raiskame ressursse, ohtlikud ained
saastavad mulda, reostavad vett ja jõuavad toiduahelasse,“ ütles
Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm.
„Kodudes on nii palju elektroonikaseadmed, mis seisavad lihtsalt kasutuna. Meist igaüks saab panustada, et nende seadmete
arvu vähendada, kasvõi püüda pikemalt kasutada. Ostetud seadmetest ainult 20% tuuakse praegu vanaelektroonikana tagasi,“
märkis Telia partnersuhete juht Elo Võrk.
Nutijahi kampaaniaga liitus tuntud muusik Gameboy Tetris, kes
oma eeskujuga innustab kõiki kodudes ja koolides nutiprahti koguma ja sorteerima. „Minu harjumus erinevaid elektroonikaseadmeid
koguda tuleb ilmselt juba 1990ndatest oma vennalt, kellel oli tuba
maast laeni igasuguseid juhtmeid ja kaableid täis ja kes nendega
aktiivselt mässas,“ kommenteeris Gameboy Tetris, kes andis Kuusakoskile üle oma vanaelektroonika.
Inimesed saavad prügiks muutunud väikeelektroonika tuua Eesti Kuusakoskisse ning Nutijahi kampaania käigus võita erinevaid
auhindu. Lisainfo: www.kuusakoski.com/nutijaht
MARI-LIIS VAHER
kampaania korraldaja

Kütteperiood alles võtab tuure
üles, kuid päästjad on pidanud
korstnas süttinud tahma või vigase
küttesüsteemi pärast juba paarsada
korda välja sõitma. Ometi pole
tuleõnnetuste ennetamine sugugi
nii kulukas ja tülikas, kui tihtipeale
arvatakse.
MAXIM TUUL
G4S Eesti kommunikatsioonijuht

H

ooldamata või valesti
hooldatud
korstnad ning valed
kütmisharjumused
põhjustavad igal aastal arvukalt õnnetusi. Päästeameti
kommunikatsiooninõuniku
Sandra Nahkuri sõnul registreeriti mullu korstnas
süttinud tahma või rikkis
kütteseadmete pärast 260
õnnetust.
Selle aasta oktoobri
keskpaiga seisuga on selliseid õnnetusi olnud juba
205, kuigi kütteperiood alles algas. Musta statistikat
täiendavad õnnetused, mis
saavad alguse vigastest ja
hooldamata küttesüsteemidest – eelmisel aastal oli
neid 41, tänavu juba 38.
Samas on tuleohutuse
seaduses kirjas, et isik peab
järgima tuleohutusnõudeid
ja kontrollima tema valduses oleva ehitise, ruumi ja
nende kasutamise ohutust
ja nõuetekohasust ning tagama küttesüsteemi kasu-

tamisel ohutuse inimese
elule, varale ja keskkonnale.
Selleks, et küttekolde
kasutamine tooks soojust,
mitte õnnetusi, tuleb järgida lihtsaid reegleid.
Kui tihti peab kontrollima
ja puhastama?
Üks levinumaid hoonete süttimise põhjuseid on
liigkütmine.
Õnnetuste
vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas
puhastada ning hooajaliselt
kasutatavaid seadmeid üks
kord aastas.
Eramajades võib korstent
pühkida ka ise, kuid korra
viie aasta jooksul peab küttesüsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija. „Aga kortermajade ja
ridaelamute küttesüsteeme
peab kutseline korstnapühkija puhastama korra aastas,” rõhutas Nahkur.
Päästeameti
meelespea
kütteperioodiks
• Sinu kohustus on hoida
hoone korsten ja tahmalõõ-

rid pragudeta ja puhtad.
• Sina vastutad, et kodu
elektrijuhtmestik ja elektriline kodutehnika oleks terved ja korras.
• Suitsuandur aitab sul avastada tulekahju selle alguses.
Paigalda ka vingugaasiandur.
• Sa ei tohi jätta kütte- ja
soojendusseadmeid (pliite,
ahje, katlaid, soojapuhureid) järelevalveta.
• Ära sulata külmunud
torustikku lahtise tulega.
Väike andur päästab elu
Kuu aega tagasi hukkus korteripõlengus Tartus Kalda
teel kaks inimest. Põlengu
avastaja nägi paksu musta
suitsu ja seda, kuidas korteri aknad kuumusest purunesid ning leegid majast välja
paiskusid. Päästjad leidsid

ruumidest kaks hukkunud
meest. Nende kolmas kaaslane toodi küll põlevast majast välja, kuid viidi raskes
seisundis haiglasse. Korteris polnud töökorras suitsuandurit, mis oleks põlengust varakult teada andnud
ja ohvriterohke õnnetuse
ehk ära hoidnud. Kalda tee
tragöödia näitab ilmekalt,
kui oluline roll on täita töökorras suitsu- ja vingugaasianduril. Veelgi parem, kui
häire jõuab automaatselt
ka kolmanda osapooleni.
Näiteks on G4Si seadmed
ühendatud juhtimiskeskusega, mis saab kohe signaali, kui sinu kodus peaks
levima suits või vingugaas.
Juhtimiskeskusest võetakse
sinuga ühendust ja vajadusel saadetakse välja patrullekipaaž või tuletõrje.

Vähemkindlustatud pered saavad hakata
taotlema elektri-, gaasi- ja küttehinna
tõusu hüvitist ilmselt jaanuarist
Täpsemad tingimused, kuidas taotleda, on praegu veel väljatöötamisel.
Valla sotsiaalosakond annab teada, kui need on konkreetselt paika pandud.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee
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abariigi
Valitsus
andis
heakskiidu
elektri hinnatõusu
leevendamiseks
hüvitise
maksmiseks vähemkindlustatud peredele. Hüvitatakse
esialgu septembrist märtsini 80% elektri-, gaasi- ja
kaugkütte
hinnatõusust.
Olenevalt tariifidest, taotluste arvust ning väljamaksete
summast, otsustatakse 2022.
aasta veebruaris, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka
aprillis ja mais.
Kellel on õigus hüvitisele?
Hüvitist saavad leibkonnad, kelle netosissetulekud
on allpool suhtelise vaesuse piiri. Suhtelise vaesuse

piiri arvestatakse pere ühe
inimese kohta 673 eurot
kuus, iga järgmise vähemalt
14-aastase leibkonnaliikme
kohta sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased
lapsed kaaluga 0,3. Nii on
näiteks kahe täiskasvanu ja
kahe alla 14-aastase lapsega
pere suhtelise vaesuse piiriks arvestatud 1413 eurot.
Kui palju eeldatavalt sihtrühma kuulub?
Riigi hinnangul saavad hüvitist taotleda kuni 70 000
peret üle Eesti. Saue vallas
on sotsiaalosakonna juhataja Marelle Ellerheimi sõnul
praegu veel keeruline öelda,
palju neid peresid võib Saue
vallas olla, sest riik ei ole
veel jõudnud paika panna
reegleid, mida arvutatakse

sissetulekute hulka, mida
mitte, ka ei ole sotsiaalosakonnal ülevaadet leibkondade küttearvete suurusest.
Kui palju hüvitatakse?
Hüvitise maksmisel lähtutakse energiaarvetel toodud
kogumaksumusest, mis sisaldab ka käibemaksu, taastuvenergia tasusid, aktsiise
ja võrgutasusid. Nii hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab:
• elektril 120 eurot/MWh
(12 s/kWh),
• gaasil 49 eurot/MWh (4,9
s/kWh)
• kaugküttel 78 eurot/MWh
(7,8 s/kWh).
Kuidas taotleda hüvitist?
Riik on otsustanud, et taotlemine hakkab toimuma

kohaliku omavalitsuse kaudu. Täpsemad tingimused
sätestatakse
riigihalduse
ministri määrusega, aga see
on alles väljatöötamisel.
„Kui riik tingimused sätestab, tuleb omavalitsusel
vastu võtta ka vastavad korrad, seegi võtab pisut aega.
Seega me täna veel toetuse
tingimuste ja taotlemise
korra ja väljamaksmiste
aja kohta midagi täpsemalt
kahjuks öelda ei oska,“ selgitab Saue valla sotsiaalosakonna juhataja.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad sihtrühma kuuluvad pered kõige
varem hüvitist taotlema
hakata jaanuarist ja tagasiulatuvalt ka sügiskuid arvestades.

Saue vald osaleb 17. novembril
enneaegselt sündinud laste päeva
tähistamisel.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

I

gal aastal sünnib Euroopas ligikaudu 10%
lastest
enneaegsena,
Eestis 5,5% lastest. MTÜ
Enneaegsed lapsed korraldab üle-eestilist teavituskampaaniat, mille käigus
muudavad osalejad hoonete valgustuse sirelilillaks,
avaldades nõnda toetust enneaegselt sündinud lastele
ja nende peredele.
Tavaliselt kestab rasedus
38-40 nädalat. Enneaegseks lapseks nimetatakse
last, kes on sündinud pärast
22., aga enne 37. täis rasedusnädalat.
Enneaegsete
sünnikaal jääb enamasti
alla 2500 grammi ja pikkus
alla 46 cm. Kõik väga väikesed enneaegsed kuuluvad
suure riskiga laste gruppi,

nad on enim ohustatud haigustest, puuetest ja ka surmast. Suurim risk surra või
jääda ellu, kuid puudega,
on 23.-25. rasedusnädalal
sündinud lastel. Väga väikese sünnikaaluga vastsündinutest on praegusel ajal
ellujäämisvõimalus umbes
70 protsendil.
Enneaegse lapse sünni
ja sellele järgneva läbitegemine võivad endaga kaasa
tuua teistsugused emotsioonid ja tunded kui ajalise lapse sünd. Enneaegse
lapse vanemad ja perekond
on enamasti seisus, kus neil
tuleb üheaegselt hakkama
saada omaenese emotsioonidega, püüda mõista meditsiinilisi termineid ning
harjuda haigete vastsündinute intensiivraviosakonnas viibimisega.
Väga väikeste enne-

2021. aastal esitati kokku
91 kandidaati, pea 20%
neist tuli Saue valla
inimeste ja ettevõtmiste
kohta. Ka tunnustussündmus toimub just Saue
vallas Ääsmäel.
Harjumaa aasta tegija on konkurss, millega tunnustatakse
viimase aasta silmapaistvamaid
inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid.

aegsete laste parim haiglajärgne jälgimine ja ravi
juhtimine toimub spetsialiseeritud nn riskilaste keskustes. Eestis on sellisteks
keskusteks Tartu Ülikooli
Kliinikumi
lastekliinik

ning Tallinna lastehaigla.
Kui ka Sina soovid aktsioonis osaleda ja aidata
tõsta inimeste teadlikkust
seoses enneaegsusega ning
selle läbi aidata ka väikeseid imesid, siis ühine

üleskutsega. Tähista oma
koduaknadki lillaka tooniga ja kui võimalik, toeta
natuke ka.
Lisainfo:
www.enneaegsetepaev.ee
#WorldPrematurityDay

Vaheta sammud punktideks ja punktid auhindadeks
Saue vald
koostöös Eesti
iduettevõttega
FitSphere kutsub
sauevallakaid
osa võtma liikumisvõistlusest.

FitSphere on mobiilirakendus, mille eesmärk
on inimeste premeerimine vastavalt nende
füüsilisele aktiivsusele. Ekstra sauevallakatele
on seal oma võistlus, mis vältab kuu aega
ja mille auhinnaks paneb Saue vald välja
spordipoe kinkekaardi.
Saue valla võistlus
Kestvus: 15. novembrist 15. detsembrini
Eesmärk: 180 000 sammu
Auhind: eesmärgi saavutanute vahel
loositakse välja spordipoe kinkekaart
väärtuses 200 eurot

Kuidas osaleda?
• Laadi Google Playst või Apple Store´ist alla
FitSphere rakendus.
• FitSphere saab inimese liikumise kohta info
Google Fitilt, enamus telefonides peaks see
olemas olema, kui ei, siis äpp teavitab selle
laadimise vajadusest.
• Leia äpist Saue valla võistlus ning
registreeri.
• Vaheta iga 24 tunni tagant rakenduses oma
liikumised punktide vastu (äpi pealehel
olev nupp „sammud punktideks”).
• Võitja saab oma loosivõidust teada
FitSphere rakenduse kaudu.

Lisaks toimub äpis paralleelselt ka FitSpherepoolsete auhindade jagamine, näiteks võib
võita Apple’i kõrvaklapid, kosmeetikat,
tasuta elamusauhindu ning pea sada erinevat
allahindlust. FitSphere’i rakendus loosib
võitjad automaatselt.
Äpirakendus on kõigile tasuta ning praegu
kasutab seda juba üle 13 000 eestlase.

• Aasta sädeinimene, ettepanekuid 20. Saue vallast Merle
Beljäev, Kristiina Liivik, Marje
Suharov.
• Aasta panustaja, ettepanekuid 10. Saue vallas Nõmmiku Talu Meierei, Turba Lionsi
klubi.
• Aasta tegu, ettepanekuid 18.
Saue vallast Rahva Observatoorium Eestis; fotonäitus
„Kangelased“; Ääsmäe kärajamaja, kultuuri-ja kliimakeskuse (ÄKKK) valmimine; Elmar
Kitse seinamaali „Viljalõikuspidu” (1971) restaureerimine.
• Aasta vabaühendus, ettepanekuid 11. Saue vallast Ääsmäe külakeskus, Tuula tutulus.
• Harjumaa tervisetegu, ettepanekuid 15. Saue vallast projekt seeniorite depressiooni
vastu – näitus „Kangelased“
ja inspiratsioonipäev, hooliv
tööandja Santa Maria AS.
• Parim Leaderi elukeskkonna
projekt, ettepanekuid 4. Saue
vallast Tuula kogukonnakeskus, Lehetu külakeskuse uus
välimus ja parem sisemus.
• Parim Leaderi ettevõtlusprojekt, ettepanekuid 4. Saue
vallast tegevuste väljaku rajamine Vanamõisa Karavanparki.
• Parim Leaderi koostööprojekt, ettepanekuid 3. Saue
vallast Porikuu festival.
• Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon, ettepanekuid 6.
Aasta tegija 2021 konkursi
korraldamisel teevad koostööd
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Kodukant Harjumaa ning Harjumaa Leaderi
tegevusgrupid (Ida-Harju Koostöökoda, Lääne-Harju Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu,
Nelja Valla Kogu).
Tunnustussündmus, kus antakse välja ka Eesti kauni kodu
konkursi preemiad, toimub 25.
novembril 2021 Saue vallas Ääsmäel.
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Vallamaja, kultuurimajad
ja Laagri korsten värvuvad
üheks päevaks sirelilillaks

Harjumaa
aasta
tegija
konkursile
esitati
18 kandidaati Saue
vallast
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Saue linnas avati koerte treeninghall
Hallis on head võimalused agility
treeninguks, aga saab oma lemmikuga
tulla ka näiteks kutsikakooli.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

K

eskuse tänav 1 asuvasse kaarhalli rajasid koerte trennikeskuse kaks noort naist Gerda
Mändsalu ja Katariina Mengel koertekoolist Sõprus.
Mõlemad on kogemustega
atesteeritud treenerid, kes
ise ka treeninguid juhtima
hakkavad.
Gerda on ka sauevallakas. Teda inspireeris võimalus luua kodukanti koht, kus
ise oma hobi ja tööga tegeleda, aga ka see, et saaks tuua
loomaomanikele vajaliku
teenuse kodule lähemale.
„Ega selliseid koerte treeninghalle väga palju olegi ja
vabu aegu on keeruline leida. Ise tegutsesin enne Tallinnas, aga seal oli näiteks
neli korda väiksem ruum,“
selgitab naine.
Koondise tänaval on
trenniruumiks
400-ruutmeetrine hall korraliku
põrandakatte ja vajaliku atribuutikaga. Muidugi saab
koertega treeninguid läbi
viia ka õues, aga talvel on
see komplitseeritud. Osadel
koeratõugudel pole paksu
karva ja ka pinnas sõltub
liigselt ilmast. Saue halli on

maha pandud alusmatt, peal
kunstmuru ja vihma pähe ei
saja.
Miks üldse koertele kool?
Sotsiaalsed oskused ja kuulekus on vajalikud igale
koerale. Või õieti rohkemgi
veel koeraomanikule. „Meie
juures saabki õppida, kuidas
luua usaldusel põhinev suhe
oma koeraga ning kuidas
õpetada talle eluks vajalikke
oskusi,“ ütleb Gerda.
Pisikestega võib alustada
kutsikakoolist. Sobib loomadele 3.-8. elukuuni, aga
kui näiteks on varjupaigast
võetud paariaastane koer
ning vaja on luua temaga
kontakti ja suhet, siis on
oodatud ka vanemad loomad. Grupis on tavaliselt
kuni kuus koera ja teemadeks koerte enesekontroll,
püsivus ja kuulekus. „Kõiki
koeri saab õpetada, mõnega
läheb ainult pisut kauem,“
kommenteerib
Katariina
küsimust, kas kõik loomad
on ikka õppimisvõimelised.
Sotsialiseerimiskursusel
saab kasvatada looma enesekindlust ja toimetulekut
uutes olukordades. Agilty
on spordiala, kus inimese
ja koera ühise meeskonna
ülesandeks on vigadeta ja

Gerda (vasakul) ja Katariina õpetavad, kuidas luua usaldusel põhinev suhe oma koeraga ning
kuidas õpetada talle eluks vajalikke oskusi

KOERTEKOOL SÕPRUS
www.koertekoolsoprus.ee
5560 2575 / koertekoolsoprus@gmail.com / Keskuse 1, Saue

ADVENDI

TÖÖTUBA JÕGISOO
SELTSIMAJAS
27. november
kell 11.00 - 14.00

Meisterdame:
-jõulupärjad looduslikust
materjalist
-jõuluehted
-pillirookroonid
-maitsvad piparkoogid
Vaata lisa:
www.jogisooseltsimaja.ee
Tel: 5012033

võimalikult kiiresti läbida
joostes takistustest koosnev
võistlusrada. „Agility annab
korraliku koormuse ka omanikule,“ naerab Gerda. Oluline ongi kiirus ja näiteks
Katariina koer Viia läbib
takistusraja lausa ulmelise
tempoga, nii et pealtvaatajal hakkab peagi pisut ringi
käima.
„Lapse ja koera gruppidesse ootame ainult lapsi.
Koos meie n-ö demokoeraga õpivad lapsed, kuidas
loomaga suhet luua. Kursusel arendame laste koordinatsiooni, teeme erinevaid
liikumisharjutusi, õpetame
neile meeskonnatööd ning
kasvatame püsivust. See on
hea võimalus vanematele
olukorras, kus laps küsib
omale koju looma. Selles
trennis saab laps teada, kuidas ta tegelikult koeraga
hakkama saaks,“ soovitab
Gerda.
Lisaks on võimalus halli rentida ka iseseisvateks
treeninguteks. „Aga siis,
jah, ikkagi konkreetselt
trennideks, mitte niisama
mängimiseks,“
täpsustab
Gerda. Lisateenustena saab
tellida ka grooming’ut ja
lemmikloomamassaaži.
Noored ettevõtjad on
peale avamispäeva optimistlikult meelestatud – tagasiside oli tunnustav ja trenniajad täitusid tublisti. „Hea
on teha asja, millesse ise
usud ja panustad,“ nendivad
Gerda ja Katariina.
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nov-dets

Fotonäitus "Kangelased"

Saue vallamaja fuajee
akendel

FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
saue@sauekultuur.ee

10., 17. ja
24.11

EELK Saue Pauluse koguduse
piiblitund

kell 15 Saue päevakeskuses tel 5694 3660

10., 17. ja
24.11

EELK Saue Pauluse koguduse
laulutund

kell 16 Saue päevakeskuses tel 5694 3660

11. ja 18.11

EELK Vennastekoguduse palvetund

kell 16 Vennastekoguduse
Nissi palvemajas

tel 521 8467, krall@hot.ee

12.11.

Kino "Üle piiri"

kell 18.30 Saue
noortekeskuses

FB: Saue kultuuri- ja huvikeskus
saue@sauekultuur.ee,
tel 5363 8621

12.11.

Kontsert "Sõnadeta pühendus"

kell 19 Haiba rahvamajas

FB: Haiba rahvamaja, tel 5052463,
kuldar.paju@sauekultuur.ee

13.11.

Ansambli Jäääär kontsert

kell 19 Turba kultuurimajas

FB: Kultuuriselts NISSI SÄRTS
tel 5341 4517, nissisarts@gmail

14.11.

Võistlus "Kernu Terasmees ja
Terasnaine 2022"
Lauamängude mitmevõistlus

kell 10 Haiba
halduskeskuses

kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

14. ja 21.11

EKNK Turba koguduse
jumalateenistus

kell 11 Turbas Pargi 1-34

tel 5650 2017,
turbakogudus@gmail.com

14. 11.

Kino "Neli nõiutud õde"

kell 12 Ääsmäe kinopunktis

FB: Ääsmäe,
www.aasmae.weebly.com

14. ja 21.11

Laagri kristliku koguduse
jumalateenistus.

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

14. ja 21.11

EELK Saue Pauluse koguduse
jumalateenistus

kell 13 Saue päevakeskuses tel 5694 3660, saue@eelk.ee

14. ja 21.11

Saue kristliku vabakoguduse
jumalateenistus

kell 13 Saue kirikus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

14.11.

Indoneesia toidu töötuba

kell 14 Ääsmäe
külakeskuses

FB: Ääsmäe,
www.aasmae.weebly.com

16.11.

Laste raamatuklubi

kell 15.30 Laagris
Saue vallaraamatukogus

tel 651 0212 ja 679 6869,
laagri@saueraamatukogud.ee

16.11.

Eesti löökpillikvarteti kontsert

kell 19 Ääsmäe
külakeskuses

FB: Ääsmäe,
www.aasmae.weebly.com

18.11.

Kino "Öölapsed"

FB: Ääsmäe,
kell 20 Ääsmäe kinopunktis
www.aasmae.weebly.com

19.11.

Meestepäeva pidu "Raju reede"

kell 20 Ääsmäe
külakeskuses

FB: Ääsmäe,
www.aasmae.weebly.com

20.11.

Saue valla talimängud 2021.
Lauatennis

kell 10 Haiba
halduskeskuses

kpoldaru@gmail.com
kuldar.paju@sauekultuur.ee

23.11.

Saue valla talimängud 2021.
Kabe

kell 18.30
Haiba halduskeskuses

kpoldaru@gmail.com
kuldar.paju@sauekultuur.ee

Kui vaim hakkab väsima, tule
kuulama turgutavaid mõtteid
Koroonast tulenev olukord ei ole just hästi mõjunud inimeste vaimsele tervisele ja olemisele. Et muutunud oludega paremini kohaneda ning vähendada
muudatustest ja piirangutest tekkinud pingeid, pakub Saue vald kasulikke ja
praktilisi koolitusi.
Koolitused on tasuta ja eeldavad eelregistreerimist. Mõned toimuvad veebis,
mõned on kontaktkoolitustena, kus on vajalik COVID-tõend vaktsineerituse
või läbipõdemise kohta.
“TÖÖSTRESS JA
LÄBIPÕLEMINE”

Mis on stress ja miks ta tekib? Millised on läbipõlemise
faasid ja kuidas ohumärke
ära tunda? Kaardistame
tööstressi faktoreid ja arutleme erinevate viiside üle,
kuidas nendega toime tulla.
Teeme plaani stressi edukaks
juhtimiseks.
Koolitaja: Merle Purre
(MTÜ Peaasjad)
Toimumise koht:
veebikeskkond

Sihtgrühm: avatud

Koolituse maht: 1,5h
Hind: TASUTA!

Toimumisaeg: 18.11.
kell 10.30-12.00

Zoomi link saadetakse registreerunud osalejatele

NB! Kohtade arv on piiratud,
koolitusele pääseb eelregistreerimisega.

“KUIDAS SEADA PIIRE, KUI
LAPS EI KUULA JA SINU
MÕISTUS ON OTSAS?”

“KUIDAS TOETADA LAST
SUNDIMISE ASEMEL”

Kuidas seda piire ja olla samal armastav ning hooliv lapsevanem? Mida teha, kui laps
ei kuula sõna? Mida teha, kui
laps ei allu reeglitele?

Kuidas olla hooliv ja toetav
lapsevanem? Miks sundimine
last ja lapsevanemat ei aita?
Kuidas hoiduda sundimisest? Milliseid võtteid saab
rakendada toetava vanemluse teel?

Koolitaja: Meelike
Saarna (Parem Elu OÜ)

Koolitaja: Grete Arro

Toimumise aeg ja koht:
• 11. november kell 18:0019:30 Laagris – Tuleviku Lasteaed, Tuleviku 3, Laagri
• 18. november kell 18:0019:30 Riispere kultuurimaja suures saalis Nissi tee 53c;
Sihtrühm: lapsevanemad
Koolituse maht: 1,5h
Hind: TASUTA!

Koht: Ääsmäe kooli
saal, Kasesalu 16,
Ääsmäe küla

Sihtrühm: lapsevanemad
Koolituse maht: 1,5h
Toimumise aeg:
16. november
kell 18:30-20:00
Hind: TASUTA!

Lisainfo:
marina.lokk@sauevald.ee

Lisainfo:
marina.lokk@sauevald.ee

Lisainfo:
marina.lokk@sauevald.ee

Mälumäng 2021-2022
KA SEL HOOAJAL JÄTKUB HAIBA RAHVAMAJAS
MÄLUMÄNGUSARI

MÄNGUD TOIMUVAD HAIBA RAHVAMAJAS
ALGUSEGA 19.00

I
II
III
IV
V

VOOR 08.11.2021
VOOR 06.12.2021
VOOR 03.01.2022
VOOR 07.02.2022
VOOR 07.03.2022

Osaleda võivad vabalt moodustatud 4- liikmelised võistkonnad
asutustest, küladest või sõpruskondadest
Võitja selgub viie vooru kokkuvõttes. Parimatele auhinnad!
Mängu juhib ANDRES KAARMANN
ALUSTA VÕISTKONNA KOOSTAMIST JUBA TÄNA
EELREGISTREERIMINE: KULDAR PAJU
TELEF:5052463
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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.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Kivikorstnate ehitamine 51 88889
VANARAUA TASUTA ÄRAVEDU: plekk, torud, vinklid, postid, aiavõrk, pesumasinad, pliidid, vannid,
tünnid, tööriistad, mootorid, akud, autoosad jne.
Külmikud, telerid - äravedu al 10€. Tel.55505017
Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike
puude/okste langetamine; viljapuude lõikamine;
lume koristamine; heki lõikus ja pügamine. Tel.
+372 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja
korralik, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
Müüa erinevas vanuses kodulinde Saue vallas.
Noored munevad kanad (15.-), aasta munenud
kanad(3.-), Eesti vutt(5.-). Info 50 74710.
KÜTTEPUUD. Müüa toored-kuivad küttepuud. Segalehtpuu, sanglepp. Võrgus kuiv lepp 40L 3.30,
võrgus halujäägid (5-25 cm) 2.10. Tel.5042707
Rendime ja müüme piirdeaedasid, soojakuid ja
pop-up telke ning inventari ürituste jaoks. Võta
ühendust 57712345.

halupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee
Kuiv okaspuu al 60 €/rm, kuiv kask al 65 €/rm,
kuiv haab al 55 €/rm, märg haab al 42 €/rm, märg
okaspuu al 48 €/rm,. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel 516
4278

Hea, kui omad sõidu ja
töökogemust solo kalluriga.
Tööandja poolt
on organiseeritud
vajadusel ka majutus.
Info: kalsep@kalsep.ee,
5067491.

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50
45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Südamlik kaastunne Arvo Oja´le

HEIKI KAPP

EMA

kaotuse puhul.

surma puhul.

Töökaaslased K&K Byggteknik OÜ-st

Töökaaslased Saue Auto AS´st

Kesk ilusat sügist ja päikesekulda viis tee
sind, kust tagasi ei tulda...
Mälestame kauaaegset naabrit

Miidrimaa lasteaia pere

C-KATEGOORIA
AUTOJUHILE

Müüa puitbrikett RUF 180€/960kg ja ümar
190€/960kg, pellet premium 6 ja 8mm
190€/960kg, kütteklotsid 2,5€/40L kott, lepp
3,60/40L kott, kask 3,80/40L kott, tel. 5170257

Südamlik kaastunne Martinile isa

ÕE

Pakume tööd
Harjumaal Sauel,

Kodumaine kartul, köögivili ja mesi kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo TEL 58652190.

TÖÖ
Pakume tööd - meeste juuksurile ja ripsmetehnikule. Info: 51 933 876

surma puhul.

PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

Müüa värsket kala alates 21. oktoobrist laupäeviti kell 10-13 Sauel Rimi ees turuplatsil. Telefon
5666 7897.

MÜÜK/OST
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp..
Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pak-

Sügav kaastunne Krista Ternole kalli

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

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

Ostan Turba alevikus 1-2 toalist korterit, maksimaalselt II korrus. Lisainfo: kate.kivi@uusmaa.
ee, +372 5690 4491

KADRI
ALLASTE

aasta maakler
+372 5661 1103
kadri@raid.ee

a
Vali he
r!
maakle
KINNISVARA OST-MÜÜK-ÜÜR
KONSULTATSIOON TASUTA!

PELLET

KAMINAPUUD

Müüme Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti
(190€/960kg) ja pelletit (200€/975kg). Tasuta
transport. Võimalik tellida ka väikseid koguseid.
Info: 55597572

TELLI ARBORIST: ohtlike puude langetamine,
puuhooldustööd, kändude freesimine. Tel: 5690
2116, e-mail: Loodushooldus@gmail.com

Seal, kus sulgub eluraamat, algab
mälestustemaa ...

PUITBRIKETT

Ostan kasutuseta jäänud seisva sõiduki. Võib
olla rikkega remonti vajav. Sõiduauto, kaubik
või maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud kõik
pakkumised. Kiire tehing ja vormistamine. Tel
53654085, skampus@online.ee.

OSTAN garaažiboksi KOONDISE tänaval hinnaga
8.000 - 10.000€, sõltuvalt seisukorrast. Vajadusel
aitan kolida/utiliseerida. Tel: 56675000 , rait.
kaplan@gmail.com

Ja avaldame kaastunnet Aleksander Aanile
kalli ema ootamatu lahkumise puhul.
Piret, Priit, Enely, Elviira, Rein, Triin, Egle ja
Veiko.

51 36 999

Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras.
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.
com. Kuulutus ei aegu.

Majade, korterite ehitus ja remont, viimistlustööd. Pisemad kiireloomulised remonditööd. Nr.
56335256

JUTA ALLIKUT

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

SILMADE
KONTROLL
JA PRILLIDE
MÜÜK
24. NOVEMBER ALATES 10.00

ÄÄSMÄE
KÜLAKESKUSES
Ettereg. tel. 5323 2454
* kuivasilmatest
* silmarõhu mõõtmine
* optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

OÜ ATKO Liinid
pakub tööd
Saue siseliinide

BUSSIJUHILE

Liini algus ja lõpp
Kiisal.
Lisainfo telefonidel
6272733 või
5558 5632.

Teie kinnisvaramaakler
Saue vallas

Korterite, majade ja
kruntide müük
Tasuta konsu6tatsioon jC
hinnanõustamine

Marina
Lattu

+372 5628 2968
marina.lattu@luvivara.ee
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HEAD HINNAD NOVEMBRIS

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Zewa Nature lover
tualettpaber 8 rulli
3 kihiline

3.45

2.39

-30%

Zewa Nature
lover majapid.paber
4 rulli

2.95

1.99

-32%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Maitselt mahe
suur seapraad
Maks&Moorits

6.50

4.69

-28%

/kg

Risso Amphora
Rapsiõli 1L

3.49

2.79

-20%

/L

Pannkoogijahu 400g
Vilma

1.39

0.89

KASUKS TULEB:
• varasem töökogemus valdkonnas
• valmisolek töötamaks nädalavahetustel
• kui omad C-kategooria juhtimisõigust

KONTAKT: Märt Melles, maert@warren.ee
TEL: 514 9231

7.79

5.99

-23%
4.99/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSE PAIGALDAJAT

OMALT POOLT PAKUME:
• väljakutseid pakkuvat tööd
• väljaõpet
• täistööajaga töökohta
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd

2.22/kg

www.keilaty.ee

Ajutise liikluskorraldusega tegelev
ettevõte Warren Safety OÜ otsib
oma meeskonda

OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• omad vähemalt B-kategooria
juhtimisõigust
• oled kohusetundlik
• oled füüsiliselt tugev
• omad tehnilist taipu

-36%

Eesti Pagar
Napoleoni kook 1,2kg

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

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

• Ehitusremondi ja
hooldustöötaja
• Laserpingi operaatori abi
• Tootmise abitööline
• Keevitaja
Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863
Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE
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Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse
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Reede
5. november
Lastemähkmed

Laupäev
6. november
Värske puuvili

arvatud
(NB! Välja
a tooted!)
g
a
n
in
h
ia
kampaan

Pühapäev
7. november
Klaasnõud

Esmaspäev
8. november
Taimsed joogid

Teisipäev
9. november
Pesupulbrid, geelid,
loputusvahendid

Reede
12. november
Keeduvorstid

Laupäev
13. november
Pardlid, juukselõikurid

Pühapäev
14. november
Kõik tordid

Kolmapäev
17. november
Lauamängud; puzzled

Neljapäev
18. november
Külmutatud pelmeenid, frikadellid

Isadepäev!

Reede
19. november
Sporditarbed

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

Kolmapäev
10. november
Õlid

Esmaspäev
15. november
Käterätikud, saunalinad

Laupäev
20. november
Pizzad

www.keilaty.ee

Neljapäev
11. november
Seinakellad, käekellad

Teisipäev
16. november
Pähklid ja kuivatatud puuviljad

Pühapäev
21. november
Saunatarbed

Haapsalu mnt 57b, Keila

