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tock-office
tüüpi,
ligi 2000 m 2 netopinnaga hoone sisekujunduses on lähtutud
Hydroscandile
omasest
skandinaavia stiilist, mis
keskendub lihtsusele ja
funktsionaalsusele. Uus
kauplus on avaram ja modernsem ning toodete valik laiem.
16 aastat Saue linnas
tegev olnud Hydroscand
pakub laia valikut tööstusja hüdrovoolikuid ning
liitmikke. Kaubavalikust
leiab mitmesuguseid lisatarvikuid. Uues kaupluses
on tootevalik laiem, müügil on ka laagrid, pumbad,
suunaventiilid, testimisseadmed, jahutusradiaatorid ja õlimahutid.
Lisaks Hydroscandile
on hoones leidnud oma
kauplus-laole uue kodu
veel kolm ettevõtet: XL
Parts Baltic, Saue Rauakaubad ja Agroshop, tuntud kui Elves.
Hoone
projekteeris
OÜ Arhitektrum. Ehituse
peatöövõtja oli OÜ Riser
Ehitus. Järelevalvet teostas Contestor OÜ. Investeeringu suurus oli ligikaudu 1,5 miljonit eurot.

Hydroscandi esindushoone loob ühele Saue linna sissesõitudest väärika fooni.
Agroshop OÜ (endine
Elves OÜ) on enam kui
25-aastase ajalooga
ettevõte, mis tegeleb
elektrikarjuste ja karjatamistarvete tootmise
ja jaemüügiga Eestis,
Lätis, Leedus, Soomes
ja Rootsis. Tootevalikust leiab lisaks
karjatamistarvikutele
ka loomade söötmisja jootmisvahendeid,
hooldusvahendeid,
ühtlasi pakub kaupu ka
linnupidajatele ja lemmikloomapidajatele.
Hydroscand pakub laia valikut tööstus- ja hüdrovoolikuid ning liitmikke.
Kaubavalikust leiab mitmesuguseid lisatarvikuid.

SIA XL Parts Baltics kuulub suurde Saksa rasketehnika sillatootja BPW
gruppi. Eestis on ettevõttel 10 esindust ja veebipõhine tootekataloog. Firma
pakub veoautode, haagiste, kaubikute ja busside ning metsa-, ehitus- ja
põllumajandusmasinate ja kaevandustehnika varuosi. Esindab KS-Tools
tööriistu Eestis.

Igas majapidamises vajab miski mingil hetkel parandamist, kuid Saue
Rauakaupadest leiab esmavajaliku professionaalgi. Näiteks kinnitusvahendid:
poldid, mutrid, kruvid, naelad ja tüüblid. Käsitööriistad: näpitsad, tangid,
haamrid, kirved, saed. Maalritarbed. Tööriided. Isikukaitsevahendid, sh
kindad, kaitseprillid, jalanõud ja tolmumaskid. Mõõdulindid ja loodid ja
autokemikaalid. Nimekirja võib pikalt jätkata.

Kohaliku omavalitsuse täpsusega
elukoha aadressid kaotavad kehtivuse

Algas Balticconnectori
maismaaühenduse ehitus
Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori
43,4 miljoni eurose maismaatorustiku ehitus
sai ametliku avalöögi 2. novembril, valmib see
järgmise aasta oktoobris.
Maismaaühenduse ehitustööde algust tähistati sümboolse
avakeevitusega Balticconnectori maismaa- ja meretoru ning
kompressorjaama ühinemiskohas Pakri poolsaarel.
Balticconnector seob Eesti ja Soome gaasiturud. Lisaks majanduslikule mõjule on Balticconnectoril ka keskkonda säästev
mõju, kui tulevikus hakkab torus liikuma mõlemas riigis toodetud biometaan. Head ühendused ja kohalikud tootmisvõimsused on taganud Eestile ühe energiasõltumatuma riigi staatuse
Euroopas.
Balticconnector aitab kaasa Eesti gaasituru arengule ja
loob võimalusi puhta energia laialdasemaks kasutamiseks:
maagaas on üks kõige vähem keskkonda saastav kütus.
Valmiv Balticconnectori maismaatoru läbib Kiili, Saku
ja Saue valda, Keila linna ning Lääne-Harju valda. Ühenduse
maismaaosa pikkus Eestis on 55 kilomeetrit.
Foto: Eesti Gaas
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Saue valda läbiv Balticconnector seob Eesti ja Soome
gaasiturud ning on Eesti taasiseseisvusaja suurim
toruehitus, mis on insenertehniliselt väga nõudlik.
Toru ühendatakse kokku 12 meetri pikkustest osadest, mis
kaaluvad igaüks 1,8-2,6 tonni, ning nende ühendamiseks tuleb
teha ligi 6000 keevitust. Maismaaosa torustik valmib 2019. aasta oktoobri lõpuks.
Tegemist on Eesti taasiseseisvusaja suurima toruehitusega, mis on insenertehniliselt väga nõudlik ja samas valmib erakordselt lühikese aja jooksul – vaid ühe aastaga.
Töö teostamiseks on komplekteerinud motiveeritud ja
võimekas rahvusvaheline meeskond, milles on koos erinevad
kompetentsid kolmest ettevõttest ja kahest riigist: EG Ehitus ja
Scanweld Eestist ning Alvora Leedust.
Ettevalmistus- ja ehitustööd algasid osades trassilõikudes
septembris ja novembri algusest käib paigaldus kogu trassi ulatuses. Kokku jääb trassile ligikaudu 45 erinevat ristumiskoha
teede, raudteede ja jõgedega. Üks keerulisemaid ja vastutusrikkamaid lõike on Lääne-Harju vallas olev ligi 15 meetri laiune
ja nelja meetri sügavune Keila jõe ristumine gaasitrassiga.
Balticconnectori maismaaosa ehitus maksab 43,4 miljonit
eurot. Projekti kogumaksumus on 300 miljonit eurot, millest
206 miljonit rahastab Euroopa Liit.
EESTI GAAS

Saue valla
ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõud projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena.
Hüüru külas Muinasasula tee 10 kinnistul (katastritunnus:
72701:001:0716); 1772 m², 100% elamumaa), määrates tingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt 01.12.2018 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Vanamõisa külas Paju tee 31 kinnistul (katastritunnus:
72701:002:1168; 1608m², 100% elamumaa) üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt 01.12.2018 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679 0191, e-posti aadress urmas.
elmik@sauevald.ee.

Riigivara põllumajanduslikuks
kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest,
tasub kohalikule omavalitsusele täpsed
elukohaandmed esitada kõigil, kelle
andmed praegu on vaid omavalitsuse
täpsusega (puudub küla või tänav, majavõi korterinumber).
ANNELI RITSING
Saue valla
rahvastikuregistripidaja

M

öödunud
aastal
võttis
riigikogu
vastu uue rahvastikuregistriseaduse,
mis
hakkab kehtima 1. jaanuaril
2019.
Uue rahvastikuregistri seaduse § 110 kohaselt
kaotavad enne seaduse
jõustumist ruumi omaniku
nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse (Saue vald)
või asustusüksuse (linn, alevik, küla) täpsusega elukoha
aadressid kehtivuse.
See muudatus puudutab
inimesi, kes on läinud rahvastikuregistrisse kantud
elukoha aadressilt elama
teise kohta ja ei ole esitanud uue elukoha andmeid
rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena
ruumi omanik taotles isiku
aadressi muutmist. Sellisel
juhul on isik jäänud rahvastikuregistrisse valla või
asustusüksuse täpsusega.
Saue vallas puudutab muudatus 237 inimest.
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele
kaasa ebameeldivusi, kuna
ta ei saa taotleda toetusi
ega kasutada riigi ja valla
pakutavaid teenuseid: näiteks taotleda lasteaiakohta,
elukohast sõltuvaid toetusi,

taotleda juhiluba või seda
pikendada. Samuti ei saa
inimene osaleda valimistel.
Seetõttu on väga oluline, et vallakodanikud, kellel
puudub rahvastikuregistris
aadress, enne uue aasta saabumist aadressiandmed korrastaksid.
Andmete muutmist ei
tasu jätta viimasele hetkele.
Jõustuva seaduse kohaselt
on inimesel kohustus elukoha andmeid uuendada 14
päeva jooksul alates uude
elukohta elama asumisest.
Kuidas toimida?
Elukohaandmeid
saate
uuendada, kui esitate vallavalitsusele elukohateate:
• riigiportaalis www.eesti.
ee;
• digiallkirjastatuna e-kirja
teel info@sauevald.ee;
• vallavalitsuses või halduskeskustes kohapeal;
• tavapostiga, lisades koopia
isikut tõendava dokumendi
isikuandmete leheküljest.
Kui teil ei ole võimalik
elukohaandmeid
esitada
(puudub üürileping, omanik
ei anna registreerimiseks
nõusolekut), pöörduge rahvastikuregistripidaja poole,
kes saab teid aidata.
Taotlusvormid ja rohkem infot elukoha registreerimise kohta saab valla
veebilehelt www.sauevald.
ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.

Tegelike elukoha andmete esitamine
on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui riigile
Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida
kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja
toetusi.
Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil.
Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud
tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle
eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat
ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Palun hoia
oma elukohaandmed
täpsed!
Foto autor: Kerli Sosi

Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukohaandmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest.
Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.

Lisainfo
ANNELI RITSING, Saue valla rahvastikuregistripidaja
E-posti aadress anneli.ritsing@sauevald.ee
Telefon 654 1143

Saue Vallavalitsuses ja halduskeskustes...
on võimalik registreerida sündi ja surma ning teha elukohatoiminguid (elukoha registreerimine, elukohaandmete
muutmine ja elukohateate esitamine). Samuti väljastatakse väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest
(täisealise isiku enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendit ning ruumi
omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja. Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda
nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike
nimekirja vaid eesti keeles.
Maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, Tallinna
Perekonnaseisuametis (Roosikrantsi 12, 10135 Tallinn) on
võimalik teha järgmisi perekonnaseisu ja rahvastikuregistri
toiminguid:
• sünni registreerimine;
• surma registreerimine;
• abielu sõlmimine;
• abielu lahutamine;
• soo muutmise andmete registreerimine;
• isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
• isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
• hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
• rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi
väljastamine (sh abieluvõime tõend);
• andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja
välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja
rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
• andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud
huvi korral;
• rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine;
• elukoha registreerimine;
• nime muutmine.

Vallateede ja avalduse alusel erateede talihooldajad
Kuigi tali näib veel esialgu taeva jäävat, on hanke tulemusena selgunud ettevõtted, kes meie vallas teede talihooldust teostavad teostavad perioodil 2018-2022 kevad.
Saue vald on jaotatud neljaks
hooldepiirkonnaks.
I piirkond
Vatsla, Hüüru, Püha, Kiia, Koidu,
Alliku, Laagri, Vanamõisa, Aila,
Jõgisoo, Valingu, Jõgisoo (Keila
jõest põhja pool)
II piirkond
Saue linn
III piirkond
Jõgisoo (Keila jõest lõuna pool),
Koppelmaa, Ääsmäe, Maidla,

Pällu, Tuula, Pärinurme, Tagametsa, Muusika, Metsanurga,
Allika, Ruila, Kohatu, Kirikla,
Kernu, Haiba, Mõnuste ja Pohla
IV piirkond
Kabila, Laitse, Vansi, Kaasiku,
Hingu, Kibuna, Munalaskme,
Jaanika, Aude, Odulemma, Ürjaste, Mustu, Nurme, Vilumäe,
Riisipere, Madila, Lehetu, Ellamaa, Turba, Lepaste, Viruküla,
Tabara, Siimika

I piirkonda hooldab OÜ Kalsep:
telefon 513 5136, e-mail lumi@
kalsep.ee. Teemeister Ain Irula.
II piirkonda hooldab Šeiker
Teed OÜ, telefon 5192 2110,
e-mail
sheikerteed@gmail.
com
III piirkonda hooldab Šeiker
Teed OÜ, telefon 5919 6559,
e-mail
sheikerteed@gmail.
com
IV piirkonda hooldab Šeiker

Teed OÜ, telefon 5300 3286
e-mail
sheikerteed@gmail.
com.
Avalikuks
kasutamiseks
tunnistamata erateedel tasuta
talvise teehoolduse tegemist
reguleerib Saue Vallavolikogu
määrus „Saue valla erateedel
tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“, mis on leitav Riigi
Teatajast www.riigiteataja.ee/
akt/411072018002.

KredEx kaasfinantseerib Turba
munitsipaalmaja ehitust

Saue vald võtab osa
helkurkõnnist

K

redEx kiitis taotluse
heaks ja toetab ümberehitust 582 000
euroga, mis on 50% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti kogumaksumus on
ligikaudu 1,2 miljonit eurot,
selles poole moodustab Saue
valla omafinantseering.
Internaadihoone ümberehituse eelprojekt on valmis. Järgneb põhiprojekti
koostamine,
ehitushanke
korraldamine ja seejärel
saab hoone ümberehitus alata. Toetuse tingimuste koha-

Eesti eri paikades stardivad ühel ja samal kuupäeval ning kellaajal inimesed, et jagada helkureid neile, kellel seda mingil
põhjusel ei ole.
Enne starti saadakse kokku kogunemiskohtades, räägitakse
üle, miks on helkurit vaja ja kuidas seda kanda.
Kõnd kulgeb tunni jooksul mööda eelnevalt paika pandud
marsruute. Saue vallas on helkurkõnni kohad ja marsruudid
veel kooskõlastamisel.
Turvalisus saab alguse eeskätt iga inimese isiklikust panusest. Lahe ettevõtmine on igal aastal kokku toonud külakogukonnad, sõprusringkonnad ja teised aktiivsed inimesed.
Mustal Eesti kaardil saavad valged täpikesed tähistama helkurkõnni kogunemiskohti. Muudame Eesti valgeks!

selt peab munitsipaalmaja
valmis saama hiljemalt 1.
maiks 2021.
Renoveeritava
hoone
netopind on 1118 m 2, sellel on kaks korrust. Majja
on planeeritud 18 korterit,
mille suurus jääb vahemikku 30,8-53 m 2. Põhiliselt on
korterid ühe- või kahetoalised, aga on ka paar kolmetoalist.
Korterite eraldamist munitsipaalmajja
reguleerib
Saue Vallavolikogu määrus
„Mu nitsipaalelu r uu mide
kasutusse andmise ja kasutamise kord“ (www.riigiteataja.ee/akt/429122017143).

SAUE VALDUR

Munitsipaaleluruumi võivad taotleda
• Isikud, kes vajavad elukohta tulenevalt töökohast või
selle muutumisest, kusjuures töökoha asukoht peab
olema Saue valla territooriumil.
• Ellu astunud noored (vanuses 18-26 eluaastat), kelle
töökoht asub Saue valla
territooriumil.
• Puudega või erivajadusega
isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on
Saue vallas ja kelle jaoks on
munitsipaaleluruum vajalik

töökoha saamiseks või säilitamiseks.
• Üksikvanemaga pered, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht on Saue vallas ning
kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks.
• Õnnetusjuhtumi tagajärjel
kodu kaotanud isikud, kelle
rahvastikuregistri järgne
elukoht on Saue vallas ning
kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks.

• Tühjenevatest haldamata
korterelamutest ümber
kolida soovivad isikud, kelle
rahvastikuregistri järgne
elukoht on Saue vallas ning
kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks.
• Eakad, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue
vallas ning kelle jaoks on
munitsipaaleluruum vajalik
töökoha saamiseks või säilitamiseks.
• Lasterikkad pered, kelle

Kampaania, kuidas toitu
mitte raisata, avalöök oli
Saue gümnaasiumis

rahvastikuregistri järgne
elukoht on Saue vallas ning
kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks.
Kui isik ei ole Saue valla
elanik munitsipaaleluruumi
taotlemise hetkel, siis munitsipaaleluruumi eraldamisel on ta kohustatud ennast
Eesti rahvastikuregistris
Saue valla elanikuks registreerima rahvastikuregistri
seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

Kuidas päästa 50 autokoormatäit koolitoitu?
Sellele otsib vastust Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia
AS-i ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna
Keskuse ellukutsutud kampaania „Kokkame
koos!“, mis startis oktoobris Saue gümnaasiumist.

Foto: erakogu

Emakeeleõpetuse sõber 2018
on Gaute Kivistik
Eesti emakeeleõpetajate seltsi (EES)
juhatus otsustas 23. oktoobril
omistada emakeeleõpetuse sõbra tiitli
Gaute Kivistikule, kes sõnaosavuse,
vaimukuse ja keelekorrektsusega
muudab tekstid kuulaja jaoks
nauditavaks ja eriliseks.

G

aute Kivistik elab
Riisiperes ja on tuntud peamiselt „Rohke Debelakki libauudiste“
kaudu.
„Rohke Debelaki libauudised” oma leidlike
võrdluste ja sõnamänguga
liidab eesti keele õppijaid ja
õpetajaid, luues kokkupuutepunkte nii koolitunnis kui
ka väljaspool kooli.
Gaute Kivistik on avardanud olulisel määral eestlaste arusaama sõnade
mit met ähendusli k k usest

ja näidanud teravmeelseid
võimalusi, kuidas vabastava
huumoriga lahendada olukordi, mis muidu põhjustaksid kibestumist või kaklust.
Tuues paljude kaasmaalasteni eesti keele ilu ja sõnarikkuse, toetab ta mitmekülgselt emakeeleõpetuse
väärtusi.
Aunimetus tehti teatavaks 2. novembril Rakveres
emakeeleõpetajate seltsi sügispäevadel.
Aunimetuse „Emakeeleõpetuse sõber” andis EES
välja üheksandat korda. See
tiitel on tunnustus füüsilisele või juriidilisele isiku-

Baltic Restaurants Estonia AS-i kokkade valmistatud toitu söövad lapsed kõikides meie valla koolides ja lasteaedades, v.a
Midrimaa Sauel, mis liitub pärast 30. juunit 2020.
Uuringud näitavad, et igal aastal visatakse Eesti koolides ära
umbes 50 autokoormatäie suurune kogus söömata jäänud toitu. Keskmises koolisööklas läheb äraviskamisele 3,4 tonni toitu aastas, mis teeb kõikide koolide peale aastas kokku umbes
1000 tonni.
Enamiku sellest kogusest moodustab toit, mille on laps taldrikule tõstnud ja järele jätnud. Seega on kampaania üks sõnum
õpilastele, et nad tõstaks taldrikule just nii palju, kui ära jõuavad süüa, sest alati saab ju juurde võtta.
Kokkame koos kampaania juhib raiskamisele tähelepanu ja
õpetab lapsi toidutegemisel kasutama eelmisest korrast ülejäänut. Sedaviisi teevadki 14 kooli lapsed oktoobrist aprillini
koos koolikokkadega süüa.
Saue gümnaasiumis valmistas 7.e klass Õrne Teidla, Ille Pajusi ja Nelli Naisoni juhendamisel kartulivormi hakklihaga, banaani-astelpajusmuutit ja sepikuvormi õuntega.
Klassijuhataja Kadi Kaja sõnul oli 18 ühiskokkamisel osalenud noort toidutegemisega väga rahul ja toit, mis valmis sai, oli
väga maitsev.
Kokkame koos kampaaniat rahastavad keskkonnainvesteeringute keskus ja keskkonnaministeerium. Valmib ka nõuannetega juhend koolidele ja toitlustajatele toiduraiskamise vähendamiseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
Foto: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Politsei- ja piirivalveameti ning maanteeameti
eestvõtmisel leiab üle-eestiline helkurkõnd
„Helkuriga sõbraks“ aset kodanikupäeval, 26.
novembril, algusega kell 18.

Saue Vallavalitsus taotles KredExist
kohaliku omavalitsuse elamufondi
investeeringu toetust, et ehitada Turbas
asuv endine internaat (pildil) ümber
munitsipaalmajaks.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

3

Sel fotol on sulesepp Gaute Kivistik aga hoopis peitliga.

le, kelle põhitegevus ei ole
seotud emakeeleõpetusega,
kuid kes oma avalikes esinemistes on väärtustanud
eesti keelt, emakeeleõpetust
Eestis ja toetanud seltsi eesmärke.

Varem on emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse
saanud Ülo Vooglaid, Kaja
Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt
Treier, Fred Jüssi, Kristiina
Ehin ja Ivo Linna.
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TÄHENDUS

LEPPEMÄRK
ASENDIPLAAN
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MAHT

6732 m2

SIHTOTSTARVE:

100 % üldkasutatav maa

KRUNDISISESTE TEEDE
JA PLATSIDE PIND:

--- m2

HALJASTUSALUNE PIND:

--- m2

Arukask "Laciniata"

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

VapP

Krundipiir
Töömaa piir
Likvideeritav haljastus

Harilik vaher 1 tk

Vt. Asendiplaan

Likvideeritav objekt

Vt. Asendiplaan

100 % üldkasutatav maa

KRUNDISISESTE TEEDE
JA PLATSIDE PIND:

--- m2

HALJASTUSALUNE PIND:

--- m2

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Töömaa piir

Harilik Pihlakas

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Likvideeritav haljastus

Vt. Asendiplaan

Tp

Kanada toompihlakas

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Likvideeritav objekt

Vt. Asendiplaan

TÄHENDUS
LEPPEMÄRK
Lodjap-põisenelas "Amber Jubilee"
Vt taimmaterjali spetsifikatsioon
ISTUTUSMATERJAL

Kkt

Lodjap-põisenelas "Lady in Red"

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Thunbergi kukerpuu

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

KsA

HALJASTUS
Ka

Lpe 15tk

Vt Taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr. põõsad koorepurul, tähis-kogus(tk)

Vt Taimmaterjali spetsifikatsioon, kihi paksus 70mm

Pr. ühispeenra ala

Vt Taimmaterjali spetsifikatsioon, kihi paksus 70mm

Likvideeritav haljastus

MAHT

MÄRKUS

Pr. sisse- ja väljapääs alale

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Ka

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon Lpe 15tk
Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr. põõsad koorepurul, tähis-kogus(tk)

Vt Taimmaterjal

Pr. ühispeenra ala

Vt Taimmaterjal

Tp

Kanada toompihlakas

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr./taastatav murukate

Vt Taimmaterjal

Pr. betoonist punane sillutiskivi

Vt Väikevormide

KATENDID JA ÄÄRISED

PeL1

Lodjap-põisenelas "Amber Jubilee"

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

PeL2

Lodjap-põisenelas "Lady in Red"

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr. graniitkivist sõelmekate

HALJA
Vt Väikevormide

Thunbergi kukerpuu

Vt taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr. liivakate paksusega 300mm

Vt Väikevormide

Pr. koorepurukate paksusega 200mm

Vt Väikevormide

Kkt

Harilik vaher 1 tk

Pr. graniitkivist sõelmekate

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

223 m2

Pr. liivakate paksusega 300mm

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

185 m2

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

2

751 m

Pr. immutatud puitpalissaad 150 x 150 mm Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

56 jm

MS1

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

Pr. metall-lehest peenraääris

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

Pr. mänguseadmed turvaalaga+tähis MS

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

Pr. treeningseadmed+tähis TS

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

Pr. pink Tahu seljatoega+tähis P1

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

14 tk

Pr. pink Tahu seljatoeta+tähis P2

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

1 tk

Pr. puidust lamamisalus + tähis P3

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

5 tk

Pr. prügikast+tähis PK1

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

10 tk

Pr. jalgrattahoidja

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

5 tk

Pr. piirdeaed

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

37 jm

Pr. jalakäigutee post-valgusti + tähis V1

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

13 tk

2

MS12

Pildid on illustratiivsed

PK

P2

TS2

KsA

Pi

KkT

V1

PeL2

Tp

Tp
MS1

KsA

V1

KsA

Tp

PK

PeL1

P1

V1

V1

P3

PeL1

1

PK1
VapP

PK

37
36.5
36

V1

KsA

P1

PK1

34.5

PeL2

KsA
PeL1
VapP

P1

P1 PK1 P1
MS5

MS6

V1
MS7

V1

PeL2

Kelgumägi

35

KsA

Kiigeala kuni 4 aastat

PeL1

P3

Vanusegrupp al. 3 aastat
KkT

V1

Vanusegrupp 1-3

MS3

PK

V1

PK1

MS4

P3

VapP

PK1

MS1

MS2

projekti nimi:

Vallavalitsus projekteerib Saue linna
Tule tn 4a haljasalale uut mänguväljakut
Ühispeenar

PK

PeL2

V1

P1

P3

P1

PK1

TS2

KkT

Pi

V1

PeL1

projekti nimi:

projekti nr:

Haljasala lahendus on inspireeritud
looduslähedusest ja vabast liikumisest.
Erinevad tsoonid on omavahel ühendatud voolujooneliste kõnniteedega,
mis kulgevad läbi terve ala.
aadress:

vastutav spetsialist:

maastikuarhitekt:

Olevimägi 10-1
10 123 Tallinn
objekt:
Tel/Faks 6 411 578
GSM 50 866 53
kersti@lootusprojekt.ee tellija:

Kersti Lootus

Hanna Veske

ANETE TAMMEVESKI
Avaliku ruumi spetsialist

joonise nr:

Tule tn 4a, Saue linn, Saue Vald
Tule tn 4a mänguväljak

AS 1

gruppe, mille tõttu on parki
võimalik kogeda ja kasutada kõigil.
Eesmärgiks oli luua
mänguala, mis oleks atraktiivne keskkonna ja kaasahaaravate eriilmeliste kasutuselementide poolest.
Samuti on projekteeritud alal võimalik rahulikult
aega veeta piknikut pidades
või istutades ja hooldades
selleks ette nähtud ühispeenart.
staadium:

1822

PP

1

Saue Vallavalitsus

ISO FULL BLEED A1 (841.00 X
594.00 MM)

Asendiplaan

Kuupäev: 12/11/2018

joonis:

File:

1

-

mõõtkava:

M 1:250

1822_pp_as-4-01_asendiplaan.dwg

\\lootusladu\pooleliolevad projektid\saue mänguväljak\4_asendiplaan\1822_pp_as-4-01_asendiplaan.dwg

Muudatus:

M

lehti:

leht:

-

joonise formaat:

ängualal on võetud arvesse erinevaid
vanuse-

FAZER FOOD OÜ

Suurköögi nõude, taara ja muude töövahendite pesemine nõudepesumasinatega ja
käsitsi.
Puhaste nõude ja töövahendite nõuetekohane ladustamine.
Oma tööruumi puhtana ja korras hoidmine.
Oma töölõigu töö planeerimine ja kvaliteedi
eest vastutamine.

V1

PeL1

Taimestikuga on loodud
hubaseid ruume, kuid on
jäetud avatuks vaated kõikidesse suundadesse.
Projektala piir eraldatakse haljastusega, et luua
terviklik ja hubane mänguala. Kujunduslikult rõhutatakse haljastusega jalgteede
voolujoonelisust. Soovitud
on anda taimestikuga edasi
tulele omaseid värve, mille tõttu on taimevalik pigem soojades ja erksates

VapP

PeL2

toonides. Mänguväljak on
tsoneeritud erinevate tegevuste ja vanuseklassi järgi.
Mõeldud on nii 0-3-aastastele väikelastele, kellele on
loodud liivamänguala, kui
ka seenioridele, kes saavad
kasutada virgestusseadmeid
kehalise toonuse tõstmiseks. Lisaks on loodud palju
erinevaid istumisvõimalusi.
Olemasolev kelgumägi
säilib ja saab lumistel talvedel olema populaarne kel-

maastikuarhitekt:

ETTEVÕTE PAKUB
Meeldivat ja kaasaegset
töökeskkonda.
Motiveerivat töötasu, tööriideid
ja toitlustamist kohapeal.
Hüvitame täiendavalt alates 2-st
haiguspäevast ning toetame
sportlikku eluviisi.

LISAINFO:
Tööaeg on 7:00 – 17:30, töö toimub graaﬁku alusel. Töötasu on 4.70 eurot tunnis.
Töökoht asub aadressil Jälgimäe tee 14, Jälgimäe küla, Saku vald (buss nr 18
lõpp-peatusest u 800m Saku poole). Lisainfo telefonil 5918 2011, Eirene Sau.
Kandideerimiseks helista 5918 2011 või saada CV eirene.sau@fazer.com.

P1

Saue linna Tule
aadress:
Olevimägi 10-1
10 123 Tallinn
objekt:
Tel/Faks 6 411 578
GSM 50 866 53
kersti@lootusprojekt.ee tellija:
joonis:

Kersti Lootus

PK1

Tule tn 4a, Saue linn

Tule tn 4a mänguvä

P1

Saue Vallavalitsus

Asendiplaan

Hanna Veske

MS6

V1

K

MS7

PeL1

Vanusegrupp al. 3 aastat
KkT

gutamiskoht. Mäe jalamile
lisame ka ahviraudtee, kus
saab trossi abil sõita ühest
punktist teise.
Projekteerimine
saab
tehtud sel aastal. Loodame
ehitusega alustada järgmisel
aastal. Et projekt on mahukas, viime selle ellu etapiti.
Lisainfo: Anete Tammeveski, telefon 654 1124,
5309 9202, e-posti aadress
anete.tammeveski@sauevald.ee.

TASUTA JURIIDILINE NÕUSTAMINE LASTEGA PEREDELE

NÕUDEPESIJA
TÖÖ KIRJELDUS:

OÜ Lootusprojekt
EP 10844791-0001
KM reg. nr. EE100752083
MK TL VS 136/2008-P ja
E 230/2008-P

P1 PK1 P1
MS5
PK

V1

PeL2

Saue linna Tule tn mänguväljak

V1

TS1

Virgestusseadmed

KkT

Kiigeala al. 4 aastat

vastutav spetsialist:

Pi

KkT

OÜ Lootusprojekt
EP 10844791-0001
KM reg. nr. EE100752083
MK TL VS 136/2008-P ja
E 230/2008-P

TS3

MS8

P1

KsA

PK

Vanusegrupp al. 3 aastat
KkT

VapP

V1

VapP

P1

VapP

PeL2
KkT

P3

KsA

VERTI

PK

PK1 VapP

MS9

PK1

P2

MS2

Pi

Pi

PK1

P1

KsA

piire

37.5

35.5MS1

MS12

V1

PK

PK1

KsA

INVEN

PK

V1

PeL1

MS11

P1
P1PK1

P1

Vt Väikevormide

Pr. samakõrgusjoon/kõrgusmärk

PK

P1
PK1

MS10

MS4

P3

V1

Virgestusseadmed

KkT

PK1

Kiigeala al. 4 aastat

Vanusegrupp al. 5 aastat

TS1

TS3

MS3
V1

1

MS8

P1

PK

PeL1

Vt Väikevormide

Pr. jalakäigutee post-valgusti + tähis V1

Vanusegrupp 1-3 aastat

VapP

PK

PK

V1

PK1

Pr. piirdeaed

PK

Vanusegrupp 1-3 aastat

PK

P1
PK1

P1

P1

3

Pi

V1

Vt Väikevormide

V137.4

VapP

PK

VapP

Kiigeala kuni 4 aastat

V1

KsA

PK

P3

PK1

P3

PK1

P1

P3

VapP

V1

PK1

P1

KsA

Ühispeenar

tõsta ümber

3

VapP

Vt Väikevormide

Pr. jalgrattahoidja

Pi

VapP

V1

MS11

V1

P1

Vt Väikevormide

Pr. prügikast+tähis PK1

P3

Pi

MS9

PK

PK1

Vt Väikevormide

Pr. puidust lamamisalus + tähis P3

Pi
PeL2
Olemasolev

34.5

PK

Tp

VapP

Kelgumägi

P3

MS10

V1

Pi

35.5

Vanusegrupp al. 5 aastat

PeL2

Vt Väikevormide

Pr. pink Tahu seljatoeta+tähis P2

1

PK1

35

Pi

P1
P1PK1

9.15

10.8

37.4
37
36.5
36

1

Tp

Vt Väikevormide

Pr. pink Tahu seljatoega+tähis P1

PK

Pr. samakõrgusjoon/kõrgusmärk

Tp

Pr. treeningseadmed+tähis TS

KATEN

37.5

PeL1

mägi

Vt Väikevormide

VERTIKAALPLANEERING

3

9.15

Vt Väikevormide

Pr. mänguseadmed turvaalaga+tähis MS

PeL1
P1

VERTIKAALPLANEERING
10.8

Vt Väikevormide

Pr. metall-lehest peenraääris

2

PK

3

TS1 TS2

Olemasolev piire
tõsta ümber
2

MS2

PK

Pi

Pi

INVENTAR
MS1

MS2

TS1 TS2

Pi

Pr. metall-lehest katendite ääris
eelpainutatud, L8mm

Pr. metall-lehest katendite ääris
eelpainutatud, L8mm
INVENTAR

2

Pr. koorepurukate paksusega 200mm

L

Pr. immutatud puitpalissaad 150 x 150 mm Vt Väikevormide

280 m2

Vt Väikevormide ja katendite spetsifikatsioon

Vt Taimmaterjal

Harilik Pihlakas

Harilik vaher "Purple Globe"

KATENDID JA ÄÄRISED
Pr. betoonist punane sillutiskivi

Pr. kõrghaljastus, tähis-kogus(tk)

Pi

Vt Taimmaterjali spetsifikatsioon

Pr./taastatav murukate

A

HALJASTUS

Arukask "Laciniata"

VapP

Pr. sisse- ja väljapääs alale
Pr. kõrghaljastus, tähis-kogus(tk)

Krundipiir

Harilik vaher "Purple Globe"

PeL2

6732 m2

KRUNDI PINDALA:

Likvideeritav haljastus
SIHTOTSTARVE:

TÄHENDUS

LEPPEMÄRK
ASENDIPLAAN

Pi
PeL1

TULE TN 4A TEHNILISED NÄITAJAD:

MAHT

MÄRKUS

KsA

MAHT

MÄRKUS

TÄHENDUS

LEPPEMÄRK
ISTUTUSMATERJAL

TULE TN 4A TEHNILISED NÄITAJAD:

KRUNDI PINDALA:

Hea nõu lastega peredele projektis toimub jätkuvalt tasuta juriidiline nõustamine
lapsevanematele kolmapäeviti lastekaitse liidu büroos. Tublid kogemustega
advokaadid on valmis abistama. Loe lähemalt www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/
hea-nou-lastega-peredele/. Nõustamised jätkuvad ka 2019 üle nädala kolmapäeviti
lastekaitse liidu büroos KELL 15-18.
MTÜ Lastekaitse Liit / Endla 6-18, Tallinn 10142 / 631 1128 / www.lastekaitseliit.ee

LC Saue
võttis
tegevuse
kokku

MIS ON ROHELINE KOOL?

Kernu põhikooli
Haiba lasteaed
Riisikas liitus
sel õppeaastal
rohelise kooli programmiga ja valis
esimeseks aastaks
välja teemad,
mida käsitleda.
Esimesed sammud on astutud.

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles
osaleb 49 000 kooli 64
maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon Foundation for
Environmental Education
(keskkonnahariduse
sihtasutus, FEE), mis on
valitsusväline heategevusele orienteeritud
mittetulundusühing, mille
eesmärk on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku
arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt.
UNESCO tunnustab FEE-d kui maailma juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava
hariduse propageerijat.
FEE kaheksat hariduslikku põhimõtet järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid.
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
seitsmest sammust koosnev strateegia (The Seven Steps);
käsitletavad teemad (Eco-Schools Themes); rohelise lipu
taotlemine, kui kriteeriumid on täidetud - osa kriteeriume on
FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

RIINA LOTAMÕIS
Lasteaia õppejuht

Lasteaiaõu
Lapsed hoiavad korras lasteaiaõue ning õpivad tundma seal kasvavaid puid,
põõsaid ja taimi erinevatel
aastaaegadel.
Prügi ja jäätmed
Lasteaed käis Haiba külas
maailma koristamas.
Elurikkus ja loodus
Lasteaed korraldas köögiviljade ja seentega sügisnäituse. Vanem rühm osales
Järveotsa järve ääres sügisese metsa tundmaõppimises.
Globaalne kodakondsus
Lasteaia vanem rühm viib
läbi samm-sammult programmi.

ROHELISE KOOLI TEEMAD
•
•
•
•

elurikkus ja loodus
kliimamuutused
energia
globaalne kodakondsus
www.maailmakool.ee
• tervis ja heaolu

•
•
•
•
•

meri ja rannik
prügi
kooliõu
transport
jäätmed
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Riisika lasteaia esimesed
sammud rohelisel teel
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Saue lionsi klubil,
teisiti nimetatuna LC
Saue, on aastakümnete pikkune traditsioon
teha kokkuvõtteid
tegevusest novembri
alguses pidulikul
koosviibimisel.
Tulenevalt LC Saue rahvusvahelisest taustast - kuulub
klubi ju rahvusvahelisse lionsi klubide organisatsiooni nimetatakse seda koosviibimist Charter Night’iks.
Kogu lionsimaailm on jagatud piirkondadeks ja Eesti
moodustab piirkonna D-120.
Igal piirkonnal on kuberner,
kes valitakse sellele ametikohale üheks aastaks. 2018.2019. lionsiaastal on Eesti
piirkonna kuberner Arvi Perv
LC Tallinn Kristiine klubist.
Rahvusvaheline lionsorganisatsioon on üks maailma
suuremaid heategevusorganisatsioone. Ka LC Saue tegevuse põhisisu on heategevus.
Nii on LC Saue aastate jooksul osalenud paljudes projektides: toetanud Saue
noorte õpinguid välismaal,
teinud rahalisi annetusi abivajavatele Saue lastele, aidanud Saue perearstikeskust
laste tarbeks mõeldud seadmete hankimisel.
TÕNU KUMARI
LC Saue pressisekretär

Foto: Ruila kool

Ruila kool võõrustas Euroopa koolijuhte
Euroopa Koolijuhtide Ühenduse
konverents (ESHA) toimus 17.-19.
oktoobril Tallinnas.
TIIA ROSENBERG
Ruila põhikooli direktor

K

onverentsid
toimuvadki üle aasta
erinevates Euroopa
linnades, traditsiooniliselt
on üks päev planeeritud
vastuvõtva maa haridussüsteemi tutvustamisele koos
väljasõiduga kohalikesse
koolidesse. Ruila kooli külastasid sel korral Hollandi
ja Rootsi koolijuhid.
Kui rootslaste jaoks
ei ole Eesti koolides midagi väga üllatavat, siis
hollandlased imestasid nii
mõnegi meile harjumuspärase tegevuse üle. Küsisid,
kas lapsed tõusevad alati
tunni alustamiseks püsti,
tervitavad, kas õpivad tundides nii distsiplineeritult
ja töötavad kaasa, tõstavad
kätt, käituvad viisakalt,
kas käitumisraskustega ja
kakskeelseid teisest kultuuriruumist lapsi ei ole.
Nimelt suunatakse, eriti Hollandi koolides, lapsi
tunnis õppima läbi suhtlemise ja koostöö, sest eesmärk on meeskonnatöö

õpetamine.
Õpilasi suunatakse rohkem iseseisvalt või rühmatöös tegutsema. Õpetaja
täidab sealjuures enam juhendaja või mentori rolli.
Ka meie eesmärk on õpetajakeskselt lähenemiselt õppijakesksemaks muutuda,
kus laps ise on aktiivne,
autonoomne otsustaja, valikute tegija ja koostöine, mis
tõstab huvi ning motivatsiooni õppimisel. Nii olime
külalistega ühel meelel selles, et koolides peaks olema
rohkem õppimist ja vähem
õpetamist.
Kuna Eesti ühiskond
on tugevalt segregeerunud,
ei õpi vene ja eesti lapsed
meie koolides koos, mis
ühelt poolt lõhestab ühiskonda, teisalt jälle lihtsustab õpetamist, sest mitmekultuuriline keskkond on
kindlasti küll rikastav ja
huvitav, kuid keerulisem
õppimise ja õpetamise seisukohast.
Nimelt kardavad Hollandi ja Rootsi koolijuhid,
et raske on tagada head
õpetamise kvaliteeti, kui

Hollandi ja Rootsi koolijuhid käisid Ruila koolis Eesti haridussüsteemiga tutvumas.

kolmandik klassi õpilastest
on pagulasperedest, ei valda keelt ning on väga erineva tausta ja tasemega. Seda
enam peab õpetaja valdama
õpetamisoskusi, et tagada
õpilastele arengut ja õppimist toetav keskkond.
Külastasime ka Kirsisaia lasteaeda, kus hollandlasi paelus neilt endilt
ülevõetud laste tegevuse
planeerimise süsteem. Iga
rühm on töötanud välja oma
süsteemi, kuidas lapsed valivad endile plaanilt tegevuse, õpivad või mängivad

tegevuspesades, selleks et
õpetada tegevuse eesmärgistamist, enesejuhtimist ja
mõtestamist. Kui Hollandis
kasutatakse seda metoodikat lasteaedades väga laialdaselt, siis Eestis pöörame
me tegevuse planeerimisele
ja eesmärgistamisele siiani
vähem tähelepanu.
Tähelepanuväärselt erinev on vastutuse võtmine
ja jagamine nii lapse turvalisuse, toitlustamise, õppimise kui ka huviharduse
koha pealt. Nii Hollandis
kui ka Rootsis on keelatud

last üksi koju järelevalveta
jätta.
Seepärast olid külalised üpris üllatunud, kui
kuulsid, et koolibuss viib
meie lapsed keset tööpäeva
koju, kus nad vanemate järelevalveta võivad omaette
toimetada. Samuti paelus
nende huvi huviringide
tunniplaan, mis on meil
kooli päevakavasse kinnitatud.
Meie koolides oleme
lisaks õpetamisele võtnud
endile vastutuse lapse kooli
ja koju saamise ning huvi-

ringides osalemise eest.
Külastajatele nii Eesti haridussüsteemi kui ka
kooli tutvustades on alati
huvitav saada tagasisidet
ning ka ise teisest vaatenurgast oma tegemisi näha.
Olen väga nõus nendega,
kes ütlevad, et meie haridussüsteem ei ole kaugeltki väga hea, aga mujal ei
pruugi olla parem. Hea on
aeg ajalt iseendale meelde
tuletada seda head ja toredat, mille oleme loonud
ning saada mõtteainet analüüsiks ja uuteks ideedeks.

Kui isa on tööl,
mida ta siis teeb?

Noorsootöö nädal toob Sauele
eakaaslasi inspireerivad noored
lähemalt ja kaugemalt

Saue gümnaasiumis on tore traditsioon, et
isadepäeva nädalal tulevad isad kooli tunde
andma ja lastele oma tööst rääkima.

Fotod: Sirje Piirsoo

7. novembril ootas 1.a klass koos õpetaja Tiina Ojasson-Võsaga
tundi isa Janis Ivaskit, kes töötab OÜ-s Kindel Katus ja on vallas
teada kui Aila külavanem.
Küsimuste-vastuste vormis tund andis lastele palju tarvilikku teavet ehitamisest, katusekattematerjalidest, tööriistadest ja turvalisusest.
Lapsed said teada, et enne, kui ehitama hakata, on vaja
projekti ja luba, et ehituobjektid on aia või lindiga piiratud, on
vajalik selleks, et kõrvalised isikud sinna ei satuks – see ei ole
neile ohutu.
Järgnes materjalide tutvustus, millest katuseid ehitada
saab: plekk, kivi, SBS – kõiki sai käega katsuda. Keegi arvas, et
SBS on koerakuudikatus. Ilmselt tema lemmiku majakesel on
just sellise materjaliga kaetud katus.
Üle sai vaadatud värvinäidisedki – valik, millist tooni katust
teha, oli tõesti suur.

Naelapüstol vääris uudistamist.

Järjekorras juba kaheksas üle-eestiline
noorsootöö nädal leiab aset 19.-25.
novembril, selle eesmärk on populariseerida ja tõsta esile noorsootööd ning
tutvustada pakutavaid võimalusi.
LII HAABMA
Saue noortekeskuse
projektijuht

S

el nädalal toimuvad
erinevates noortekeskustes huvitavad ja
kaasavad sündmused ning
ettevõtmised. Nii ka Saue
noortekeskuses.
Tänavuse
noorsootöö
nädala märksõnad on inspiratsioon ja noori inspireerides, mis peegeldab endas
noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid.
Saue noortekeskus kutsus temaatilisel noorsootöö
nädalal külla mitmekülgsed
noored nii Sauelt kui kaugemalt, kes teisi eakaaslasi

ühel või teisel moel inspireerivad.
Esmaspäev, 19. november
kell 16
Saue noor Tiina-Riin Uulma
on palavalt armastatud treener tantsustuudios SaChe
Tantsutüdrukud. Tiina-Riinu abiga on noortel võimalik
piiluda tantsumaailma, saada nippe tervislikuks eluviisiks ja teadmisi targaks
treenimiseks.
Teisipäev, 20. november
kell 16
Noorte suur iidolite kamp
Keerdtrepp kogub igapäevaselt kuulsust ja paljude
eakaaslaste tähelepanu läbi
YouTube kanali, pakkudes vaatamiseks kaasa-

haaravaid ekstreemtrikke
erinevates Eesti paikades,
sealhulgas sise-ja väliskateparkides. Tegusad noored
Keerdtrepist räägivad huvist ekstreemspordi vastu,
See huvi tõi nad ka ühiselt
YouTube´i oskusi ja muljeid
teiste noortega jagama.
Kolmapäev, 21. november
kell 17
Mitmekülgne ja rõõmsameelne muusik, näitleja ja
tantsija Kristel Aaslaid on
noorte seas kuulsust kogunud teleekraanil jooksva
„Padjaklubi“ ja erinevates
bändides
kaasategemise
kaudu. Kristeli puhul kehtib kindlasti lause: „Kes
palju teeb, see palju jõuab”.
Kuidas jõuda selleni, et ajaplaneerimine erinevate lemmikhobide, töö ja puhkuse
vahel oleks oskuslik ja läbimõeldud?
Neljapäev, 22. november
Noortekeskuse noortejuhid
osalevad lastekaitse liidu
rahvusvahelisel aastakonverentsil „Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas

digimaailmas".
Konverents aitab mõtestada, kuidas aidata noorel
teha tarku valikuid, olla
vastutustundlik ja arukas
digikasutaja ning saada elu
edasiviivaks digiloojaks?
Kuidas saab noorsootöötaja
olla noore oskuslik toetaja ja
abistaja kiiresti arenevas digimaailmas. Noortekeskuse
avatud osa on sellel päeval
suletud, huviringid toimuvad.
Reede, 23.november kell
18.30
Kõik 13+ noored on oodatud
põnevale vestlusõhtule Nils
Joonas Põldmega, kes on
spordiklubi Imperial treener
ja tuntust kogunud ka kui
Saue Vallavolikogu noorim
liige. Räägime avameelselt
noore mehe mõtetest, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest.
Kõik üritused on tasuta,
kohtumiseni Saue noortekeskuses. Rohkem infot:
www.facebook.com/sauenoortekeskus

Kui katusekatetega tutvutud, oli varustuse aeg - millist varustust on katusepaigaldajal vaja, et tagada enda ohutus. Prillid ja respiraator tolmu kaitseks, metalliga tugevdatud turvasaapad ja ohutustraksid kinnitamiseks, et libastumisel katuselt
alla ei kukuks.
Lõpetuseks demonstreeris Janis õpetaja Tiina abiga pulbriga märkenööri, mille abil katusel pikki sirgeid jooni tõmmata,
ja naelapüstolit, millega tõeliselt suuri naelu vajalikku kohta
kõmmutada.
Tunni tulemusena sai selgeks, et kui ala on piiratud turvaaia või –lindiga, on see põhjusega: kõrvalistel isikutel ei ole
ehitusobjektil viibimine ohutu.
Ehitajad kannavad prille ja respiraatorit enda kaitseks näiteks eterniiditolm kahjustab tervist ja seda sisse hingata ei
tohi.
Nutiseadmete kõrval ei tohi unustada trenni: ehitajatöö ei
ole nõrgukestele.
Majaomanikul on kohustus lumi, jää ja purikad katuselt õigeaegselt ära koristada, kuid talve ja külma tulles tuleks siiski
silmad lahti hoida. Kõrgelt alla kukkudes ja inimest tabades
võivad purikad ja jääkamakad ohtlikke vigastusi või isegi surma põhjustada.
Kodutööks jäi lastel tunnis räägitu küsimustele vastates
kinnistada.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
Janis Ivask tänab koostööpartnereid, kes aitasid tunni lastele
meeldejäävaks muuta: Toode AS. Essve. Ruukki ja Saue vald.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Lehetu noorte vaheaeg oli põnev
Noorte koolivaheaeg Lehetu külas algas
sõiduga Haiba savikotta. Läksime saama
õpetust, kuidas teha klaasvitraaži.
OLVIA LAUR
Lehetu külaselts

S
Töö võib alata.

avikoja perenaine Eve
oli lauale valmis pannud suure hunniku
klaasikilde erinevates värvitoonides: punane, roosa,
roheline, sinine ja türkiis
ning kõiki värve mitmes variandis.
Meie saime sileda pinna
peale sättida klaasitükkidest
endale sobiva kujundi.

Põnevust oli palju ja ruumis oli täielik vaikus. Iga
tehtud töö oli ainulaadne ja
ilus.
Panime need plaadile,
mis läks ahju sulatamisele.
Täname Evet toreda õppetunni eest. Ja suur tänu
Kaisale, kes meid Haiba savikotta sõidutas.
Teisipäeval oli meil külas Eliko Kõiv Teadusseiklusest, kellega koos tegime
põnevaid katseid nii toas kui

õues. Alustuseks joonistasime ümara paberiringi ühele
ja teisele poole pildi ning
seejärel keerutasime paberit
nagu vurri. Saime põneva
tulemuse. Kes ajas linnu
puuri, kes pani mesilase lillele, kes koletisele hambad
suhu.
Seejärel läksime külakeskuse õuealale, kus segasime kokku sooda, äädika
ja Fairi ning saime „vulkaanid“.
Siis panime filmirulli
topsi kihiseva tableti koos
veega. Sulgesime topsi, asetasime maha, kork allpool ja
ootasime, kui tops hakkas
lendama. Seda katset sai
ikka mitu korda uuesti ja
uuesti tehtud. Aitäh Eliko –

ootame sind tagasi!
Kolmapäeval sõitsime
Laagri kooli robootika huviringi. Alguses proovisime, kas saame hakkama
Bee-Bot programmeeritava
ja taaslaetava Mesimummuga. Põnevust jätkus pikaks
ajaks.
Hiljem andis Diana igale
lapsele karbi ja nad hakkasid tegema robot Miilot koos
iPadiga. Kõik olid tublid ja
said hakkama.
Lõpuks vaatasime netilammaste õpetlikke seiklusi
internetis. Täname Dianat
robootikamaailma tutvustamise eest.
Suured tänud Elvile, kes
organiseeris Lehetu noorte
vaheaja sündmused.

Miks õppida kunsti?
Inimesed ja nende
elud on huvitavad.
See on lugu
endas kunstniku
avastamisest ja
elukestvast õppest.

• Käeline tegevus, nagu
seda on joonistamine ja
maalimine, stimuleerib
ajutegevust.
• Joonistamine ja maalimine arendavad tähelepanu
ja vaatlemisoskust, mis
on vajalikud mõtlemise
arendamiseks.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

Rääkige pisut endast - kes
ja kust, mida teinud, mida
näinud?
Olen sündinud, kasvanud ja
koolis käinud Tallinnas, aga
Saue valla Jõgisoo, Aila ja
Valingu küladega olen seotud olnud juba üle 40 aasta,
sest umbes nii kaua on mu
vanematel olnud Aila külas
talu. Peaaegu kogu lapsepõlv ja noorus on möödunud
mööda kohalikke põlde ja
metsatukki uidates. Täiskasvanuna on mu saatjaks
olnud alati koer, asendamatu kamraad, kellega mööda
metsi, põlde ja jõeäärt kolada, loodust vaadelda, joonistada, maalida ja omi mõtteid
mõelda.
Kuidas te kunsti juurde
jõudsite?
Olen alati armastanud joonistada ja maalida. Kõige
suuremat rõõmu tundsin
lapsepõlves alati uute kunstitarvete üle - uus joonistusplokk paljulubavate valgete
tühjade lehtedega, uued
pliiatsid ja värvid. Kui põnev oli neid alati proovida,
katsetada, värve segada,
maalida.
Samas kunsti juurde professionaalses mõttes ei jõudnud ma mitte kõige otsemat
rada pidi.
Aastatel, mil Eesti iseseisvus ja meie ühiskonnakorraldus muutus nii drastiliselt äri- ja ettevõtluse
suunaliseks, tundsin, et tahan majandusest ja ettevõtlusest rohkem ja põhjalikult
aru saada.
Astusin EBS-i, äriharidust pakkuvasse ülikooli.
Lõpetasin rahvusvahelise
ärijuhtimise magistriõppe
diplomiga cum laude ja astusin isegi doktorantuuri,

• Joonistamise ja maalimise kaudu õpitakse objekte
võrdlema, aru saama
nende mõõtmetest, proportsioonidest, vormidest,
värvustest.
• Joonistamine ja maalimine on tihedalt seotud paljude teiste ainetega, nagu
füüsika (valguse levimine),
matemaatika (perspektiiv,
geomeetria), anatoomia
(inimeste ja loomade kujutamine), keemia (värvide
koostis) jt.

Keiu Kuresaar augustis Luunjas, kus tal oli Luunja mõisapäevade raames ülal suveromantiliste lillemaalide näitus „Eklektiline
suveromantika“.

aga siis tuli saatus vahele.
Kui jäin pärast kolmanda poja sündi koduseks, astudes mõneks ajaks eemale
tiirlevast ja keerlevast maailmast, tegin soovides, tahtmistes ja võimalustes väikese inventuuri.
Arvan, et igal inimesel
on kasulik aeg-ajalt enda
sisse vaadata ja leida need
valdkonnad, tööd ja tegemised, mis on talle vajalikud ja
tähenduslikud.
Leidsin end taas tõsisemalt kunstiga tegelemas.
Käisin Sauel Virve Laane
käe all kunsti õppimas ja
see andis mulle kindlust, et
inimene peab järgima südame häält ja tegema seda, mis
teda ennast õnnelikuks teeb.
Samal ajal tegelesin igapäevaselt kunstialase iseõppega, sest olin ja olen ka
praegu väga paljuski autodidakt.
Et aga Eestis on akadeemiline haridus alati hinnas
olnud, otsustasin haridusteed EKA-s jätkata.
Klassikalise maalikunsti
kursuse oli koostanud Mari
Roosvalt. Meid juhendasid
parimad õppejõud ja tunnustatud kunstnikud: Kaisa
Puustak, Aimar Kristerson,
Urve Küttner, Maiu Rõõmus, Tiiu Pallo-Vaik, Mari
Roosvalt, Tiina Tammetalu,
Erki Kasemets, Mall Nukke, Kadri Kangilaski, Maria-Kristiina Ulas, Maarit
Murka.
Kõik kunstnikud ei ole
kunstiõpetajad.
Minu väga sügav veendumus on, et üks olulisimaid
ameteid ühiskonnas on õpetaja amet. Just hea õpetaja
on see, kes saab teha midagi selleks, et meie järeltulev
põlvkond kasvaks headeks
inimesteks suure algustähega. Ja et nende õpilaste
juhitud ühiskond muutuks
paremaks kui praegune.
Hea õpetaja on minu
arvates see, kes armastab
lapsi, uudishimu, väikest
koerust, teadmatust (sest

Foto: erakogu

eiu Kuresaar on
Saue valla kunstnik,
kes pärast seda, kui
lõpetas Estonian Business
School´is (EBS) turunduse
magistriõppe cum laude, leidis endas sisemise kutsumuse hoopis kunstiga tõsisemalt tegelema hakata ja läks
Eesti Kunstiakadeemiasse
(EKA) klassikalist maalikunsti õppima.
EKA lõpetas ta samuti
cum laude ja käis suvel presidendi kutsel roosiaias parimate lõpetajate auks peetud
koosviibimisel.
Ühiskonda panustamiseks õppis ta lisaks kunstiõpetajaks. Ta õpetab lapsi
Järvakandi kunstikoolis ja
annab kunstitunde Laagri
huvikoolis.

MIKS ÕPPIDA
KUNSTI?

• Kunstistuudios toetatakse õpilaste loovuse
avaldumist ja arendamist,
mis on vajalik igas eluvaldkonnas.
• Kunstiõpe sisaldab
uurimist, probleemide
lahendamist, katsetamist
ja kavandamist.
• Kunstiteoseid analüüsides õpitakse tundma ja
kriitiliselt hindama kogu
meid tänapäeval ümbritsevat visuaalset maailma
(sh disain, arhitektuur,
erinevad keskkonnad, aga
ka reklaamid, arvutimängud jms).
• Visuaalse ehk kunstikeele
õppimine nõuab aega ja
pühendumist, aga nagu iga
uus omandatud võõrkeel avab see uue akna
maailma.

Suvel käis Keiu Kuresaar president Kersti Kaljulaidi kutsel roosiaias parimate lõpetajate auks
peetud koosviibimisel.

sellele saab järgneda teada
saamine), õppimist ja oma
valdkonda.
Mulle on laste õpetamine alati meeldinud. Lisaks
enda lastele olen alati hea
meelega andnud õpiabi ka
nende koolikaaslastele, kui
seda on vaja läinud. Muuseas, tänu oma EBS-i taustale olen ma päris tugev ka
matemaatikas.
Aga nii, nagu kunstiga,
nõnda on ka õpetamisega.
Kuigi armastusega jõuab
kaugele, on vaja ka teadmisi ja metoodikat. On vaja
tunda arengupsühholoogiat,
laste kunstilise arengu iseärasusi ja palju muud.
Tundsin, et kunsti kogemine, nautimine ja mõistmine meie ühiskonnas võiks
olla kordades ulatuslikum,
ja astusin EKA-sse juba
kunstiõpetaja magistriõppesse, et anda kunstiõpetajana panus kunstiarmastajate juurdekasvule.
Minu magistritöö käsitles õpilaste loovuse arenda-

mist koolikeskkonnas. Pean
väga oluliseks toetada õpilaste loovpotentsiaali avaldumist. Just loova mõtlemise oskus aitab toime tulla
kiiresti muutuvas ja raskesti
ennustatavas tulevikus.
Olgu lisatud, et loovus
ei ole ainult kunstiga seotud
fenomen. Loovuse tuum on
uudsus, originaalsus ja probleemilahendusoskus. Seda
on vaja ühtmoodi kaunites
kunstides, teaduses, majanduses ja isegi igapäevaelus.

hoolin väga loodusest ja
kuigi Eestis võib veel kohata
puhast ja metsikut maastikku, hingekosutavat ja iidset
metsa ning meeldivalt inimtühje mererandu, on looduskeskkonna olukord maailmas aina hapramas seisus.
Arvan, et olukorras, kus
linnastumine aina hoogustub ja linnainimene võõrandub üha enam loodusest, ei
ole ükski loodusest armastuse ja austusega kõnelev
kunstiteos üleliigne.

Millest teie tööd räägivad,
mida armastate maalida-joonistada?
Ega enda olemuse vastu ei
saa. Kui oled ikka pigem
sissepoole vaatava ja kontemplatiivse loomuga, loodusest jõudu, energiat, rahu
ja enesekindlust ammutav
inimene, siis varem või hiljem avaldub see loomingus.
Minu maalide põhimodell on loodus majesteetlikus ilus, võimsuses, tarkuses ja ökonoomsuses. Ma

Mida teile vabal ajal teha
meeldib? Mis teid rõõmustab, mis teeb kurvaks?
Ma ei jaotaks aega üldse vabaks ja tööajaks. See on kõik
minu elu. Kõik tööd-tegemised olen ma endale võtnud
vabatahtlikult ja teen neid
ülima rõõmuga.
Aga ütleksin siis nii, et
ajal, mil ma just ei joonista-maali või õpeta, tegelen
ma pidevalt õppimisega.
Sest lisaks formaalsele õppele, mis toimub õppeka-

• Kunsti kaudu saab õpilane väljendada mitmel moel
oma mõtteid ja tundeid
ning õppida tundma iseennast, märgata sarnasusi
ja erinevusi kaaslastest,
hindama isikupära ja kasvatada oma enesekindlust.
Kunstistuudiosse tulija ei
pea oskama joonistada ja
maalida, mida iganes selle
oskamise all mõeldakse.
Kunstistuudios õpetatakse nippe ja trikke, mida
kunstnikud läbi ajaloo on
kasutanud, et lihtsamini
joonistama ja maalima
õppida. Aga meistriks
ei ole keegi sündinud ja
virtuoosseks joonistajaks
ja maalijaks saab ainult
harjutades. Sama kehtib
muusikas, spordis ja igas
muus eluvaldkonnas.

vade järgi, eksisteerib ka
mitteformaalne õpe. Ja mida
muud on hea raamatu, luulekogu, teadusartikli või essee
lugemine kui õppimine.
Mulle meeldib õppida,
sest maailmas on nii palju,
mida ma veel ei tea. Seda
õppimisrõõmu üritan edasi
anda ka oma õpilastele.
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Foto: Eneli Ööpik

Kas probleemne
käitumine või hoopis
oskuste puudumine?
Emotsionaalne ja energiline koolitaja Angela
Jakobson ei pidanud paljuks Tartust Turba kooli
sõita. Koolituse teema oli „Probleemne käitumine või oskuste puudumine”.

Foto: Tiina Umbsaar

Usun, et paljud täiskasvanud, kas siis õpetajad või lapsevanemad, on seisnud silmitsi faktiga: mida edasi teha või kuidas
tegutseda?
Oskuste õppe meetodi on välja töötanud Ben Furman. Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleemidest
oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu –
lastel ei ole õigupoolest probleeme, vaid on oskused, mida nad
ei ole veel ära õppinud.
Koolitaja tõi välja 15 sammu, mis aitavad oskusi mänguliselt arendada. Oskuste õppimine on aga vajalik probleemide
vältimiseks ja soovitud viisil käitumiseks.
Vahvad olid nimed, mille lapsed olid oskustele andnud:
näiteks Batmani või printsessi oskus.
Ideaalses olukorras teevad lapsed ise ettepanekuid, milliseid oskusi nad tahavad õppida, toeks täiskasvanu.
Kui uus oskus on õpitud, võiks seda tähistada, teistele lastele õpetada ja seada eesmärk omandada järgmine uus oskus.
Vastutuse õppe juures on olulisim kontakti saavutamine ja
see, et probleemi lahendamisest tulenev au oleks suurem, kui

Et ka õpetajad soovivad õppida, näitab aktiivne koolitustest
osavõtt.
probleemist tulenev häbitunne. Nii andeks paluda kui andeks
saada on ühtviisi oluline ja peaks olema siiralt mõeldud.
Kahjukannatajalt võiks küsida, mis oleks tema jaoks sobiv
lepitus. Täiskasvanu tugi on oluline mõlemale osapoolele: nii
andeks palujale kui kahjukannatajale. Täiskasvanu suhtumisel
ja väärtushinnangutel on väga tähtis roll erinevate olukordade
lahendamisel.
TIINA UMBSAAR

Lustakad esimesed sammud
ühistes „sussides”
Turba kool ja lasteaed on selle aasta sügisest
ühise juhtimise all. Kõigi töötajate esimene
koosistumine leidis aset Koplimadise talu kenas
interjööris. Võõrustaja oli kooli direktor Veikko
Kõrv, kes ootas kolleege juba uksel.
Pererahvas oli katnud laua ning
seadnud toolid valmis vestlus- ja
tutvumisringiks. Kahjuks ei saanud
kohale tulla kõik ühinenud asutuse
töötajad.
Kui kõik olid veidi keha kinnitanud, algas esimene tutvumisvoor.
Ülesandeks oli leida endale koht
tähestiku järjekorrast lähtuvalt,
kasutamata kõnet.
Et mõlema maja õpetajad olid
juba omavahel enam-vähem tuttavad, oli järgmine ülesanne aeganõudvam. Tuli meenutada enda Võõrustaja oli kooli
direktor Veikko Kõrv,
kohta midagi sellist, mida teised pererahvas oli seadnud
kolleegid sinust ei tea. Oli piisa- toolid valmis vestlus- ja
valt üllatusi, mida poleks osanud tutvumisringiks.
arvata.
Igaühe enese avamisjulgus ilmnes, vastates küsimustele enda kohta: mis meeldib enda juures, milliseid vigu endas
näed, mis on sulle oluline, sinu juhtumised. Osa õpetajatest
rääkis lausa pikki, huvitavaid lugusid. Oli nalja ja naeru.
Järgmisena lugesime endid neljaks ja ees seisis ülesanne
koostada nimekiri inimestest, keda võtaksid kaasa teisele planeedile, kui Maa hävineb. Nimekirjad tulid meeskondadel erinevad ja pidi oskama põhjendada, miks just selline valik.
Viimase ülesandega otsisid võistkonnad vastuseid küsimustele: mida säilitada, mida muuta, mida lõpetada või mida
parandada?
Meeleolukas õhtu lõi meeldiva, vaba ja sundimatu õhkkonna, aitas tundma õppida uusi kolleege ja tunda end ühe
meeskonnana.
TIINA UMBSAAR

Turba lasteaia pere koos külalistega sünnipäevapeol.

Turbas on lasteaed olnud 83 aastat,
tänane maja pidas 44. sünnipäeva
Vanarahva tarkus ütleb: „Kes minevikku
ei mäleta, see elab tulevikuta”. Ja vanal
majal on, mida mäletada.
Praegune Turba lasteaia maja sai 10.
oktoobril 44-aastaseks, kuid lasteaed
on asunud erineval moel mitmes eri
kohas. Selle aasta sügisest on Turba kool
ja lasteaed ühise juhtimise all, kandes
ühisnime Turba Kool.
TIINA UMBSAAR
Lasteaiaõpetaja

Foto: Tiina Umbsaar
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1935. aastal loodud lasteaed töötas Lehetu tee klubihoone raamatukogu ja
riietehoiu ruumides. Lapsed
kogunesid lasteaeda hommikul kell 10. Lõunal käisid
nad koos vanematega kell
12-14, misjärel tõid vanemad nad tagasi. Kell 16 söödi kodust toodud võileibu
ja joodi piima. Päev lõppes
kell 17.
Lasteaeda sai anda lapsi
alates 4. eluaastast.
1941-1942 lasteaed ei
töötanud ja 1943. aastal oli
vaid suvelaager.
1945 kolis lasteaed Tööstuse tänava majja numbriga
4. Juba oli teenindavaks
personaliks juhataja, kasvataja, kokk ja koristaja.
1946 oli majas tulekahju ja nii tuli ümber asuda
Tööstuse 8 majja.
1952 kolis lasteaed taas.
Uus asukoht oli Lasteaia

tänaval majas 8, mis oli
toodud Lehetust ja ehitatud
ümber lasteaiaks, kus oli
mängu- ja magamistuba.
Lapsed magasid presentpõhjaga raamidel madratseid polnud - ja sõid
plekktaldrikutelt.
1954. aastal külastas lasteaeda esmakordselt haridusministeeriumi inspektor
ning olukord paranes sedavõrd, et 1955 saadi uus mööbel: toolid, lauad, riide- ja
käterätikapid, mänguasjade
riiulid ja kapid ning kasvataja kirjutuslaud.
1974 valmis praegune
maja 4-rühmalisena. Projekti järgi tekkis 90 lapsel
võimalus saada koht selles
lasteaias. Hoone laskis ehitada Eesti Energoremondi
Turba tootmisbaas, kaks
rühma tellis juurde tootmiskoondise Tootsi Ellamaa
jaoskond oma töötajate laste
jaoks.
Juurdeehitused on mõne
aja kasutust leidnud Turba

1974. aastal valmis Turba lasteaia praegune maja
4-rühmalisena.

Pole õiget sünnipäeva külaliste ja
üllatusteta
Peo sissejuhatuseks saabus sünnipäevalaulu ja pillimängu
saatel koolipere: huvijuht Eneli, direktor Veikko ja õpilasesindus, mille peole tulnud liikmed olid kõik meie endised
kasvandikud.
Lasteaialaste silmad panid särama värvilised õhupallid ja
tordid igale rühmale.
Laste esinemistele järgnes ühistants koos lõvipoisiga mida too ette näitas, seda pidid kõik peolised järgi tegema.
Mahutasime end ühispildile koos toredate külalistega
ja oligi aeg lõpukalliks. Minna Matilda vaikselt poetatud:
„Tahaks jälle lasteaeda tagasi!” tegi südame soojaks ja andis
terveks päevaks hea tuju.

keskkooli algklasside ruumidena ja noortekeskusena, kuid olnud suurema osa
ajast tühjad.
1992. aasta 2. jaanuarist võttis Nissi Küla RSN
Täitevkomitee Turba lastepäevakodu oma valdusse ja
et laste arv vähenes, muu-

tus lasteaed 3-rühmaliseks.
1999. aasta 1. septembril
alustas lasteaed tööd kahe
rühmaga, 2001. aasta 1. detsembril avati konkursi korras taas kolmas rühm.
Seega on Turbas lasteaed olnud 83 aastat, mis on
tõeliselt pikk aeg.

MUST REEDE!
23.november 2018.a
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Naiskoor Nelli saavutas
küpse tüdruku ea

Segakoori võlus
Lauluragina korraldus ja
pingevaba õhkkond

Fotod: Erki Kuld

Õ

Naiskoor Nelli tähistas 40. sünnipäeva kontserdiga.

Foto: Saue Segakoor

EVELIN POVEL
Saue Segakoor

Täna juhatab koori Jaan Vaidla.

neni laulu Leelo Tungla sõnadel.
Mis pidu see oleks, kui
Nellil poleks külas mehi.
Türnpu meeskoori, ilusad
sihvakad mehed kikilipsudes ja smokingites, esituses
tuli ettekandele Aleksander
Läte / Ado Reinvaldi laul
„Kuldrannake”. Dirigeeris

Isadepäeva
staadionijooks tõi
isad ja vanaisad
lastega koos sportima
Saue gümnaasiumi staadionil oli 10.
novembril isadepäevale pühendatud
jooksuvõistlus. Jahedast sügisilmast
hoolimata oli kohale tulnud ligikaudu
poolsada suurt ja väikest spordihuvilist.
TIMO HALLIST
Saue spordikeskuse
projektijuht

L

apsed jooksid koos
isade ja vanaisadega - üle 10-aastased
neli staadioniringi (1080 m),
nooremad kaks staadioniringi (540 m).
Kõik distantsi lõpetanud
isad ja vanaisad said kaela

Konkurss toimus kahes osas. Augustis oli demovoor, millel osalejate seast valis žürii edasi võistlema need koorid ja duetid,
kes 20.-21. oktoobril Valgasse kokku tulid. Võistlejaid hindas
kolmeliikmeline žürii: Juki Välikappa Soomest ning Sirje Medell
ja Mare Väljataga.
Lauluragina ülesehitus erineb tavapärasest praktikast, kus
esmalt on võistlus ja võitjad saavad võimaluse konkursi tulemuste väljakuulutamisel veel kord esineda.
Nii toimus esimesel päeval kõikide kooride galakontsert ja
teisel konkurss ise. Duettide võistulaulmine oli jagatud kahele
päevale. Erinevus oli selleski, et tavapärast võistlemisega kaasnevat pinget justkui ei tekkinud.
Kahte päeva mahtusid veel proovid koos bändiga, hääle pilates Sirje Medelli juhendamisel ja retrodisko.
Saue Segakoor esitas konkursil Kustas Kikerpuu „Punab
pihlakaid“ ja Jaan Arderi „Kortnapühkija“. Mõlemad laulud on
koorile seadnud koori laulja Anne-Ly Rõuk. Koori saatis Antti
Kammiste bänd. Juhatas Elviira Alamaa.
Kõige enam vaimustas Lauluragina korraldustoimkonna töö,
eesotsas kunstilise juhi Toomas Volliga. Päevad olid detailideni
läbi mõeldud ja igal sammul oli tunda, et olime Valgas oodatud.
Tuhat tänu, Elviira, et meid innustasid ja laulud selgeks õpetasid, Toomas Voll ja Valga kultuurikeskuse rahvas, et meid avatud meelel ja südamel vastu võtsite, koorirahvas, et me taaskord iseendale uusi kogemusi ja laulurõõmu pakkusime.

medali graveeringuga „Tubli isa 2018“.
Jooksul läksid loosi auhinnad, uue omaniku leidsid
mitmed soojad talvemütsid
ja praktilised joogipudelivööd.
Täname kõiki lapsi, isasid ja vanaisasid, kes üheskoos sportima tulid, ning
emasid ja vanaemasid, kes
innukalt kaasa elasid.

Türnpu meeskoor kinkis Nellile laulupeole
mineku vimpli koori logoga.

Tõnu Kangron. Dirigendid
vahetusid ja Ene Kangroni juhatamisel kõlas Riho
Esko Maimetsa laul „Angele Dei”.
Sünnipäevapidustused
kulmineerusid ühendkooride etteastega. Dirigent
Ene Kangroni juhatamisel
tuli ettekandele Wolfgang

Amadeus Mozarti „Missa
brevis in D major KV 194“
osad Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei. Solistidena esinesid
Tiiu Lootus, Annika Kingu,
Kärt Palm. Anneli Maide,
Heli Puusepp, Arvo Tombak, Heiki Kukk ja Rauno
Oidekivi.
Fotod: Timo Hallist

nnitlema saabus külalisi kaugemalt ja
lähemalt: Tallinna
tehnikaülikooli vilistlaste
naiskoor Andres Heinapuu juhatusel ning Türnpu meeskoor Ene ja Tõnu
Kangroni juhatusel. Turba
kultuurimaja saal täitus rahvaga ja algas imeilus sünnipäevakontsert.
Esimesena astus publiku ette sünnipäevalaps,
naiskoor Nelli: Tiiu Lootus,
Eleri Kuningas, Anu Kaljumäe, Lea Jants, Hannabel
Säär, Kersti Reintam, Kaisa
Konsa, Heli Puusepp, Piret
Nõlvak, Signe Jürjendal,
Malle Ojand, Tiiu Aasrand,
Reet Sandvik, Margit Levoll
ja Piret Kuld koos dirigent
Jaan Vaidlaga.
Ettekandele tulid kolm
ilusat laulu: „Üle Maarjamaa”, „Tulgu tuuled” ja
„Ilmaratas” Jaan Vaidla
juhatusel. Oli näha ja kuulda, et koor oli teinud tublit
tööd juubelikontserdi jaoks.
Peagi tuli dirigendipulti
maestro Tõnu Kangron ja
naiskoor Nelli esitas laulu
„Meelespea”. Rahvas oli
vaimustuses ja aplausid ei
tahtnud lõppeda, kuid algas
koori ajaloo tutvustamine
ja koori eelnevalt juhatanud
dirigentide tänamine.
Tallinna tehnikaülikooli
vilistlaste naiskoori esituses
kõlasid neli Andres Valko-
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Koori seitmenda hooaja sügisel võttis Saue Segakoor ette sõidu piiriäärsesse Valgasse neljandale
rahvusvahelisele kooride ja duettide pop-jazz
konkurss-festivalile „Lauluragin 2018“.

Turba kultuurimaja ette kogunes 3. novembril palju autosid ja mõned bussidki naiskoor Nelli pühitses 40. sünnipäeva koos dirigent Jaan Vaidlaga.
ERKI KULD
Tänulik kuulaja
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Saue Segakoor osales rahvusvahelisel kooride ja duettide
pop-jazz konkurss-festivalil „Lauluragin 2018“.

Nissi Särts kutsub
raamatuid vahetama
Hea põhjus üle vaadata oma raamaturiiul, sest 10.
detsembrist kuni 14. detsembrini kell 18-21 kogub
kultuuriselts Nissi Särts puhtaid ja terveid kasutatud raamatuid Turba ja Riisipere kultuurimajades.
15. detsembril on Turba kultuurimajas raamatute vahetus. Olete kutsutud vahetuseks tooma läbi loetud, heaperemehelikult
hoitud teoseid ja valima endale meelepärased uued raamatud.
Mõnusamaks sirvimiseks ja raamatute uurimiseks avame
kohapeal raamatukohviku. Turba kultuurimaja uksed on teile avatud laupäeval, 15. detsembril, kell 12-17. Raamatud, mis
endale omanikku ei leia, toimetame uuskasutuskeskusesse.
Riisipere kultuurimajas saab novembris-detsembris vaadata ka
raamatuillustratsiooni kursuse näitust.
Ilusaid ja elavaid hetki raamatute seltsis soovib kultuuriselts Nissi Särts.
ENEKEN MARIPUU

Hooaeg oli Ruila tallile edukas

Eesmärk
Anda võistlejatele võimalus võistelda väga erinevatel aladel ja
selgitada välja mitmekülgsemad sportlased erinevates vanuseastmetes Kernu piirkonnas.

Ruila tallil võib
küll uhke tunne
olla, lugedes
ratsaspordi
viimaseid
tulemusi. Kui talli
eesmärk on olla
saavutusspordis
edukas, ei saa
uhkust ka teps
mitte pahaks
panna.

Spordialad
Korvpallielemendid, lauatennis, koroona, ujumine, male, suusatamine, kardisõit, kabe, sõudeergomeeter, sulgpall, laskmine,
discgolf, jooks ümber Kernu paisjärve, orienteerumine, tennis,
noolevise, sangpommi rebimine (mehed), jalgrattakross, jalgpallielemendid, 100m jooks, kaugushüpe, odavise, kettaheide.
Osamaks. Kõigile 10 eurot, mis läheb auhinnafondi.
Tulemuste arvestamine
Meestele on kavas 23 ja naistele 22 ala. Arvesse läheb 20 ala nii
naistele kui meestele. I koht alal annab n+7 punkti. II koht alal
annab n+5 punkti.. III koht alal annab n+ 4 punkti jne.
Võistluste avalöök
Juba 6. detsembril kell 18.30 Kernu rahvamajas korvpallielementide sooritamises. Mehed - 10 vabaviset sisse aja peale.
Naised - 5 vabaviset sisse aja peale. Kontrollaeg 3 minutit. Visked erinevatest punktidest aja peale. Kontrollaeg 3 minutit.
Tähelepanu!
Võistluse edukaks läbiviimiseks palun registreeri kpoldaru@
gmail.com. Info telefonil 521 4206, Kaljo Põldaru. Ära mõtle,
pane end proovile. Võistlust korraldab Kernu rahvamaja.

Võistluse „Kernu terasmees
ja terasnaine 2019“ ajakava
AEG

VÕISTLUS

KOHT

6. detsember kell
18.30

Korvpallielemendid

Kernu rahvamaja

16. detsember kell
11.00

Lauatennis

Kernu rahvamaja

3. jaanuar kell 18.30

Koroona

Kernu rahvamaja

11. jaanuar kell
20.00

Ujumine

Märjamaa ujula

24. jaanuar kell
18.30

Male

Kernu rahvamaja

9. veebruar kell 12

Suusatamine

Alema suusarada

10. veebruar kell 10

Kardisõit

Laitse rallypark

28. veebruar kell
18.30

Kabe

Kernu rahvamaja

7. märts kell 18.30

Sõudeergomeeter

Kernu rahvamaja

9. märts kell 10

Sulgpall

Ruila spordihoone

TÄPSUSTAMISEL

Laskmine

Männiku lasketiir

TÄPSUSTAMISEL

Discgolf

Kernu discgolfi
rada

23. aprill kell 20.00

Jooks ümber Kernu
paisjärve

Kernu paisjärv

TÄPSUSTAMISEL

Orienteerumine

TÄPSUSTAMISEL

4. mai kell 10.00

Tennis, noolevise, sangpommi rebimine

Adila

TÄPSUSTAMISEL

Jalgrattakross

Ruila

Kergejõustik ja jalgpalTÄPSUSTAMISEL
lielemendid. 100m jooks,
Kell 11.00 võistlused,
Kernu staadion
kaugushüpe, odavise,
kell 17.00 lõpetamine
kettaheide

Korraldaja kontakt: Kaljo Põldaru, telefon 521 4206, e-posti aadress kpoldaru@gmail.com. Lisainfo: www.omavald.ee/rahvamaja

SANDRA LIIS HÄÄL

Rein Pill Helsingi International Horse Show`l.
Foto: Mari Ann Selge

Vanusegrupid
1. Noored: sündinud 2002 ja hiljem. Poisid ja tüdrukud eraldi
arvestuses.
2. Mehed: sündinud 2001-1970
Veteranid: sündinud 1969 ja varem
3. Naised: sündinud 2001-1980
Veteranid: sündinud 1979 ja varem
Kõik võistlevad koos, arvestus eraldi.

R

uila tallis treenivad
sellised Eesti tippratsutajad, nagu Rein
Pill, Kullo Kender, Tiit Kivisild, Renek Rosenberg.
Lisaks neile on sirgumas
ratsaspordi järelkasv noorte
sportlaste näol, nagu näiteks
Saskia Maripuu, Johanna
Brigite Verro, Helen-Britt
Liidemann ja paljud teised.
Viimane suur võit meie
jaoks tuli Helsingi Horse
Show´lt, kus Rein Pill hobusel Alfons Ra võitis 150 cm
kõrguse parkuuri.
Selle võiduga edestas
Rein Lääne-Euroopa liiga
paremikku, nende hulgas
ka Jur Vrieling, kelle saavutusteks on OM hõbe; MM ja
EM kuld, ning Steve Guerdat, kellel on ette näidata
OM kuld ja pronks, MM
pronks, EM kuld, hõbe ja
pronks ning MK finaali kahekordne võit.
Esikümnes oli ka teisi
olümpia-, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste medaliste. Taolises MK Lääne-Euroopa liiga viietärni
kiirusparkuuris ei saakski
konkurents väiksem olla.
Helsingi Horse Show
165 cm kõrguse parkuuri tihedas konkurentsis tuli meie
staarpaar Rein Pill ja Alfons
Ra 13. kohale.
Suvel kaitsesid Rein Pill
ja Alfons Ra Eesti meistritiitlit, tulles teist aastat järjest kuldmedalile.
Hõbemedal tuli samuti Ruila tallile, mille võitis
meie oma Kullo Kender hobusel Artas. Kullo juhib pärast MK-etapi võitu Šiauliais

Kullo Kender hobusel Artas.

ja mitmeid auhinnalisi kohti
esikümnes Lääne-Euroopa
liiga MK arvestust. Näiteks
tuli Kullo Tallinna Horse
Show´l 9. kohale.
Lääne-Euroopa
MK
arvestuse finaal toimub
2019. aasta märtsis Poolas,
kus selguvad kolm parimat
sportlast, kes sõidavad 2019.
aasta aprillis maailmakarika
finaali Göteburgi.
Möödunud aastal esindasid Eestit maailmakarika
finaalis Pariisis Rein Pill ja
Urmas Raag.
Sellel suvel toimus Ruilas lisaks tavapärastele ratsavõistlustele ka rahvusvaheline tudengiratsutamise
rahvuste karika etapp, mis
oli esmakordselt Eestis.
Võistlusel osales 12 tiimi,
esindajatega 10 riigist.
Võisteldi nii kooli- kui
takistussõidus, kuid tudengiratsutamise teeb eriliseks
see, et võistlemine toimub

Foto: Celin Lannusalu

Osavõtjad
Lisaks Kernu spordisõbralikule perele ootame uusi tulijaid tervest Saue vallast.

Foto: Susanna Liis Ole

Võistluse „Kernu terasmees
ja terasnaine 2019“ juhend

Tudengiratsutamisel võttis Eestit esindav võistkond
kaheteistkümne tiimi seast võidu kahe ala üldarvestuses ja
takistussõidus.

laenatud hobustel ehk ratsanikel on viis minutit enne
starti hobusega tutvumiseks.
Näiteks oli meie oma
Rein Pill laenanud ühe hobuse noortele tulevikulootustele.
Võistluse vältel oli õhkkond Ruilas meeleolukas ja
rahvusvaheline
seltskond
tundis end koduselt.
Viimasel päeval, auta-

sustamisel said eestlased
eriti uhked olla, sest Eestit esindav võistkond võttis
kaheteistkümne tiimi seast
võidu kahe ala üldarvestuses
ja takistussõidus ning Ruila
tallis treeniv Helen-Britt Liidemann saavutas kolmanda
koha nii takistussõidus kui
kahe ala koondarvestuses.
Loodame, et järgmine hooaeg tuleb Ruila tallile vähemalt sama edukas.

PartnerAkrol läks rahvusvahelisel
võistlusel kenasti
Foto: PartnerAkro
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PartnerAkro noored võistlesid 3.
novembril rahvusvahelisel Open Tallinn
2018 võistlusel.
MERIT ILLAK

K

lubi lapsed saavutasid teise ja kolmanda
koha.
Saue noorte parimad
tulemused olid 4. ja 5. koht

laste A kolmikutes. Neljandaks tulid Laura-Mia
Neemla, Laura Toomsalu
ja Karmen Koks. Viiendale
kohale jõudsid Senna Soome, Marta Jaska, ja Anete
Õunpuu.

Senna Soome, Marta Jaska, ja Anete Õunpuu.

EV100 üritused on kestnud juba kogu aasta. Nüüd
oleme jõudnud viimasesse kvartalisse ja sündmused hakkavad kulmineeruma. Saja-aastaseks
hakkavad saama mitmed allorganisatsioonid,
riigikantselei, kaitseliit.

Viiendat hooaega tegutseb Saue
päevakeskuses Virko Annuse
juhendamisel näitering Seeniorteater.
Vahva trupp on rahva ette astunud
mitme etendusega ning pälvinud
tunnustust küla- ja harrastusteatrite
festivalidel.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

arjumaa harrastusteatrite festival toimus 27.-28. oktoobril
Aruküla rahvamajas. Osa
võttis kaheksa truppi, esinemisi hindas kolmeliikmeline
žürii: lavastaja Madis Kalvet, näitleja Tiina Mälberg ja
Põltsamaa kultuurikeskuse
näitejuht Keiu Kess.
Seeniorteater tuli festivalilt koju auväärse žürii poolt
laureaadina pärjatult. Parima lavastaja tiitel ja eripreemia lavastuse muusikalise
kujundamise eest kuulusid
näiteringi juhendaja Virko
Annusele. Eripreemia parima lavapartnerluse eest pälvisid Milvi Metsoja ja Liivi
Lents.
Näiteringi juht Virko
Annus on teatri- ja draamapedagoog, näitejuht ja lavastaja staažiga üle 30 aasta. Ta
on näitleja, näitlemise, kõne
ja avaliku esinemise koolitaja, treener ja mentor.
Ise ütleb ta, et töö täiskasvanud harrastajatega on
tema jaoks uudne: „Olen jälle õpipoisi staatuses.“ Küll
on Virko Annus palju tegutsenud laste ja noorte teatrikasvatuse valdkonnas.
Kui palju liikmeid ringis
käib?
Praegu koguneb proovidesse
7-10 osaleja ringis.
Iseloomustage oma truppi.
Tahe on suur. Valmisolek
proove teha ja etendusi anda
on pidevalt kõrge. Hea ja
sõbralik nali on saatjaks, virisemine puudub, aga vaidlused on tulised.
Miks just Seeniorteater?
Osa liikmetest on ju juuniori eas.

Ja miks just teater. Tegelikult
ikka näitering, mis tegutseb
Saue päevakeskuse juures ja
on eelkõige suunatud päevakeskusega seotud piirkonna
eakatele. Kohustust justkui
etendusi anda ja festivalidel
osaleda pole ja õigupoolest
ei kata päevakeskuse vahendidki teatri- ja etendustegevust.
Nii et Seeniorteatri nimi
on pigem ikka uhkuse ja
lõbu pärast ja sellepärast et
sellist teatriliiki keegi teine
meil ei esinda.
Seni lavastatud ja mängitud tükid lähevad enim korda just seenioritele ja puudutavad ka vanemaealistele
olulisi teemasid.
Nooremad, kes kaasa
löövad, teevad seda eri põhjustel, aga kindlasti ka selle
pärast, et tunnevad eakamate
suhtes empaatiat ja hoolivad
sellest, et põlvkondade vahelised sidemed oleksid terved.
Mille järgi te Seeniorteatrile lavastuste algmaterjali
välja valite?
Eelmine vastus annab sellelegi küsimusele vastuse.
Huumor ja autori põnev vaatenurk toetavad valikuid.
Millised etendused on Seeniorteatris teie käe all esinemisvalmiks küpsenud?
Millist neist peate kõige
õnnestunumaks?
Viimased lavastused, Andrus Kivirähki „Uljas neitsi”
ja Mihkel Seederi „Kaks
mängu
linnaparkidesse:
Ärtumäng ja potimäng” on
pakkunud tegijatele nii suuri
väljakutseid kui palju rõõmu
ja olnud mitmes mõttes piiri
peal.
Eelmisel hooajal lavastunud ärtu- ja potimäng jõuab
aasta lõpuks 10 mängukorrani ja seda polegi nii vähe.

Rattaorienteerumise start.

Virko Annus (ülal vasakul) oma trupiga. Ees vasakult: Liivi Lents,
Terje Menert, Milvi Metsoja, Enn Kasemaa ja Eveliis Samberk.
Ülal Tiina Univer ja Tiiu Vallimaa.

Üle-eelmise hooaja „Uljas neitsi“ nautis samuti suurt
publikumenu ja rändas palju.
Kindlasti tuleb suurim
õnnestumine hoopis meie
järgmisest lavastusest, mis
põhineb nii kunstilisel fiktsioonil kui ka dokumentaalmaterjalidel ja mille
algmaterjali
panustavad
kirjutajate ning kogujatena
nii trupi juuniorid kui seeniorid. Aga sellest rohkem
rääkida ei saa sest oleme
liigub-loob-ja-lehvitab-staadiumis.
Millised on etenduse lavaletoomise rõõmud ja valud?
Rõõm on see, kui kõik trupi
liikmed tahavad ja saavad
panustada oma mõtteid,
ideid nägemusi. Samad asjad toovad ka raskusi.
Proovime toimida nii, et
igaüks saab kogu protsessis
osaleda. See aga võtab rohkem aega, aga on huvitavam
tee, kui see, kus lavastaja ainuisikuliselt otsustab, et mis
ja kuidas.
Millise hinnangu on Seeniorteatri
esinemistele
andnud teatrifestivalide
žüriid? Mida esile tõstnud, millele tähelepanu
juhtinud?
„Uljas neitsi“ käis külateatrite päevadel Toris 2017
ning ärtu- ja potimäng osales külateatrite päevadel
Saaremaal 2018. Mõlemal
korral tunnustati meie näitlejate mängu.
Just toimus Harjumaa

harrastajate festival ja sealgi
tunnustas žürii meie esinemist. Tagasiside trupile oli
positiivne, märgiti eristumist teistest nii repertuaarivaliku kui mängulaadi
osas. Soovitus tulevikku oli,
et trupp võtaks järgmiseks
materjaliks midagi, mis
oleks enam jutustav ja vähem absurdilik. Aga eks me
näe, kuhu järgmine lavastus
tüürib.
Kui see ei ole saladus, siis
millega te järgmisena publiku ette astute?
Jääb saladuseks, sest nii lavastajal kui trupil on vaid
mõned esialgsed visandid ja
millist neist arendada ning
millises suunas, seda näitab
lähitulevik.
Vist üks tegelane on vanaema ja teine lapselaps.
Tegevus toimub nii olevikus
kui minevikus.
Olgu veel vihjeks öeldud, et protsess on põnev,
sest dokumentaalne osa,
millega töötame, on samal
ajal eriti haruldane, aga ka
täiesti tavaline.
Keda te ootate Seeniorteatriga liituma? Kellest
võib saada näitleja, milliseid iseloomuomadusedoskused on vajalikud?
Liituda võivad kõik huvilised. Avatud olek, kohanemisvõime ja soov olla hea
ja hooliv mängukaaslane on
olulised. Kõige olulisem on
aga osaleja otsus olla kohal
igal esmaspäeval kell 16.4018.40, mis ka ei juhtuks.

Saue kirik on noor ja ei saa kuidagi konkureerida nii soliidsete
organisatsioonidega. Saue kogudus on ainult 28 aastat vana ja
kirikul täitub neljanda advendiga 22 aastat.
Astudes EV100 viimasesse kvartalisse, otsustas Saue kirik
pakkuda rahvale tõelist oikumeenilist kirikuelu elamust. Oktoobris oli võimalus kirikus nautida erinevaid konfessioone,
nende teenimist ja muusikat.
14 oktoobril, lõikustänupühal teenis kirikus muusika ja jutlusega EELK Kose koguduse pasunakoor. Võimsad pasunahelid
kutsusid rahvast üles tänama Jumalat rikkaliku saagi eest, mida
oleme võinud koguda salvedesse.
Kiriku altari esine oli täis erinevaid ande ja lilli ning rahva
süda täitus tõelise rõõmu ja tänuga. Järgmisel pühapäeval teenis kirikus Nõmme baptisti koguduse segakoor. Mitmed inimesed jagasid mõtteid ja kogemusi Jumala armust ja meid kandvast väest.
Oktoobri viimasel pühapäeval teenis kirikus Tallinna metodisti koguduse koor ja jutlustajad.
Tore on kogeda, et hoolimata sellest, et kuulume erinevatesse konfessioonidesse, võime teenida ühte ja sama Jumalat. Täitunud on apostelliku usutunnistuse viimane fraas: „Mina usun
üht püha kristlikku kirikut“.

Oktoobrikuu lõppes usupuhastuspühaga. Meenutasime
Martin Lutherit ja tema alustatud kirikureformi, süvenesime
usupuhastusse sügavuti. Meenutasime inimkonnale antud „Lepituspäeva“ mõistet piiblist ja selle tähtsust tänapäeval igaühe
elus.
Inimkond vajab lepitust isekeskis ja vajab lepitust Jumalaga.
Kuidas tahaksime ja igatseme, et kaoksid sõjad, vaenud ning
üks imeline rahu ja rõõm võiks täita iga eestimaalase südant,
kui astume vastu advendiajale.
On ju tulemas rahu ja rõõmu pühad, milleks ettevalmistused
on juba alanud, kuid ilma lepituspäeva elamuseta võib jääda ka
jõulurõõm ja rahu puudulikuks.
Kallis Saue valla rahvas, katsume leida saabuval advendiajal
aega vaadata oma südametesse ja vajadusel teha üks lepituspäev oma sisemuses, siis võib jõulurõõm ja rahu täita mõtteid
ja meeli ning uus aasta saab olema tõeliselt uus.
Tere tulemast Saue kirikusse nautima advendiaja jumalateenistusi ja kontserte, mis juhatavad meid tõelise rõõmu ja rahu
maailma ning peagi unustame oma kurbuse ja mured.
Tervitused ja õnnistussoovid Saue kirikulistelt.
ERKI KULD

Hilissügis Saue Päevakeskuses
Saue Päevakeskuses on avatud Maire Mugamäe
kodutekstiilide näitus.
• 26. novembril kell 11 ringkäik telemaja stuudiotes. Kell 11-12 on võimalus vaadata „Prillitoosi“
salvestust. Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses, grupi suurus maksimaalselt 25 inimest.
• 28. novembril alates kell 10 Hindpere Optika
silmaarst.
• 29. novembril kell 13 reisiklubi. Harry Pajundi
reisimuljed.
• 30. novembril kell 11 vaatame Saue valla kultuurikeskuses (Veskitammi 8) Jaan Tootseni filmi
„Vello Salo“, pensionäri pilet 3 eurot, pileteid
saab osta kohapeal.
• 30. novembril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine.
• 6. detsembril kell 13 reisiklubi. Elena Kalbus

räägib ja näitab pilte Kreeka reisist.
• 11. detsembril kell 13.30 jõulueelne kohtumine
peaminister Jüri Ratasega.
• 28. detsembril kell 11.15 aastalõpu pidu neile,
kel aastaid 70 ja enam. Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 659 5070.

SAUE PÄEVAKESKUS
Kütise 4, Saue linn
Telefon 659 5070
E-posti aadress:
info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee

Otsime Sauele

TEHNILIST MÜÜGIESINDAJAT
Eestikeelne CV palun saata
kuni 09.12 aadressile
personal@wuerth.ee
Palk pärast katseaega alates 1500 Eur (brutto)
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Miks just Seeniorteater? Ja miks
just teater?

On tulemas rahu ja rõõmu
pühad, ettevalmistused
on juba alanud
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„Empaatia“ – lustlik
ümberkehastumise
näitus Riisiperes

k

AASTALÕPUPIDU
SAUE
KONTSERDISAALIS
28. detsembril
kell 11.15

Riisipere kultuurimajas on
25. novembril taas Villak,
mille mängujuht Julius Liiv
rõõmustab inimesi ühe
lustliku ümberkehastumise
näitusega.

Pidu on neile,
kel aastaid
70 ja enam
Vajalik eelnev
registreerimine
telefonil 6595 070

ENEKEN MARIPUU
Nissi kultuurikeskuse kultuurikorraldaja

N

ovembris on mardi- ja kadripäev,
kantakse maske ja kehastutakse kellekski teiseks.
Julius Liiv on Nissi põhikooli ajaloo ja
kehalise kasvatuse õpetaja, kes on näitusel
kehastunud erinevateks tüüpideks, osalt ajaloolisteks, osalt väljamõeldud tegelasteks.
Iga pildi juures on oma lugu, mida Julius
jutustab.
Paistab, et kuna ta on need tegelased juba
elustanud, soovib looja neid nüüd ka laiemale publikule tutvustada.
Julius on Tallinna ülikoolis õppinud
psühholoogiat, seetõttu on tal kõigele ka
psühholoogiline ja tema enda jaoks väga
loogiline seletus varuks.
Julius Liivi fototöötluste näitust „Empaatia” saab vaadata 6.-30. novembril Riisipere kultuurimaja kammersaalis ringide ja
ürituste toimumise ajal. Kui soovite näitust
külastada, võiks aja kooskõlastada telefoninumbril 5552 9751. Siis on kindel, et pääs
kammersaali on olemas.

JULIUS LIIVI LUGU AHVINIMESE FOTO JUURDE
Ahvinimene (pildil) oli viimane inimese
eellane, keda me ei saa täielikult inimeseks
kutsuda. Peale ahvinimest tuli nn esimene
inimeste liiki kuuluv osavinimene, seejärel
sirgeinimene, siis neandertallane ja lõpuks
tark inimene. Ahvinimene oli aga esimene,
kes suutis seoseid luua. Tema ajal tekkis inimeste eellastel harjumuse jõud ja abivahendite kasutamise idee. Tol ajal ei olnud elus
palju toimumas. Ta ärkas üles lootusega, et
täna võiks ellu jääda. Ühiskondlikud reeglid,
tabud, moesuunad, uudised ega ilm ei läinud
talle korda. Elu oli hea, kui sai süüa ja ära ei
surnud. Võiksime ju eeskuju võtta!

ADVENDIPIDU
EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
kultuurikeskuses Laagris Buss Maidla
väljub küladest Laagrisse
mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30
7.DETSEMBRIL KELL 11
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
tervitused, laulud ja tantsud,
kohvilaud ja kingitused

Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10
Hüüru veski juures 10.15
Harku teeristis 10.20

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
DETSEMBRIS
2. detsember kell 13, I advent
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Laulame
koos jõululaule.
9. detsembril kell 13, II advent
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Esinevad naisansamblid Kunglamemmed ja Rukkilill.
13. detsembril kell 17.30
Juta Rossi viiuliõpilaste kontsert.
16. detsembril kell 13, III advent
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Muusika Nõmme koguduse segakoor ja Varbola
naisansambel.
18. detsembril kell 14
Invaühingu Jõulujumalateenistus.
20. detsembril kell 19
Saue segakoori ja Saue poistekoori ansambli
kontsert Elviira Alamaa juhatusel.
Palve- ja osadustund kolmapäeviti kell 18.

TÖÖTAMISE UUS REAALSUS
Kuidas töötamine ajas muutub?
Milliseid oskuseid on vaja, et ka tulevikus tööturul läbi lüüa?
Millised võiksid olla poliitilised vastused nendele muutustele?

KAJA KALLAS KOHTUB SAUE VALLA RAHVAGA
MAIDLA SELTSIMAJAS
29.11.2018
ALGUSEGA KELL 18.00
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HÜÜRU MÕISAS LOENG
TERVIKLIK TERVIS

Novembris ja detsembris
valmistame küünlajalgu,
piparkoogikausse ja jõuluehteid

29.11. KELL 19.00

Millest ja kui palju sõltub inimese
tervis ja heaolu?
10% meditsiinist, 20% keskkonnast (kliima,
olmekeemia, ehituses kasutatavad materjalid,
elektromagnetväli - mobiiltelefonid, arvutid jne.)
20% pärilikkusest, 50 % eluviisist.
Kuhu on kõige optimaalsem viia sisse muutus,
hoides sellega kokku aega, energiat ja raha?
Loeng käsitleb inimest tervikuna:
toitumist, liikumist, mõtlemist, emotsioonide ja
konfliktolukordadega toimetulekut, suhtlemist.

Igal laupäeval kell 11-13
Saue Huvikeskuse kunstiklassis

Lektor: Viigi Viil-Kangur, arst, NLP Master
Practitioner, kinesioloog
OSALUSTASU 1 eur

(Nurmesalu 9, Saue linn)

Juhendaja Made Kaares
Osalustasu perele: 1 x 12 eurot
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Nissi Kultuurikeskuse Riisipere Kultuurimajas nov-dets.2018

SA AL IS

ESINEVAD SOLISTID,
ANSAMBLID
ILUSAID MUUSIKAELAMUSI! | SISSEPÄÄS TASUTA
INFO: WWW.SAUEMUUSIKAKOOL.EE

KELL 15.00 | SAUE KONTSERDISA ALIS
L AUPÄEVAL

1.12.18

SAUE MUUSIKAKOOLI TEM AATILINE

AASTALÕPUKONTSERT
SAUE KONTSERDISAALIS

Õhtu-, öö- ja
unelaulud
teisipäeval

18.12

ESINEVAD

SAUE MUUSIKAKOOLI
RÜTMIMUUSIKUD

&

RIIE TUSES KASUTADA
TEEM A ELEMENTE!

KÜL ALISED PETERBURIST

OODATUD KÕIK | SISSEPÄÄS TASUTA
INFO: WWW.SAUEMUUSIKAKOOL.EE

SISSEPÄÄS JA SOE TEE TASUTA | OODATUD KÕIK!
INFO: WWW.SAUEMUUSIKAKOOL.EE

Jõgisoo seltsimajas
OLED OODATUD OMA
PÜHADEOOTUST KAUNISTAMA
Teksti kohatäide

JÕULUPIDU

JÕGISOO SELTSIMAJAS
1. DETSEMBRIL KELL 11-15
Pühadekaardid
Jõuluseaded
Erinevad ehted
Meisterdamine lastele
Fotonurk
Kohalikud käsitöökingid
Avatud kohvik

eakatele
14. detsembril 2018. a kell 13
Peomeeleolu loovad LÕÕTSPILLIPOISID
Üritus on tasuta!
Eelregistreerimine info@jogisooseltsimaja.ee
või telef 5012033 Ülle kuni 10.detsembrini

ADVENDI
TÖÖTUBADESSE

HÜÜRU MÕISAS
22.11. KELL 19.00

Töötoad on tasuta, vajalik eelnev registreerumine
Kohapealt saab osta materjale ja kingitusi.
info korraldajete
lehtedelt ja 5299153
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KULTUURIKALENDER NOVEMBRIS
AEG

ÜRITUS

10.09- Annel Säre näitus
30.11 "Eestimaa värvid"

TOIMUB

KORRALDAB

KONTAKTID

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

01.1131.12

Näitus "Pildid jutustavad"
Kertu Sillaste ja Gerda Märtensi
illustratsioonikursuste õpilaste tööd

Riisipere kultuurikmajas

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

01.1131.12

Mall Metsa akvarellide näitus

Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Tel 6796765,
laagri@sauekultuur.ee

06.30.11

Julius Liivi näitus
"Empaatia"

Riisipere kultuurimaja
kammersaalis

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

22.11.

Film "AHTO. Unistuste jaht"

kell 19 Hüüru mõisas

Hüüru külaselts

www.huuru.ee

23.11.

Film "Tuulte tahutud maa"

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Tel 6796765,
Laagri kultuurikeskus, MTÜ
Vanamõisa külaselts, MTÜ Kinobuss laagri@sauekultuur.ee

23.11.

Loodusabi õpituba

kell 18 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

24.11.

PREP koolitus

kell 10-18 Laagri kultuurikeskuses

SA Väärtustades elu,
Laagri kultuurikeskus

vajalik eelregistreerimine
www.prep.ee/kalender

24.11.

Varietee-etendus
"Teid kutsub kabaree"

kell 19 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus,
Laululaps MTÜ

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus
www.piletilevi.ee

25.11.

Villaku Riisipere etapp

kell 16 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

27.11.

Tasuta Saku ja Saue muusikakoolide
sõpruskontsert

kell 18 Saue Kontserdisaalis

Saue Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

29.11.

Kernu - Saue talimängud 2019. Korvpalli
kell 18.30 Kernu rahvamajas
vabavisked

Kernu rahvamaja

www.omavald.ee/rahvamaja
kpoldaru@gmail.com, tel 521 4206

30.11.

Film "Vello Salo.
Igapäevaelu müstika"

kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, MTÜ
Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
Vanamõisa külaselts MTÜ Kinobuss

30.11.

Lastefilm "Niko ja lendavad
põhjapõdrad"

kell 16 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, MTÜ
Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
Vanamõisa külaselts, MTÜ Kinobuss

01.12.

Advendi töötoad

kell 11-15 Jõgisoo seltsimajas

Jõgisoo seltsimaja

Vajalik eelregistreerumine - Tel 529 9153.
www.facebook.com/jogisooseltsimaja/
www.jogisooseltsimaja.ee

01.12.

Tasuta kontsert "Kella kolme jazz"

kell 15 Saue kontserdisaalis

Saue Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

01.12.

Vokaalansambli Latvian Voices kontsert kell 16 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

02.12.

Saue linna jõululaat

kell 12 - 17 Keskuse pargis

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

02.12.

Saue linna advendiküünla süütamine

kell 16 Keskuse pargis

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

04.12.

Kontserdsarja "Saue kontserdisügis"
jazzikontsert. Duo Liis ja Jaak Lutsoja

kell 18.30 Saue kontserdisaalis

Saue Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

07.12.

Eakate jõulupidu Laagris

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Saue Vallavalitsus,
Laagri kultuurikeskus

Eelregistreerumine Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

08.12.

Saue valla erivajadustega laste
jõulupidu (kutsetega)

kell 11 ja 14 Laagri kultuurikeskuses

Saue Vallavalitsus,
Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

09.12.

Nissi piirkonna eakate
jõulupidu

kell 14 Riisipere kultuurimajas

Saue Vallavalitsus,
Nissi kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine - Merike Kiisel 553
2953, Viive Suursalu 5626 6062

kell 15 Jõgisoo seltsimajas

Jõgisoo seltsimaja

Eelregistreerumine info@jogisooseltsimaja.ee,
www.jogisooseltsimaja.ee

09.12. Jõgisoo laste jõulupidu

MERCANTILE AS on vanim ja suurim autovaruosade maaletoomise ning hulgimüügiga
tegelev ettevõtte Eestis. Tegutseme juba 1990.
aastast, mis tähendab enam kui 28. aastat
väärtuslikku kogemust. Oleme osa rahvusvahelisest
kontsernist, mille harud ulatuvad
Skandinaaviasse. Ettevõtte pealadu asub Tallinna
piiril Laagris ning piirkondlikud laod ja
klienditeenindused on veel Rakveres,
Tartus ja Pärnus.
Ettevõttele kuulub AUTOASI kaubamärk, mida
kasutavad meie partnerid üle Eesti. Praegu on
AUTOASI ketis ligi 25 autoteenindust ja
kauplust.

Otsime Laagri autoteenindusse

AUTOTEHNIKUT
CV palume saata info@merantile.ee
Lisainfo 679 1002 või www.mercantile.ee

Haraka Kodu ootab Sind tööle

TEGEVUSJUHENDAJAKS
(24- ja 14-tunnine vahetus),
kui sa oled

ü hooliv ja Sulle meeldib inimesi aidata
ü oled valmis töötama noortega 9liikmelistes peremajades
ü oled valmis vahetustega tööks
ü Sul on vähemalt põhiharidus
(keskharidus või kutseharidus)
ü armastad loodust ja liikumist
Pakume stabiilset tööd ja palka, toetavat
meeskonda, kaasaegset töökeskkonda,
kütusekompensatsiooni või transporti,
erialaseid koolitusi ja ümberõpet,
paindlikku tööaega graafiku alusel,
lisapuhkust 7 päeva. Võimalik töötada
osalise tööajaga, sobib ka üliõpilastele!
ÄRA PELGA, VÕTA ÜHENDUST, KÜSI!
ü Tel 552 2631
ü E- post harakakodu.sa@gmail.com
ü www.harakakodu.ee
ü www.facebook.com/harakakodu
ü Asukoht: Maidla küla, Saue vald

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitusroboti operaator
• Tootmisseadmete
remondilukksepp
• CNC trei- ja freesikeskuse operaator
• Keevitajad
• Tootmise tehniline assistent
• Töödejuhataja (Valga)
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja suur peolauatoitude tutvustus ja maitsmine!
RÕÕMU KAUBAMAJAS reedel, 30. novembril kell 16.00-19.00
Rõõmu Köögi ja Küpsetuskoja tooted -20%

KUULUTUSED

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@
gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.
ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Rassmer Ehitus OÜ teeb kiirelt ja kvaliteetselt ehitus
ja remonditöid. Firma põhieesmärgiks on pakkuda
kliendile ehitusalaseid lahendusija taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu või
helista tel 56822561.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja
küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Kaubiku rent al 35 EUR päev. Veoteenus 80 senti km.
Tel: 53060739. www.revalrent.ee
VEOTEENUS väikekaubikuga (kaubik 5m³; 1000kg +
tenthaagis 6m³; 510kg). Ka nädalavahetusel. Kuulutus ei vanane! Tel. 59040027 ; veoteenus@suhtlus.ee
Ehitusmehed teostavad järgmisi töid, küprokipaigaldus, pööningute väljaaehitused, korterite renoveerimine, parketi paigaldus, puitfassaadid, kuurid,
aiad, katusealused, katused jne. e-mail: silvar.jogi@
gmail.com
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde
kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@gmail.
com
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti.
Tel 56214956.

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta.
56914266
Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on
kojutoomine Laagris ja Saue linnas tasuta. Tellimine tel:53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.com;
kodulehel:www.mesindustalu.ee

#AEGMÜÜA
Kodu müümine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata!

Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele,
noorkanadele, munevatele kanadele). Samas müüa
noori munemist alustanud kanu (10eur tk). 5 km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.

Sinu kinnisvaramaakler
Saue vallas

Auto Ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikuid ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee

Taago
Laidoner
5305 4488

Magus mesi Padise valla niitudelt ! 0,5l purk/700g
hind 5,50eur purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista 51916171
Ostan Jumz kopa ja kivikoristaja. Tel 51916171
JÕULUPUUD, Eestis mahedalt kasvatatud nulud. Kojutoomine tasuta. 53264497
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
Keila Kooli algkoolimaja söökla pakub täiskohaga
tööd kokale ja koka abile. Info tel 5054920, 6781006
Saue Auto AS otsib Eesti sisest autojuhti. Nõudmised kandidaadile: CE-kategooria juhiluba, autojuhi
ametitunnistus. Tel: 6105050
Pakume tööd puhastusteenindajale Laagris (kontori ning üldpindade hoolduskoristus). Töö on osalise
tööajaga ning E-R õhtusel ajal (L-P vaba). Tööaeg:
17.00-, töötajale vabalt valitud ajal. Tööaega objektil
2-3,5 tundi. Töötasu: 4€/h + transpordikompensatsioon. Lisainfo: 6228 591 (Anett) või e-post: personal@tphooldus.ee
Otsime oma kollektiivi õmblejaid. Omalt poolt pakume stabiilset töökohta arenevas väikefirmas..Töö
on mitmekülgne, kuna toodame väikepartiidena.
Töötasu 800-1000€. Asume Saue, Kasesalu 12. Aneri
Sport OÜ, 5137705

AUTOKATTE OÜ
võtab tööle
TOOTMISTÖÖLISE
tootmisbaasi Sauel.

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

Helger Rannu

Regressiooni terapeut
tase 6 /
kutsetunnistus nr 114695

Keila, Keskväljak 13 II korrus kab 22
Telefon: 5803 3497
E-mail: helger.rannu@mail.ee
Töökeel: eesti
Teraapia täiskasvanutele ja lastele
alates 12. eluaastast
* Aitan leida, miks oled selline, nagu oled; mida
saad muuta, et sinu elu läheks paremaks.
* Abi lastele, kel koolistress, tõrjutus koolis.
* Leiame sinu haigusele põhjuse ja ravivõimaluse.
* Meeste tervis: impotentsus, alanenud libiido.
* Peresuhted, nende parandamise võimalused.

Otsime hoidjat peamiselt 2aastasele tüdrukule tööpäevadel umbes 9 tunniks. Vahest on kodus ka 4a
poiss ja 6a tüdruk. Elame Saue vallas Jõgisoo külas.
Hoidjaid võib olla ka 2 inimest, kelle vahel nt nädala
jagada saab. Palun võta minuga ühendust kristina.
valiste@gmail.com või 5202919.

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623
VEEMEHED@VEEMEHED.EE

MUU
KUNDALINI JOOGA hommikused ja õhtused tunnid
ootavad sind Laagris, Sauel ja Keilas! Täpsem info
www.simran.ee, raili@simran.ee

Noor pere soovib osta maatüki või väikest suvilat.
Tel 52 64 184.
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

AARE IBRUST

mälestavad relvavennad Kaitseliidust.

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas,
freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid 100kg
- 8t. Tel: 501 5992

Tunde tasa lööb aegade kell
jääb alles mälestus hea ja hell...
Kallid Nele, Ants ja Mait,
siiras kaastunne ema

AUTODE, SÕIDUKITE JA TÖÖMASINATE KOKKUOST!
Võib pakkuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel. 54 575 055

ERNA VIIGISALU

Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup,
toodetud Eestis. Info 55597572.

Leinab onupoeg Johannes abikaasa
ja laste peredega

Avaldame sügavat kaastunnet Anneli
Ritsingule

ISA

surma puhul
Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

15.11.1018 - 02.11.2018
kaotuse puhul.

Jäi Sinust tühjaks koduõu ja tänav…
Avaldame siirast kaastunnet
meie seast lahkunud

GENNADY
lähedastele

Naabrid Kiire aiandusühistust

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

A sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee
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TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
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ÜÜRILE ANDA ÄRIPINNAD. SOBIVAD IDEAALSELT LAOKS JA TOOTMISEKS.
HEAS KORRAS TOOTMISPINNAD SUURUSEGA 2000 m2.
• elektrivõimsust
kuni 700A
• 5t telfer

• kõrgus 6 m
• keskküte
• suletud territoorium

Vajadusel pakume lisaks kaasaegseid
kontori- ja olmeruume suurusega kuni 160 m2.

HUVI KORRAL PALUN HELISTA
JA KÜSI LISA!
Ivar Peedu / Tel: 50 32 278
E-mail: ivar@finesteel.ee
Eve Sassi / Tel: 56606617
E-mail: eve.sassi@saueept.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle
• KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
(kauba tellijaks)

• LIHA- JA KALAMEISTRIKS
• PUHASTUSTEENINDAJAKS
• TRANSPORDITÖÖLISEKS
Tule Laagri Selverisse tööle
• TEENINDAJAKS (lett, kassa, saal)
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

