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145 aastat Nissi Maarja kirikut –
läbi vanade ja uute aegade kindlalt
aleviku kohal kõrgumas
Kuigi kiriku roll on aja jooksul tublisti
muutunud, kõrgub Nissi kiriku torn
endiselt väärikalt üle aleviku nagu
145 aastat tagasi tema valmimiselgi.
Enamgi veel – kogudus ja pühakoda
pole mingi eralditegutsev tsunft, vaid
vägagi integreeritud kogukondliku
elu ja uue aja kommetega. Olgu
selleks kiriku tegevuse kohalolek
virtuaalmaailmas või kirikuõpetaja
europrojektide kirjutamise oskus.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

N

issi kirikust ikka
märkamata mööda
ei sõida. Esiteks
paistab ta kätte aleviku
igast servast ja on kindel
maamärk, kaunites proportsioonides ja suursuguse maakiriku kuju nähes
võtab iga möödamineja
tempo maha ja siseneb ehk
kirikuaedagi. Seal võib
üsna vabalt ringi vaadata, kiviaia taga on endiste
mõisnike hauaplatsid, saab
toetada end heledast puidust mälestuspingile, mis
pandud Eesti esimese naispastori, Nissi kihelkonnast
pärit Laine Villenthali
auks. Pühapäevaste teenistuste ajal on mõistagi
uksed avatud. Seest avara
ja helge moega, värviaktsentideks suured vitraažaknad. Ja jahedus. Nagu
kirikus alati. See vaikus
ja aegadeülene kohalolu
annab tunde, et siin on
suurteks mõteteks ja pisemateks sisekaemusteks
õige auraga koht. Suurepärase akustika tõttu on kirik
sobiv ka muusikaelamuste
kogemiseks.
Kui toona 1871. aastal
uut kirikut ehitama hakati, siis suure osa rahast
pani kohalik parunihärra
von Stackelberg, tema vapi

leiab tänagi koos aastanumbriga oreli pealt. Aga
töö tegid enamasti ära vabatahtlikud koguduseliikmed, palju kasutati vanast
kirikust kõlblikku materjali, lisapuit toodi oma metsadest. On teada, et kiriku
ehitamiseks kulus 21 584
rubla.
Eks 145 aasta jooksul
ole siit paigatud ja sealt toetatud. Esialgne laastukatus
on vahetatud pleki vastu ja
sedagi juba remonditud,
seest on võlvkaari valgendatud ja orelit parandatud.
Aga välismüüridelt kukub
kive ja praod venivad aasta-aastalt laiemaks.
Kogudus on kahanenud
neli korda
Nissi usuelu algus jääb koguni 16. sajandi algusesse.
Õieti on see üsna täpselt
dateeritud ‒ 1501. aastasse ulatub teadmine Nissi
kogudusest. Matemaatika
annab kätte, et lähiaastad
toovad ümmarguse juubeli
– 520 aastat kohalikku kogudust. Aga kirikuhoone
145. aastapäeva tähistati 7.
oktoobril. Oli pidulikkust
ja mõtisklusi jumalateenistuselt, Mozarti „Missa
brevis“ ja nagu ikka ‒ kohvilaud. Väärikalt ja vanaviisi.
Päris vanaviisi siiski enam ei ole. Uus aeg

Nissi kiriku torn kõrgub väärikalt üle aleviku

Nissi Maarja kirik paistab kätte
aleviku igast servast

Nissi kirik on seest avara ja helge moega, värviaktsentideks
suured vitraažaknad

Ehitatud: 1871-1873, pühitsetud 7. oktoobril 1873
Arhitekt: David Grimm Peterburist
Ehitusmeister: Hindrek Jakobson
Stiil: sihvaka 52-meetrise torniga historitsistlik eklektika,
kirjeldatud ka kui pseudogooti või uusgooti stiili, Riias
valmistatud suurepäraste vitraažakendega „Evangelist
Johannes“ ja „Apostel Peetrus“
Orel: Nissi orelimeister Eduard Paulson, valminud
6. oktoobril 1873

Kirikutorni võiks vabalt rajada vaateplatvormi, vaade on
lummav

on toonud muudatusi.
Nii näiteks teenib Nissis
naispastor Lea Jants, 145
aastat tagasi oli selline asi
mõeldamatu. Pastoril on
tavapäeval jalas roosad
tossud ja sama tooni seljakott, laual tahvelarvuti ja
kirikul konto Facebookis.
Moodsad ajad ei lähe kirikustki mööda.

Millest õpetaja Jantsil
aga kahju on, on see, et kui
toona oli koguduses vähemalt paar tuhat inimest, on
nüüd see number neli korda
väiksem. Paarsada on neid,
kes liikmemaksu tasuvad,
hingekirjas veel 300. „Eks
see nõukogude aeg ja asjaolu, et Nissis enne mind
40 aastat kohapealset ki-

rikuõpetajat ei olnud, murendas ka koguduse ridu,“
põhjendab õpetaja Jants.
Majandamine on
keeruline
See omakorda tähendab
ka, et kirikuasjade ajamiseks on üha vähem
ressursse, sest kirik elab
peamiselt oma liikmete

annetustest. Annetus kiriku heaks ei ole alati ainult
rahaline, annetada saab ka
oma aega ja oskusi ning
häid ideid. Toetus kirikule
on ka värsked lilled alatril
ja kaunis jõulukuusk jõuluteenistustel.
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Laagri
halduskeskuse
paremasse
tiiba tekib
ilumaailm
Saue vallavalitsus
korraldas Laagri halduskeskuse ühe tiiva
väljarentimiseks avaliku
konkursi, kuhu laekus
kaheksa pakkumist, neist
kolm ei sobinud juba
olemasolevate ja tulevaste kasutajatega, seega läbirääkimisi alustati
viiega. Lepinguni jõuti
nelja teenusepakkujaga,
üks loobus.
Kõik neli hakkavad pakkuma
ilu– ja terviseteenuseid. Endise apteegi ruumides hakkab
ilmselt tegutsema firma, mis
pakub rullmassaaži ehk siis
seatakse sisse massaažisalong,
kus kliente mudib käte asemel
masin. Vallamaja ametnike
käes olnud väikeses toas alustab kosmeetik Ave Tölp. Endistes hambaravi ruumides leiab
koha ravikosmeetikaga tegelev
Miia Tootsi ilu- ja koolituskeskus ja perearsti ruumides
alustab firma nimega Salgutuba OÜ, kus töötavad juuksur,
maniküür, pediküür, kosmeetik,
massöör.
Esialgu teevad uued rentnikud ruumidele kerge korrastuskuuri, aga uksed avatakse
planeeritult juba detsembris.

Lisakonkurss
Kõige suuremale 106-ruutmeetrisele pinnale
endises perearstikeskuses
on välja kuulutatud uus
konkurss, kuna komisjon ei
leidnud ruumidele sobivat
pakkujat.
Vallavalitsuse nägemuses
võiks sinna tulla lastele
ja noortele emadele/peredele suunatud kohvik ja
mängutuba, kus saab ka
sünnipäevi pidada. Koostöös raamatukoguga võiks
ühe ruumi kujundada lasteraamatutega ning teha
sellest hubase vestlustoa,
kus sünnipäevade kõrval
saab ka soovi korral mõnda esinejat kuulata. Kinnisvara projektijuhi Siisike
Lehtsi sõnul on see siiski
vaid üks idee, ka muud
loomingulised mõtted on
teretulnud. „Näiteks oleme
mõelnud hubase kaugtöökeskuse peale. Aga
kindlasti on sauevallakatel
veel paremaid mõtteid,"
innustab Lehtsi osalema.
Valla poolt on pakkuda
suuremate ümberehitustööde (vaheseinte
muutmine jne) teostamine
vastavalt kokkuleppele ja
eesmärgile, viimistlus jääb
rentniku kanda.
Rendikonkursi tähtaeg
on 13. november 2018 ja
täpsemad tingimused on
leitavad Saue valla veebilehelt ja KV.ee portaalist.

Noorukid laamendasid kohalikus poes
Ühel oktoobrikuu ööl sooritas kolmene
alaealiste punt Laagris vandalismiakti,
rüüstates Sofka poodi ja näpates sealt
sigarette, aga suuremaid kuritegelikke
kampasid Laagri peal politsei sõnul
siiski ei ole.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„K

uidagi
palju
kriminaalset
tegevust toimub
‒ ei tea, ongi seda enam või
paistab lihtsalt rohkem välja
viimasel ajal. Igasugu asju
juhtub parkides, murtakse
kuuridesse ja hoonetesse
sisse, pingid võtavad jalad alla, mõni laud lendab
jõkke, natuke väänduvad
mõned asjad, klaasid purunevad kohati…,“ kirjutab
vallaelanik Raido Ingerainen lehetoimetusele ning
viitab ka oktoobrikuisele
intsidendile, kus kohaliku
pisipoe aknad sisse visati ja
sees vandaalitsemas käidi.
Tõepoolest – 7. oktoobril pisut peale keskööd otsustasid kohalikud noored
kividega puruks pilduda
Sofka poe aknad. Sellele järgnes ka sissetung ja
laamendamine
kaupluse
sees. Riiulid olid kummuli
keeratud, need omakorda
kukkudes lõhkunud letiklaasid. „Meepurgid, sigaretid, pudelid ‒ kõik maas
kleepuvas massis. Aknapealsed lillepotid kummuli, mulda ümbrus täis, osa
kohvipakke õue peale laiali
pillutud,“ kirjeldab olukorda
poemüüja Ülle. 25 aastat on
sama seltskond seda poodi
pidanud ja sellist rüüstamist
pole selle veerandsaja jooksul veel nähtud. Varastatud
suurt polnudki, see märatsemine oli Ülle sõnul märksa
hullem.
Ometi sekkus õnnelik
juhus. Samal ajal oli kauplusest möödumas vastutustundlik inimene, kes kohe
politseisse teatas. „Politseile
tuli teade, et toimub midagi

kahtlast ja teatati kolmest
isikust,“ ütleb Lääne-Harju
piirkonnavanem Mart Meriküll. Õnneks oli politseil nii
palju vabam hetk, et kohale
said viivitamata sõita nii
patrullid kui jäljekoer ning
Merikülli sõnul oli nende
jaoks juhtum pooleteise
tunniga lahendatud. „Alati
nii kiiresti kõik ei suju, aga
ega see nii erandlik ka pole.
Koer võttis jälje kiiresti üles
ja tabasime koos sündmuskohale tulnud kiirreageerijate patrulliga mitte väga
kaugel
sündmuspaigast
kolm isikut koos varastatud
kraamiga,“ ütleb Meriküll.
Mehe sõnul oli tegemist
küll alaealiste, aga teovõimeliste noorukitega, kes on
võimudele ka varasemast
tuttavad. Tänaseks on ütlused antud, aga süüdistust
ei ole veel esitatud. „Süüdistusnimekiri tuleb päris
pikk. Tegemist on küll väärteoga, mitte kuriteoga, aga
maksimaalne karistus neile
võib olla ka reaalne arest 30
päevaks. Aga selle otsustab
kohus,“ selgitab Meriküll,
kinnitades, et see juhtum ei
lõpe poistele lihtsalt hoiatusega. Kriminaalkuriteoks
kvalifitseerunuks juhtum
siis, kui varguse kahjusummad oleksid ületanud 200
ja lõhkumise kulud 4000
eurot.
Sofka pood on küll
kuu aega hiljem taas nagu
enne, aga natuke kõhedust
on poenaistel siiski hinges
‒ kui vahel õhtuti poisid
kambakesi poodi satuvad,
siis pilk kohe teravdub. Seda
enam, et aleviku vahel ringleb jutte ka autovarguste
katsetest ja parkides märatsemistest.
Mart Meriküll tõdeb,

Politseikoer Mäki koos oma koerajuhiga tabas Sofka poe rüüstajad

et Laagri kandis kuritegelikke noortejõuke siiski ei
ole. Üks kamp lammutati
laiali ühe süüteo menetluse
käigus, aga see oli selline
ühe ninamehe ja kolme tagantjooksiku punt. „Midagi
kriminaalset ei ole, aga kõikide nende puhul on näha,
et tegemist on järelevalveta
jäetud ja ilma koduse hoolitsuseta noortega, kes ei oska
oma eluga midagi peale hakata,“ möönab politseinik.
Samas kinnitab mees, et
taoliste juhtumite puhul on
üsna hästi arenenud võrgustikutöö korravalvurite, kooli
ja omavalitsuse vahel, aga:
„Kui kodu jääb nõrgaks,
siis on need tulemused ikka
aeglased tulema.“
Samas peab Meriküll
vajalikuks toonitada, et
kui kuskil midagi kahtlast
nähakse, tuleb sellest ka
teatada, sest kui inimesed
arutlevad igasugu intsidentide üle sotsiaalmeedias, aga
politseile ei edasta, siis ei
saa võimud sekkuda ega ka
adekvaatset taustapilti piirkonna kohta paika panna.
„Looks ühe tumedamat värvi rubriigi lehes
pätipoistele ka. See teeks
ehk inimesed valvsamaks
ja tekitaks suurema kära
selliste sündmuste ümber.
Äkki nii mõnigi räägiks
kodus asjad lastega üle. Elu
on näidanud, et avalik häbi

VANDALISMI NÄITEID TURVAFIRMA
SECURITAS RAPORTIST
• Liiklusmärk ära keeratud. Pöörasime õigeks.
• Vallamaja ees asuva ringtee juurest on ära võetud tupiktee
liiklusmärk ja visatud see silla juures jõkke.
• Laste mänguväljakul rampide ventilatsiooniluugid lõhutud,
rampide alused on muudetud prügihoidlateks. Kogu rampide ala on soditud grafitiga.
• Laste mänguväljakul on ära lõhutud valgustusposti latern.
• Laste mänguväljakul on jänese skulptuuri juurde kuuluvad
porgandid laiali loobitud ning üks neist visatud jõkke.
• Laste mänguväljakul vandaalitsetud ‒ jänese skulptuuril
porgand ära lõhutud ja visatud jõkke.

KOMMENTAAR TURVAFIRMALT
Midagi erilisi välja tuua ei ole, mida varasematel aastatel soojade ilmadega poleks täheldatud. Teavitused on
suuremas osas Laagri alevikust, väljaspool pole midagi
tähelepanuväärset märgatud. Igasuguste märkamiste korral
kutsume jätkuvalt üles teavitama meie juhtimiskeskust 1660
või 613 9208. Alati on võimalus ka politseid teavitada.
Kahjuks peab tõdema, et Securitasele tuleb neid kõnesid
väga vähe. Enamik juhtudel kirjutatakse tagantjärele
kirju, mitte ei helistata kohe. Patrull saadetakse igal juhul
sündmust kontrollima ja olukorda fikseerima. Ka sündmuste
fikseerimine vahetult peale toimumist on oluline, sest alevikus on piisavalt palju kaameraid, et politsei saaks hiljem
tuvastada kes kus liikus.

mõjub kõige paremini ja
kui asjad leiavad kõlapinda,
hoiavad inimesed rohkem
silmi-kõrvu lahti ja mingid
tegelased tõmbavad ka ehk

oma laamendamistel hoogu
maha,“ pakub vallaelanik
Ingerainen veel ühe idee,
kuidas kogukonnas turvalisust suurendada.

Laagri Teemandi park esitati
maastikuarhitektuuri konkursile
Eesti Maastikuarhitektide Liit on 2005. aastast tunnustanud silmapaistvaid saavutusi Eesti maastikuarhitektuuris. Sel aastal toimub juba kolmandat korda
senisest laiahaardelisem konkurss „Maastikuarhitektuuri aastapreemiad 2018“.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Konkursi žürii on sõelunud esitatud kandidaatide seast välja
nominendid ja nomineeritud
tööde seast selguvad võitjad
6. detsembril Salme kultuurikeskuses toimuval Eesti 2018.
aasta
arhitektuuripreemiate
suurüritusel.

Maastikuarhitektuuri aastapreemiad
2018“ nomineeritud tööd:
• Annelinna kergliiklustee,
• Mäetaguse põhikooli välisruum,
• Naerumaa lasteaed ja linnaväljak,
• Teemandi park Laagris,
• Tartu Vaksali väljak,
• Keila raudteejaama ümbrus,
• rekonstrueeritud Tartu kaarsilla esimene
heli- ja valguskujundus,
• jõululinn Tartu.

Foto: Erge Jõgela
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Üks vanem palub lastekaitsetöötajal
teise vanema järel luuramas käia, et
selgitada, kas ta räägib kohtus tõtt või
mitte. Teine keeldub endise partneriga
otse suhtlemast ja eeldab, et ametnik
vahendab nende asjaajamisi isegi sellel
tasandil, kes millal lapsed trenni toob
või viib. Kolmas kaebab lastekaitse
kohtusse, sest tema hinnangul soosib
spetsialist selgelt teist poolt. Neljas saab
kurjaks, kui lastekaitsja vahendab tema
enda lapse sõnu: „Ma olen kuulnud,
et Eestis ei tohi lastele vitsa anda,
aga minu vanemad ei tea sellest vist
midagi.“
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

O

mavalitsuse lastekaitsespetsialistide
töös on olemuslik
vastuolu. Kohtu teel laste
hooldusõiguste jagamiste
puhul leiab üks pool pea alati, et lastekaitsjad ei tee oma
tööd korralikult, võtavad
teise poole huvides hoiakuid
või on lihtsalt hoolimatud ja
bürokraatlikud. Nagu lastekaitsespetsialistid ise ütlevad, on ühiskonna kuvand
selline, et lastekaitse on
igal juhul halb. Pahasti on
siis, kui nad midagi teevad,
veel hullem, kui ei tee. Lapsed aga peavad selle info ja
teadmise sees igapäevaselt
elama ja jäävad sageli vaidlevate vanemate vahele.
Saue Valdur kutsus Liis
Toominga ja Signe Algma,
kaks valla lastekaitsespetsialisti selle dilemma üle
arutlema.
Kui suur on Saue valla lastekaitsjate n-ö sihtrühm?
Signe: Saue vallas on kuni
18-aastaseid lapsi üle 5800.
Aga lastekaitsjad peavad arvestust pigem perepõhiselt.
Minul näiteks on praegu ligi
40 peret, kellega aktiivselt
ja samaaegselt tegelen. Tunnetuslikult on laste ja noortega seotud probleemistik
viimastel aastatel kasvanud,
aga see on tõenäoliselt seotud sellega, et ühiskonnas
rohkem räägitakse ka laste
jaoks olulistel teemadel –
lähisuhte vägivald, koolikiusamised, erinevad puuded ja diagnoosid.
Kui suur aur tööst läheb
laste hooldusõiguste jagamise teemadele?
Signe: Ikka päris suur osa.
On kahju, et 90% juhtudel
pöörduvadki vanemad kohtu poole, kuigi võiks esmalt
tulla ja lastekaitsespetsialistiga nõu pidada. Minul näiteks on selle aasta jooksul
olnud 14 kohtujuhtumit ja
ainult kolmel juhul suutsid
vanemad laste huvides olla

nii palju koostööaltid, et
saadi kohtuväliselt ja lastekaitsespetsialisti juuresolekul kokkuleppele.
Liis: Selline asi, et lähme lahku ja jagame laste
hoolduse rahumeelselt ära,
on pigem erand. Aga laste
jaoks oleks oluline, et vanemad saavad omavahel
kokkuleppele, sest siis on
tõenäoline, et nad suudavad
üksteisega ka tulevikus normaalselt suhelda. Kui juba
kohtusse jõutakse, on enamasti asjad teravad.
Signe: Kuidagi peakski inimesteni viima, et vanemad
teadvustaksid, et nad võiksid enne kohtusse pöördumist tulla lastekaitsespetsialisti juurde nõustamisele.
Meie saame lisaks pakkuda
perelepituse teenust, suunata terapeudi juurde. Kohtusse minek on lapsevanemate
valik, kuid sageli ei ole see
laste huvidest ja heaolust
lähtuvalt parim otsus.
Liis: Perelepitus ei ole see,
et hakatakse vanemaid lepitama, et nad ikka kokku
jääksid, vaid eesmärk on
jõuda selleni, et nad suudaksid omavahel normaalselt suhelda ja pakkuda
lastele vähemalt kuni 18.
eluaastani arvestades asjaolusid võimalikult toetavat
kasvukeskkonda.
Milline on üldse lastekaitse roll kohtus hooldusõiguse jagamise juhtumite
puhul?
Signe: Kohus küsib alati
omavalitsuse arvamust lapse hooldusõigust puudutavates küsimustes. Me käime
kodukülastusel ja hindame
lapse heaolu erinevates kategooriates: sotsiaalne, majanduslik, tervislik, psühholoogiline jne. Seaduse järgi
on piirkonna lastekaitsel kohustus tegeleda selle lapse
ja vanemaga, kes elab omavalitsuses, aga mina alati otsin kontakti teise vanemaga,
et kuulata ära mõlema näge-

Tihti oleme kistud
vanemate
omavahelistesse
tülidesse, kus
mõlemad pooled
elu eest
tahavad tõestada,
et just nemad
on paremad
lapsevanemad
mus olukorrast. Lastekaitsetöötajad annavad kohtule
tegelikele asjaoludele tuginevad hinnangud ja kirjeldavad tegelikku olukorda
ning kohus enamasti arvestab lastekaitse arvamusega. Selliste hooldusõiguse
kohtuasjade puhul on mingi
alusetu linnalegend, et lastekaitse tuleb füüsiliselt ja
võtab lapsed ära või lastekaitse otsustab, kellele hooldusõigus anda.
Kus need probleemid siis
tekivad?
Liis: Lastekaitse asi ei
peaks üldse olema jageleda
lahutavate vanematega, aga
tihti oleme kistud nende
omavahelistesse tülidesse,
kus mõlemad pooled elu
eest tahavad tõestada, et just
nemad on paremad lapsevanemad. Püütakse ära osta
nii last kui ametnikke. Sõda
läheb isegi selleni välja, et
kes esimesena saab lasteaia
arve ära maksta, sest see
on nagu tõestus, et ollakse
parem lapsevanem ja teine
pool on hoolimatu.
Signe: Täitsa tavapärane on
see, et üks vanem ei suhtle

OLULINE
Igaühel on kohustus teavitada abivajavast lapsest lastekaitsetöötajale, helistades lasteabi telefonile 116 111 või pöördudes
otse päästeameti poole 112. Päästeametisse tuleb helistada
kohe, kui lapse elu või tervis on otseses ohus.
Piirkonna lastekaitsetöötajate kontaktandmed on leitavad
Saue valla kodulehel: http://sauevald.ee/ametnikud6#Sotsiaalosakond.

teisega üldse ja siis öeldakse lastekaitsjale, et mine tee
talle see asi selgeks. Mõni
saadab teisele lapsevanemale mõeldud e-kirju ainult
mulle ja eeldab, et mina neid
teisele poolele vahendaks.
Liis: Süüdistatakse selles,
et lastekaitsjad on erapoolikud ja isiklike suhete tõttu
teevad ühe vanema suhtes
soosivaid soovitusi.
Signe: Sageli ei mõisteta,
et me ei vali vanemate vahel pooli, vaid järgime seda,
mis on laste parimates huvides ning püüame seda selgitada ka vanematele. Omavaheliste suhete klaarimise
osas soovitame alati pöörduda spetsialistide -psühholoogi, terapeudi poole,
kes nõustavad osapooli juba
pikemaajaliselt.
Liis: Kui ma kirjutan kohtule antavas hinnangus, et
lapsel isa juures on kõik
korras, ta on hoitud ja hoolitsetud, siis järeldab lapse
ema, et ma olen isa poolt.
Aga nii need asjad ju ei ole.
Ei saada aru, et see ei tähenda, et ema oleks kuidagi vähem võimeline kasvatama
last, aga tõlgendatakse just
nii.
Signe: Selle kõige tõttu

tuleb lastekaitsetöös sageli ette olukordi, kus üks
vanem, tunnetades, et lastekaitsetöötajal on vanematest erinev seisukoht,
esitab
lastekaitsetöötaja
suhtes kaebuse, olgu see
siis kohtusse või ka näiteks
keskkonnaametisse. Oma
võitluses võitlevad mõned
vanemad lõpuks kõigi ja
kõigega, unustades kahjuks
sealjuures oma lapsed.
Kui kõik on väliselt korras, aga näiteks räägib
üks pool teise kohta halvasti?
Liis: Siis läheb see ka kohtule esitatud arvamusse kirja. Me küll ei kasuta samu
väljendeid, aga see, et vanemate vahel puudub usaldus
või on keerulised suhted,
lisatakse neutraalsel toonil. Seda vanematevahelist
üksteise tagakiusamist on
palju.
Signe: Nendesse juhtumitesse, mis kohtusse jõuavad, on vaimne vägivald
enamasti sisse kirjutatud.
Ka see on vaimne vägivald,
kui lapse kuuldes teisest
vanemast halvasti räägitakse. Ka see on lapse jaoks
vaimselt raske, kui üldse
ei suhelda omavahel ja laps
näiteks küsib, mis issi ütles
ja saab emalt vastuseks, et
ei tea, ma ei räägi temaga.

Liis: Vahel lähevad vanematevahelised erimeelsused üksteise kiusamiseni
välja. Näiteks on laps tõbine, üks vanem palub teisel kokkusaamisel mitte
õue minna, siis teine pool
keeldub põhjendusega, et ta
ei lase endale ette kirjutada, mida ta tegema peaks.
Keelatakse teisel vanemal
lapsega reisimine, elukohavahetus või ähvardatakse sellega. Vanemad ei saa
kahjuks aru, et tegelikult
tehakse sellise käitumisega
halba ju ainult oma lapsele.
Kas ähvardatakse ka
lastekaitsega?
Signe: Minu poole on
pöördunud küll inimesi,
kes tahaksid oma kaasast
lahku minna, aga ei julge,
sest partner on ähvardanud,
et tuleb lastekaitse jutule
või läheb kohtusse ja kuna
teisel poolel pole näiteks
sissetulekut ega töökohta,
kardetakse, et ainult sel
põhjusel võtabki lastekaitse
lapsed ära. Veekord - lastekaitse ei võta ühestki perest
lapsi oma otsusega ära (välja arvatud hädaohus olevaid lapsi) ega otsusta, kelle juures laps elama peab.
Sellistel juhtudel, kus üks
vanem ähvardab teist, olengi selgitanud, kuidas hooldusõiguse jagamise protsess käib ja inimesed on
oma hirmudele leevendust
saanud. Sageli on ka vanemate palgatud advokaadid
ja juristid jätnud selgitustöö tegemata ning asunud
kohe oma klienti kaitsma,
teadmata, mille eest teda
kaitstakse.
Kuivõrd teid häirib see
üldine negatiivse tooniga
suhtumine sotsiaaltöötajatesse? Viimasel ajal on
meediauudised jõuliselt
just lastekaitseametnikele
näpuga näidanud?
Signe: See foon ei ole aastatega paremaks läinud.
Kui varem oli mingigi positiivne suhtumine, siis nüüd
on see taandunud nendesse
linnalegendidesse, et lastekaitse on igal juhul paha.
Üldine ameti maine on ikka
väga madal.
Liis: Lastekaitsetöötaja ei
saa minna nende erinevate
meedialugude puhul kuskile avalikult juhtumitest
rääkima või lastekaitse arvamust ja lugude tegelikke
tagamaid selgitama. Me ei
tohigi seda teha. Igal juhul
jääb peale see, kellel on
kõvem hääl ja suurem auditoorium. Köögipool jääb
sotsiaalosakonda varjule.
Signe: Seetõttu on igati tänuväärne, kui massimeedia
kajastaks rohkem ka positiivseid juhtumeid, mis
tänu lastekaitsetöötajatele
on hästi lõppenud. Suurim
tänu lastekaitsetöö puhul
on alati laste ja vanemate
siiras aitäh.
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Balticconnectori maagaasi trassi ehituse lõpptähtaeg on oktoober 2019
Konsortsium (EG Ehitus AS, Scanweld AS, UAB Alvora) ehitab alates 24. maist 2018 Balticconnectori
maagaasi trassi.
Konsortsium (EG Ehitus AS, Scanweld AS, UAB Alvora) ehitab alates 24. maist 2018 Balticconnectori maagaasi trassi.
Projekt näeb ette raadata mets ja võsa, valmistada ette kaevikud trassile, teostada gaasitoru montaaž, selle tõstmine
kaevikusse ja tagasitäide ning taastada katendid.
Ehitustööde tellija on Elering AS. Ehitus valmib projekti
„EPC works for DN700 MOP 54 gas pipeline from Kiili to Paldiski“ alusel ning vastavalt väljastatud ehitus- ja kaevelubadele.
Trassikoridor läbib viit kohalikku omavalitsust: Kiili vald,
Saku vald, Saue vald, Keila linn ja Lääne-Harju vald.
Tööde lõpptähtaeg on oktoober 2019. Tööde teostaja
Konsortsium vabandab ette kõigi ebameeldivuste pärast
ning palub elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlikku
meelt. Lisainfo: https://elering.ee/balticconnector
KONSORTSIUM (EG EHITUS AS, SCANWELD AS, UAB ALVORA)

Saue linna uus
spordimeka sai nurgakivi
Saue valla 2018. aasta suurim investeeringuobjekt Saue linna spordihall sai nurgakivi.
2019. aasta augustis valmiv spordikeskus, mis läheb maksma
3,8 miljonit eurot, on võimas polüfunktsionaalne spordihall.
Seal on sisejalgpalliväljak ja -kergejõustikuareen, vibulaskmise tsoonid, aeroobikasaalid ja avar jõusaal.
Spordihall kerkib Saue gümnaasiumi vahetusse naabrusesse ujula ja staadioni vahelisele alale.
Saue Spordirajatised OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ sõlmisid
Saue spordihalli rajamise lepingu selle aasta 9. mail. Ehitus
algas juulis ja planeeritud valmimise aeg on 31. august 2019.
Spordihalli projekteeris Sweco Projekt AS, omanikujärelevalvet teeb ATLM Group OÜ.

Saue valla ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Saue Vallavalitsus algatas oma
17.10.2018 korraldusega nr 1329
Saue linnas Tule tn 8 (katastritunnusega 72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega
ärimaa 50% ja tootmismaa 50%)
ja Tule tänav 10 (katastritunnusega 72801:002:0055, suurusega
5445 m², sihtotstarbega ärimaa
50% ja tootmismaa 50%) kinnistutel ja nende lähialal detailplaneeringu koostamise ning jättis
sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) algatamata. Planeeringuala asub Saue linnas Tule tänava ääres Koondise ja Pärnasalu
tänavate vahelises lõigus ning on
osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine, maasihtotstarbe
muutmine ning ehitusõiguse
määramine
kaubandushoone,
büroohoone ning korterelamute või ärihoonetete rajamiseks.

Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Saue linna üldplaneeringu
kohaselt on planeeritava maaala näol tegemist perspektiivse
keskuse maa-alaga, mis on kavas
muuta linna olulisemaks äri- ja
peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks
keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna
üldplaneeringu eesmärki, kuna
kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning
büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala
funktsionaalse mitmekesisuse
ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.
Planeeringuga ette nähtud
tegevused ei kuulu olulise keskkonnamõju tegevuse hulka, sest

planeeritaval alal ega selle vahetuse läheduses ei ole kaitstavaid
loodusobjekte ega rohevõrgustiku ala, planeeringuga ei ole ette
nähtud tegevust ranna või kalda
piiranguvööndis, planeeringuga
ei kavandata tootmistegevust
ega olulise keskkonnamõjuga
ehitustegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi kahjustamist,
sh vee, pinnase, õhu saastamist.
Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset negatiivset mõju
inimeste tervisele ja heaolule,
kavandatav tegevus ei avalda ka
negatiivset keskkonnamõju planeeringuala kontaktvööndisse
jäävatele olemasolevatele kinnistutele. Pigem võib tootmistegevuse ja laonduse linnasüdamest
väljaviimise ning ala korrastamise puhul eeldada positiivseid
mõjusid inimeste tervisele ja
heaolule ning piirkonna kuvandile ja kinnisvara väärtusele. Sellest
tulenevalt ei pea Saue Vallavalitsus vajalikuks detailplaneeringu

elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamist.
Lisainfot planeeringu algatamise ja KSH mittealgatamise
kohta leiab Saue valla kodulehelt
http://sauevald.ee/algatatud-detailplaneeringud-2018.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Alliku külas Silla
tee 2 kinnistul (katastritunnus:
72701:002:1517); 5949 m² 100%
elamumaa) määrates tingimused
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Arvamused esitada hiljemalt 17.11.2018 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn;
info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab Urmas Elmikult
679 0191, urmas.elmik@sauevald.
ee

Veskimöldresse planeeritav kool
on ilupildi peal valmis
2020. aasta sügiseks peaks tulema lisa
Saue valla seitsmele koolimajale –
Veskimöldre 2 elurajooni Laagri servas
kavandatakse lasteaed-põhikooli.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

L

aagri venib aleviku
ümber üha laiemaks,
ainuüksi Veskimöldre 2 elurajooni peaks 2019.
aastaks olema elama asunud
sadakond peret. Uuel haridusmajal on potentsiaali.
Projekteerimise
faas
on läbi, arhitektuuribüroo
TAVA OÜ pakutud lahendus heaks kiidetud ja nüüd
algavad ettevalmistused ehitushankeks, mida korraldab
maja haldamiseks loodud
sihtasutus Veskimöldre haridusmaja. Viimane on loodud

hoone ehitamiseks, rentnikuteks saavad üks valla lasteaedadest ning Laagri kool.
Vallamaja haldusosakonna juhi Silver Libe sõnul on
tegemist suure ja rahvusvahelise hankega, prognoositava maksumuse suurusjärk on
8 miljonit eurot. „Loodame
2019. aasta alguses ehitajaga
lepingusse jõuda, siis läheb
vähemalt aasta ehituseks ja
2020. aasta kevadeks tahaks
maja juba pedagoogidele üle
anda. Et saaks enne suvepuhkusi kõik sisemised ja
sisulised ettevalmistustööd
ära teha ja 1. septembril maja
lastele avada,“ valgustab

Libe kavandatavat ajagraafikut.
Finantseerimine jaguneb
kolmeks. Lasteaiakohtade
loomist toetab Riigi Tugiteenuste Keskus linnaliste piirkondade arendamise meetmest 910 350 euroga. Lisaks
on Veskimöldre 2 arendajaga
planeerimismenetluses sõlmitud kokkulepe, et ta toetab
piirkonna sotsiaalse infrastruktuuri rajamist, mis on sa-

mas suurusjärgus eurotoetusega. Ülejäänud rahastus on
planeeritud vallaeelarvesse.
Lasteaia osa planeeritakse 3-rühmalisena, põhikooli
osa esialgu kahe paralleeliga, perspektiivis ka juurdeehitusvõimalusega
veel
kahele paralleelile. Kõrvale
tulevad ka sportimisvõimalused: 250-meetrise jooksurajaga staadion, korvpalli- ja
võrkpalliväljak, jalkaplats.

Investeeringutaotlusi esitati 2019. aasta eelarvesse pea 137 000 euro ulatuses
Esindatud oli kaheksa seltsi ja ühingut
kokku üheksa projektiga. Vallavalitsus
on oma heakskiidu andnud, lõpliku
rahastusostuse teeb volikogu koos
eelarve kinnitamisega.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

S

aue vallas on kolmandal sektoril võimalus
taotleda vallalt toetust
avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks või
renoveerimiseks.
Selleks
võib olla kultuurimaja või
spordihoone renoveerimine,
terviseraja või lõkkeplatsi rajamine, mänguväljaku
ehitamine jne. Ühine nime-

taja on see, et objekt peab
olema avalikuks kasutuseks.
Toetuse suuruseks on
maksimaalselt 3200 eurot,
kui välist kaasfinantseeringut pole. Kui on, siis üldjuhul mitte rohkem kui veerand kavandatava projekti
maksumusest.
Vallavalitsus on kõikidele taotlustele rohelise tule
andnud, lõpliku otsuse teeb
volikogu, kui kinnitab summad 2019. aasta eelarvesse.

2019 investeeringutoetused
MTÜ

Projekt

MTÜ Lehetu
Külaselts
MTÜ Vanamõisa
Küla
MTÜ Muusikaselts
Nissi Trollid
MTÜ Nissi
Pritsumeeste
Ühing

Külakeskuse katuse renoveerimine ja akende väljavahetamine + omanikujärelevalve teenus
Matkaraja ehituse I etapp. Puude langetamine,
teede katmine, raja viidad

Kaasfin
(KOP,
Omafin
LEADER jms)

Kogukulu

Saue vallavalitsuse
otsus

10 425

93 824

0

104 249

Toetada juhul, kui kaasfinantseering saadakse

3 185

28 663

0

31 848

Toetada

Tööstuse 1 hoone katuse ja fassaadi rek

78 034

117 051

0

195 084

Toetada juhul, kui kaasfinantseering saadakse

Nissi VPK garaažipõranda rekonstrueerimine
(Riisipere, Töökoja tee 9)

3 200

0

2 922

6122

Toetada

3 200

2 000

190

5390

Toetada

3 192

0

1 000

4192

Toetada

30 252

100 000

0

130 252

2 601

0

0

2601

Toetada

3 139

0

0

3139

Toetada

Koidu mänguväljaku II etapp. lemendid väikelastele
(linnak, kiiged, karussell), paigaldus omavahenditest
talgupäeval
MTÜ Hüüru
Hüüru mõisa jõulinnaku II etapp. Treeningseadmed,
paigaldus ja aluse ettevalmistus
Külaselts
Tuula seltsimaja V etapp (ventilatsioon, kaabeldus
MTÜ Tuula Tutulus
ja kogukonnaköök)
MTÜ Maidla
Seltsimaja siseseinte värvimine
Külaselts
MTÜ Maidla
seiklusraja I etapp (terviseradade ääres) 2 platvormi
ja 3 elementi ja elementi ronimiseks
Külaselts
MTÜ Koidu
Külaselts

Taotlus 2019
EELARVESSE

137 228

Toetada juhul, kui kaasfinantseering saadakse

Eesmärk on julgustada õpetajaid
stampidest lahti laskma, neid loovalt
lähenema ja ühendama nii aine- kui
huviõppe.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

R

uila kool valiti Tulevikukooli
programmi, mis annab
koostöös Tallinna ülikooliga kogemuse läheneda
arenguvajadustele ja -võimalustele teaduspõhiselt ja
süsteemselt. Tulevikukool
on Euroopa sotsiaalfondi
ja SA Innove toel Tallinna
ülikooli haridusuuenduse
kompetentsikeskuse projektis loodud programm, mis
aitab koolidel teha muutusi
õppetöös nii, et need oleksid
tõhusad ja kestvad. Programmis osalenud kool peaks
suutma näha ja sõnastada
muutmisvajadusi ja muutused ka kooli igapäevaellu
viima.
Päriselus tähendab see,
et näiteks eelmisel aastal
osalenud koolid keskendusid
koostööle, õppija eneseregulatsioonile, õpimotivatsiooni
stimuleerimisele, kujundavale hindamisele ning üldpädevuste hindamisele.
Ruilas on tehtud ka varem arengukoostööd Tallinna ülikooli haridusinnovatsiooni keskusega, osaletud
on Education4Future rahvusvahelises täienduskoolitusprogrammis ja Tallinna

ülikooli uuringutes.
„Uute lahendusteni saab
jõuda ka kohapeal koolis
katsetades, aga koostöös
ülikooliga kogutakse ja analüüsitakse tõendeid, saadakse tuge spetsialistidelt ning
teoreetilist ja tõenduspõhist
materjali uuenduste mõtestamiseks,“ selgitab Ruila
kooli direktor Tiia Rosenberg osalemissoovi. Tema
sõnul soovib Ruila kool
programmilt tuge lõimitud
aine-, huvi- ja klassivälise
õppe idee elluviimiseks, kus
õppijad osalevad aktiivselt
õppeprotsessis. „Soovime
lisaks tavapärastele aktiivõppemeetoditele leida uusi
lähenemisi, mis tõstaksid
laste motivatsiooni ning toetaksid mõtestatud õppimist.
Et lapsed saaksid aru, miks
nad midagi õpivad,“ lisab
direktor.
Juba praegu on Ruila
koolis õpetajate vahel jaotatud huvitöö ning n-ö huvijuhi rolli roteerumine erinevate ürituste eestvedamisel
on andnud häid tulemusi
õpetajate koostöös. Koostöö toimimiseks käib juba
mõned aastad kord nädalas
koos õpetajate kolleegium,
kus viiakse läbi lühikoolitusi ja koordineeritakse õppeja huvitegevusi. „Oluline on

AS Eesti Raudtee kuulutas välja Riisipere-Turba
raudtee ehitushanke, millele oodatakse pakkumisi
kuni 27. novembrini 2018.
Eduka pakkuja ülesandeks on koostada tööprojekt ning 2019.
aasta sügiseks valmis ehitada raudtee muldkeha ülemine kiht,
truubid-sillad, ülesõidud-ülekäigud ning raudtee pealisehitus.
„See on viimane hange, mis on vajalik Riisipere-Turba
raudtee taastamiseks. Oleme ilusasti agraafikus ning kui kõik
hanked saavad lepingulised partnerid, peaks see 6,5 kilomeetri
pikkune raudteelõik valmima tuleva aasta novembriks,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee peaprojektijuht Urmas Leinfeld.

Koostöölepingut allkirjastamas

toetada õpetajaid teadlikkuse tõstmisel, hoiaku muutmisel, julgustada loovalt
lähenema õpetamisele. Et
õpetajad julgeksid lahti lasta
stampidest ning õpikutest,
kontsentreerides tähelepanu õpilasele ning avardades
õpikontseptsiooni,“ loodab

Rosenberg programmilt eesmärkidele tuge.
Sel õppeaastal on Ruila
kooli kõrval Tulevikukooli
programmis osalemas Pelgulinna gümnaasium, Väätsa põhikool, Tallinna kunstigümnaasium ning Peetri
lasteaed-põhikool.

Ääsmäel avatakse uus toidukauplus
Meie toidukaupade kett, kuhu kuulub 68 poodi üle Eesti, plaanib oma järjekordse
poe Saue vallas Ääsmäel avada detsembri algul.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

AS EESTI RAUDTEE

SuMu restoran suletud
Kolm kuud jõudis Sauel tegutseda restoran SuMu,
mille tulekut kohalikud tervitasid ja mis esimeste
kuude jooksul kundedelt valdavalt head tagasisidet sai. Ometi sulges juulis avatud söögikoht oma
uksed juba oktoobris.
„Tõesti, SuMu on suletud. Ja
seda ühel põhjusel ‒ restorani ruumides ilmusid välja
puudused, millest meid ei
teavitatud ja seetõttu otsustasime sellisel kujul restorani pidamist mitte jätkata. Täname kõiki, kes meie
juures käisid ja kes meile
kaasa elasid,“ kommenteeris Kristel Kibuvits-Kallas
restorani esindajana Saue
linnaelanike FB-lõimes.

K

ui sügise alul löödi kopp Ääsmäel
maasse kohe külaplatsi ja maantee vahel,
hakkasid külaseltsi liikmed
saama telefonikõnesid teemal, et kas tõesti on alguse
saanud kaua oodatud külamaja ehitus. „Kui vastasin,
et ei, Meie kauplus tuleb,
siis järgnes hüüatus, et oo,
te teete hoopis oma poe,“
naerab külaseltsi liige Marek sõnamängulist segadust.
Meie toidukaupade kett
on ajal, kui elu järjest linnastub, üsna erandlik, arendades tegevust ka väikeasulates. „Ääsmäe piirkonnas
elab tuhatkond elanikku ja
me usume, et järjest rohkem on neid, kes eelistavad
suurlinna suurte marketite
asemel teha oste kodupoest.
Kui arendaja pakkus omandada kinnistu Ääsmäel,
polnud vaja kaua mõelda,
sest nägime, et Ääsmäe on

Riisipere-Turba raudtee ehitushange oli selle projekti hangete järjekorras viimane, mille hanketeade on nüüd avaldatud.
Eelnevalt on AS Eesti Raudtee juba sõlminud töövõtulepingu
Elektrizace železnic Prahaga summas 2,1 miljoni eurot Riisipere uue veoalajaama projekteerimiseks-ehitamiseks, samuti on
juba varem avaldatud hanketeated elektrirongide kontaktvõrgu
ning Turba ooteplatvormi ja parkla ehitamiseks.
Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks
möödunud aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse maksumuseks on kavandatud ligikaudu
kaheksa miljonit eurot.

jõuliselt arenev väikeasula,
kust oli puudu kaasaaegne
väikepood,“ selgitab kohavalikut Meie toidukaupade ketti omava RR Lektus
AS-i juhatuse esimees Rein
Reinvee.
Väikepoodide eeliseks
peab Reinvee väiksusest tulenevat ostumugavust: vähem rahvast ja vähem trügimist, kiire parkimine koos
kiire poeskäiguga, tuttavad
müüjad.

Meie toidukaupade ketipoode iseloomustab eelkõige see, et ollakse odavkett, mis tegutseb väikestel
pindadel. Poes on väiksem
sortiment, umbes neli tuhat
toodet ja pakkumises on
kõikide tootegruppide enim
müüdavad artiklid. „Kui
suures marketis võib erinevaid ketšupeid olla näiteks
kakskümmend sorti, siis
väikepoes vaid enim müüdavad viis sorti. Oluline on

ka eesmärk pakkuda kõiki
tooteid väga soodsa hinnaga,“ kirjeldab Reinvee Meie
ketipoodide spetsiifikat.
Ääsmäe poe üldpind
saab olema 404 m 2, parkla
mahutab 22 autot ning töötajaid saab olema neli või
viis.
Praegu tegutsevad piirkonnas ka kaks veelgi pisemat poodi: Haru tee kauplus
Haapsalu maantee ääres ja
küla sees Salu pood.

Priileiva pood Laagris
taasavatud
Vae tänaval asuvast Priileiva pagaritöökojast
saab taas värsket leiba osta.
Mõnda aega on koht kundedele suletud olnud, aga nüüd saab
hommikustel aegadel, kui pagarid ise kohal on toodangut tegemas, läbi astuda ja värske leivakraami kaasa osta. Priileiva
tooted on teravilja- ja nisuvabad.
„Müük toimub hommikuti kell 9-12 ja sularahas. Tegelikult
võib igal ajal, kui aknas tuli on, tulla uksele koputama,“ ütleb
Priileiva asutaja Ain Kabal.
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Ruila koolis tehakse koostöös
ülikooliga haridusinnovatsiooni

Eesti Raudtee kuulutas
välja Riisipere-Turba
raudtee viimase
ehitushanke

Lauri on vihane: „No
mis kohaga mõtleb
inimene, kes lahtist
hundikoera linna
vahel jalutab?“

Üle valla disainiti
bussipeatused jutukamaks
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Ajust käis läbi sada mõtet sekundis, üks neist andis mälusopist signaali, et see pole esimene kord. Paras déjà vu hetk.
Samasugune situatsioon enda poole tormava täpselt sama
hundikoeraga on korra varemaltki olnud.
„Ma olen nüüd ikka korralikult vihale aetud,“ nendib Lauri, kellele see õhtu lõppes endale esmaabis, sest oma koera
kaitstes ja teda kaelarihmast hundikoera fookusest välja
tõmmata üritades sai mees peopessa verised vaod. „Aga kui
minu asemel oleks olnud pisike tüdruk pisikese puudliga,“
põrutab mees üsna ogaliselt, „kuidas see siis oleks lõppenud?“
Kuigi hundikoera omanik oli Lauri ees kohe ka vabandanud, on mees siiski üsna leilis. Toob paralleele, et sama vastutustundetu oleks, kui mõni bussijuht purjus peaga hommikul töövahetust alustaks. Õnnetusjuhtumi potentsiaal on
pea sajaprotsendiline, tagantjärele vabandus õnnetust olematuks ei tee. „Kirjutage sellest lehes, et mingid seadused
kehtivad ju koeraomanikele ka,“ nõuab mees.
Samas annab mees aru, et ega sellised näpuga viibutamise artiklid ei muuda suurt midagi. „Kui ma tellin vallalehes esilehesuuruse reklaami ja panen omanike aadressi
kirja, kas siis inimesed hakkaksid mõtlema?“ küsib Lauri
retooriliselt.
Sätteid Saue valla lemmiklooma pidamise eeskirjast
• Lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise
võimaluse.
• Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara ega teisi loomi. Loomaomanik vastutab
looma tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi õigusaktidest sätestatud ulatuses ja korras.
• Keelatud on kaaskodanike või teiste loomade häirimine,
ohustamine või neile kahju tegemine lemmiklooma poolt.
• Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või
kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv,
koonurihm).
• Jalutusrihmaga ohjamata võib lemmikloomaga avalikus
kohas viibida tarastatud aedikutes (koerteparkides, koerte
treenimisaladel) ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle
ning võimalus loom vajaduse korral kohe jalutusrihma külge
kinnitada.
• Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku (4 eurot) suuruse rahatrahviga.
• Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku
(4 eurot) suuruse rahatrahviga (foto on illustreeriv).

B

ussipeatused on kahtlemata avaliku ruumi
ühed kasutatavamad
kohad. Ja neid võib olla mitut sorti ja nägu. On peatusi,
mis ajavad asja ära – putkal
on katus peakohal ja hea,
kui seinad terved ja sõiduplaan nähtaval. Aga on ka
selliseid, mis lisaks esmasele
funktsioonile pakuvad veel
midagi: silmailu, kasulikku
informatsiooni,
ootamatut
emotsiooni.
Millegipärast on bussipeatused tihti ka kohad, kus
pahalased jõu- ja ilunumbreid pimeduse varjus näitamas käivad. Kiputakse neid
kas lammutama, täis sodima
või puruks peksma. Vallamajas arutati, mida nende
valla avalikku nägu mõjutavate paviljonidega ette võtta.
Ideid oli seinast seina. Alates
sellest, et lööks plekiga üle
ja ei peaks enam vandaalide
pärast muretsema, kuni natuke utoopiliste mõteteni, et
kui ootaja pingile istub, hakkavad kuskilt pingialusest
kõlarist näiteks Anna Haava
luuletused kostuma.
Lahendus jääb kuskile
sinna vahele. Visuaalses mõttes ehk mitte nii silmatorkaval läbipaistvast plastikust
kestal on omakandi mehe

Bussipaviljon Turbas

Foto : Indrek Brandmeister

22. oktoobril jalutas Lauri rahulikul Saue linna
vahel oma kuldse retriiveri Bluga. Õhtu juba
täitsa hiline, porikuu pime aeg. Korraga välja
ilmunud tumedat karva hundikoer võttis suuna
tema looma poole.

Foto : Olvia Laur

„Kuulikindla“ plastikuga ning tekstikildude ja fotodega kaetud bussiputkad
annavad loomulikult ka tuule- ja vihmavarju, aga on ka niisama huvitavad
uudistada.

Foto: pexels.com
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Bussipaviljon Ääsmäel

Valdur Vachti kaadrisse jäänud meeleolud peal. Lisaks
kujundatud tekstikatked, mis
annavad aimu piirkondade

ajaloo või legendide kohta
või on mõnel juhul niisama
kunstmuinasjuttude moodi
tekstid. Et see hommikune

Valminud ja valmimisel bussipeatused (12 tk)
• Laitse, Laitse loss- töös
• Ellamaa, Ellamaa
(Haapsalu mnt) - töös
• Koidu, Koidu – töös
• Kaasiku, Laitse seltsimaja
- töös
• Laagri, Laagri kool - töös
• Vanamõisa, Jalaka tee töös
• Munalaskme, Munalaskme
• Vilumäe, Riisipere mõis
(Haapsalu mnt)
• Turba, Turba kauplus,
Jaama tn
• Ääsmäe, Ääsmäe kool
• Tuula, Tuula seltsimaja
• Lehetu, Lehetu

viis minutit bussiootamist
oleks tsipa hariv ja annaks
võimaluse kusagile mujale
kui vaid telefoniekraanile
pilku kinnitada.
„Lehetus on nii ilus bussipaviljon, mis hommikul
saadab teele ja õhtul võtab
vastu. Ja kõige toredam on
veel see, et mõni sai teada,
et Lehetus on mõis olnud.
Arvati, et see on Saidafarmi
kontorihoone,“ annab kohalik külaelanik Olvia tagasisidena teada.

Sissekirjutusest tõusev kasu on ka
isiklikus rahakotis tuntav
Sissekirjutus on teenuste saamise
eeldus. Ja tegelikult südametunnistuse
küsimus ikka ka.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„M

is mõttes te ei
lükka mu teed
lahti?“ on külamees üsna heitunud. Üle
metsa naabrimees Ülo ju
rääkis, et nüüd on nii, et vaja
teada anda valda ja ongi talvel kergem. Ülo unustas ütlemata, et ega tegelikult enne
vallas jutule ei võta, kui on
selge, et küsija on end ametlikult elanikuks möllinud. Ega
Ülo taibanudki öelda, sest
endal tal on paberid korras.
Ülo arvab, et kui ikka elad
kohapeal, peab olema kodukoht ka ametlikuks vormistatud.
Teelükkamist küsinul tegelikult vedas, kirjutas end
sisse ja nüüd on lume tulles
ikka sahka oodata. Anul seevastu läks täbaramini. Tema
kaksikud tütred alustasid sel

sügisel kooliteed. Igatepidi
päris hullumaja. Kui palju
sahmimist ja ärevust oli september täis. Ja rahakulu. Aga
Anu teadis, et kui suur kiire
möödas, astub vallamajast
läbi ja taotleb plikadele ranitsatoetust. Saab suuremad
kulud kenasti tasa. Anul oli
teada, et kahe lapse pealt
peaks saama 320 eurot suisa.
Kahjuks selgus, et Anul on
õigus ainult poolele summale
ehk kummagi lapse pealt 80
eurot.
Miks? Põhjus proosaline
– Peeter, Anu abikaasa, on
paberite järgi hoopis hiidlane. Ja kui ainult üks lapsevanem on sisse kirjutatud, siis
täistoetust ei saa. Ja ei aita ka
see, kui Peeter nüüd kähku
asjad korda ajaks. Viimane
tärmin seda teha oli juba eelmisel aastal hiljemalt 31. detsembril. Teha pole midagi.
Sissekirjutusest tõusev

kasu on ka isiklikus rahakotis tuntav, sest Saue vallas on
paljude toetuste ja teenuste
saamise eeldus seotud elanikeregistri kirjega, olgu selleks talvine teede lumest lahtilükkamine või lasteaiakoha
saamine, rahalised toetused
või soodustused on eranditult kõik seotud ametliku elanikustaatusega.
Samas leitakse Saue vallamajas, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult
sisse kirjutatud sinna, kus
tegelikult elatakse ja hüvesid
tarbitakse. Rahvastikuregistri seadus kohustab inimest
hoolitsema enda ja laste elukoha aadressi õigsuse eest.
Ühelt poolt annab see
vallale võimaluse adekvaatsemalt planeerida kohalikku
elukorraldust, olgu selleks
teede korrashoid ja koolikohad, sotsiaalabi või kultuurikorraldus. Kui on teada
potentsiaalsete
kasutajate
hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem.
Teiselt poolt on kõikide
nende kohalike teenuste rahastamise eelduseks maksu-

Elukohateate
võib...

• täita vallamajas kohapeal,
• avalduse võib välja printida (saadaval ka valla kodulehel www. sauevald.ee) ja
saata postiga vallamajja,
• avaldust on võimalik teha
ka e-teenuste vahendusel
aadressil www.eesti.ee.
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing,
telefon 654 1143.
Oluline kuupäev 31.12.
2018.

de laekumine elanikelt, sest
üksikisiku tulumaks moodustab pea 80% vallaeelarvest. 2019. aastal laekuvate
maksete aluseks on 31. detsembri 2018. aasta elanikeregistri andmed. Kõikide
inimeste palgatulult, kes aastavahetuse seisuga on ametlikult valla elanikud, laekub
järgmise aasta jooksul oluline osa tulumaksust valla
eelarvesse.
Aastasisesed
muutused registris sel määral mõju ei oma.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

ga novembrikaamost liiga kergelt üle ei kavalda, aga inimesed otsivad
siiski erinevaid teid, et end ikka
mõistuse juures ja funktsioneerivana hoida. Kolm sauevallakat jagavad oma mõtteid.
Evelin Mürk Laagrist: Kaamos on keeruline, eriti kui on
külm ja rõske. Kui on lihtsalt
pime, aga kuidagi veel sume,
siis pole nii hull.
Meie pere on mardisantide ja kadrisantide usku. Seni
oleme ka ise täiskasvanutena
vähemalt ühe jooksu kaasa teinud. Need on õhtud, mis toovad
tervesse nädalasse elevust ja
ootust - mida me seekord selga paneme, milliseid vanarahva küsimusi küsime, mis laule
lapsed on õppinud. Vähemalt
paari tuttava juures oleme alati
käinud. Koolilapsed on valmis
ka võõraid peresid üllatama.
Üks päästeingel pimedaks
ajaks on koer. Kui muidu ei
soovigi enam nii palju väljas
liikuda, siis koeraomanikuna
tuleb end kasvõi sunniviisiliselt jalutuskäigule ajada ning
enamasti jalutuskäigu lõpuks
on endal kah hoopis parem enesetunne, mõte on puhanud ja
värske õhk kosutanud.
Meil kipub peres olema
ka nii, et mida külmemaks ja
pimedamaks aeg läheb, seda
rohkem on meil kodus teejoojaid. Mulle meeldib tee ingveri või meega ‒ annab sooja ja
turgutab immuunsust. Lapsed
armastavad panna tee sisse külmutatud või ka kuivatatud vaarikaid. Toredad on need õhtud
igal juhul, kui keegi taas köögist hõikab: „Kas kõik soovivad
teed?“ ja pärast kostab ühine
vaikne lurin.
Katrin Charles Saue linnast:
Selleaastane lausa erakordne
põrgusoojus suvel pani mind
soovima juulikuus, et oleks
ometigi külm november. Ja
siis mõtlesin, et kui ükskord on
külm ja pime november käes,
siis ma olen väga rahul, et see
aeg tuligi. Kogu suvi oli nii
palav, et sain oma „akud“ päikeseenergiat täis laetud. Jagub
seda siiani ja ka seniks, kuni
uus suvesoe on järgmisel aastal
jälle käes. Ma naudin nelja aastaaega sel aastal eriti, kuna nad
on nii ilusad olnud. Alguses ei
saanud kevad hoogu sisse ja kui
sai, siis suure hooga läks roheliseks. Suvel said marjad väga

ruttu valmis ja oli suur õunasaak. Sain töö juures mitu nädalat süüa õunu, mida kolleegid
olid oma aiast korjanud.
Üks nipp, mis aitab - ma
endamisi mõtlen, et november
on kõigest üks kuu terves aastas, mis tuleb üle elada. Sest
peale novembrit tuleb jõulukuu ja peale seda hakkab jälle
päev-päevalt rohkem valgust
tulema. Mind paelub sel pimedal ajal, kuidas kõik tänavad
ja majad on pisikeste tulukeste
ja lampidega kaunistatud. See
aitab samuti ilu ses kaamoses
näha.
Õhtuti kodus olles teeb abikaasa mulle sooja teed mee ja
ingveriga. See toob soojust
naha vahele ja peletab ka viirused eemale. Meie pere võtab
neil kuudel, milledes on R-täht
sees (september, oktoober, november jne), D-vitamiini, lisaks
ka C-vitamiini. Ikka selleks, et
organism peaks pikale pimedale ajale vastu. Lisaks on tütar
sportlane ja tal on treeninguteks eriti vaja lisaenergiat.
Ühe lihtsa asja, mis ma oma
kodus olen teinud, et aju veidikene „ära petta“, on see, et
ma olen ostnud laelampideks
täisspektrilised lambid ‒ nende
valgus on väga lähedane looduslikule päevavalgusele ja nad
annavad kehale valgust lisaks.
Nad küll maksavad rohkem kui
tavalised LED-lambid, kuid
nende efekt on palju kordi suurem, et kaamost peletada.

Maarja soovitab tugitoolis kerra tõmmata, aurav tee- või kakaotass
kõrvale sättida ja oma kapsaks loetud lemmikraamat üles otsida

Maarja Lillemäe Mõnuste külast: Meid iga-aastaselt
tabav kaamos võib tunduda
esmapilgul hirmsa needusena, mis tuleb erinevaid abivahendeid kasutades lihtsalt üle
elada. Kõik on aga alati perspektiivi küsimus ja kui seda
sünkpimedat sügis- ja talveaega hetkeks vaadelda teise nurga
alt, võib muutuda kole pimedus
millekski, mis hoopis toetab.
Mis siis, kui osalt tänu oma
„kohutavale” kliimale oleme just need, kes me oleme?
Eestlasi naljalt teiste rahvaste
esindajatega segi ei aja. Piisab
Mikita lugemisest, et sellele
fenomenile sügavam seletus
Meil siin on tõenäosus tänaval
kohata tarka inimest oluliselt
suurem kui mujal riikides. See
on igal juhul kindel, sest piisab
oma koduõue lahti tegemisest,
ütleme näiteks avatud talude
päeval, kui su enda hoovi valgub inimesi, kellega sooviks
pikemalt vestelda, sest nii huvitav on. Igaühel meist on natuke
erinev elukogemus ja –tunne-

tus, aga kuskil sügaval tunned
suurt sooja sarnasust. Õhtuks
on meenutuseks järel vaid tallatud muru ja ei ühtki soditükikest.
Kunagi tõi üks mu tuttav
välja ilusa mõtte folkloorist ‒
kui vaadata eestlaste, lätlaste ja
leedulaste pärimuslugusid, siis
seal mindi ikka kogu aeg põhja
poole tarkust saama. Leedukad
ja lätlased käisid Eesti nõia juures, meie läksime Soome sepa
juurde ja soomlased tavatsesid
minna Lapi targa juurde. Miks
küll? Sellele küsimusele oskame tegelikult oma soojamaa
puhkusereisidele
tuginedes
kõik vastata – kui loodus toetab
sedavõrd, et ise midagi tegema ei pea, siis inimjuurikas on
üles ehitatud nii, et ta üldiselt ei
teegi midagi. Või kui, siis õige
natuke. Soe on, toitu ka, sest
puuviljad kukuvad praktiliselt
pähe ‒ milleks siis rabeleda?
Kui aga elada kohas, kus
loodus ei toeta, pead leidma
üles oma sisemise väe ning kui
loodus ei toeta kohe üldse mit-

Foto: Merle Beljäev

Inimeste sügisretoorikasse on ilmunud
mõnusa ilmega taanikeelne sõna hygge.
Selle lühikese väljendiga mõtestatakse
kontseptsiooni, kuidas luua aasta
pimedamal ajal hubasust ning soojust.
Enese ümber ja sisse. Luua lähedust.
Ja mitte ainult. Tähtis on neid momente
ka ära tunda ja tähele panna.

Evelin soovitab minna santi jooksma, see toob tervesse nädalasse
elevust ja ootust - mida selga panna, milliseid vanarahva küsimusi
küsida, mis laule õppida

te, ütleme näiteks pool aastat,
siis peab see vägi olema üsna
suur. Meie aju on selle koleda
kaamose sunnil harjunud välja
töötama uusi leidlikke lahendusi. Üsna tore mõte, mis?
Teine aspekt pimeduse juures, mis mulle lausa meeldib,
on puhkus. Ma ei saa magada
valges toas. Uni on pinnapealne
ja uinuda on peaaegu võimatu.
Tekk üle pea või pea kahe padja vahele on ainuke lahendus.
Sügisel on mul vahel tunne,
nagu loodus laotaks meile teki
peale justkui mõttega, et puhake nüüd, armsakesed. Nüüd on
aeg pliidi või kaminatule ees
tugitoolis kerra tõmmata, aurav
tee- või kakaotass kõrvale sättida ja oma kapsaks loetud lemmikraamat üles otsida. Mis siis,
et juba mõnikümmend aastat
elame teistsugust elu, aga mingi sisemine kell sosistab endiselt, et põllutööd tehtud, vili aidas, moosid-hoidised purkides,
käes kaamos ‒ aeg sisemaastikel rännates taas ennast leida ja
pisut puhata.

Erinevate uuringute andmetel tunneb
ligi pool elanikkonnast üleväsimust
üsna tihti. Väsimus on viis, kuidas
meie keha annab meile märku, et
midagi on korrast ära. Unevajadus on
inimesiti erinev, mõnele piisab viiest
tunnist, teine vajab väljapuhkamiseks
kümmet tundi. Enne magamaminekut
tuleks võtta aega rahunemiseks, see
aitab paremini uinuda. Probleeme
ja muresid ei tohiks võtta voodisse
kaasa.
Tassike rahustavat teed õhtul aitab ärevuserongilt
maha saada. Taimi, mis sobivad õhtuseks perioodiks, on mitmeid, näiteks kummelitee on siseorganeid lõdvestav ja hea une abiline. Talveõhtuks
piparmünti ei soovita, sest see viib kehast soojust
välja, selle asemel soovitab Angelika Somelar hoopis melissi. Veel sobivad heaks uneks palderjan,
ebaküdoonia, lavendel, põdrakanep, angervaks,
naistepuna, kanarbik, humal ja pune. Eelistada tasuks neid taimi, mis enda kodu lähedal kasvanud.
Oluline on ka võtta aega nii tee valmistamiseks kui
ka joomiseks. Teed tuleks hoida enne allaneelamist veidi suus, et toimeained saaksid imenduda
ka läbi suu limaskesta.
Taimemaailm tuleb meile appi ka väsimuse
korral ja seetõttu tasub oma ravimtaimede varud
üle vaadata. On taimi, mis on kergelt ergutava toimega, aga annavad ka elujõudu. Tasub kombineerida kolme taime korraga, saab sujuvama ja kauakestvama energia. Iisop, nõges ja raudrohi (tuleb
arvestada, et nad on verd paksendavad), kuldjuur,
naistepuna (mitte siis, kui lähete lõunamaa päikese kätte), hobumadar, pune, põdrakanep, nurmenukk, sidrunvääniku lehed, mustsõstralehed,
õunakoored, kuuseokkad, aga ka roheline tee.
Vastu talve, kui viirused hiilivad, soovitab Angelika Somelar nii lastele kui ka eakatele haiguste
vältimiseks sipelgapuu koort Pau d’Arcot, mis on
laia spektriga looduslik preparaat ja millel on nii
toniseerivad kui ka antioksüdantsed omadused.
Päevase ergutava kohvi asemel tasub proovida
sellist segu: võtta võrdses koguses kuuseokkaid,
piparmünti ja nõgest (nõgese asmel võib kasutada
ka iisopit) ning lisada teelusikatäis segu klaasile
kuumale veele. Lase tõmmisel seista 10-20 minutit, seejärel kurna ja joo väikeste lonksudega. Olgugi et november on meil aasta pimedaim aeg, on
kõigil meil võimalus ennast valgusega turgutada.
Pimedus väsitab. Ei pea suitsumees olema, et võtta endale väikeseid puhkehetki, et hingata värsket
õhku ja ammutada päevast valgust.
Jälgi FB-s Angelika taimeblogi www.facebook.
com/Taimevagi/

Tule osale õpitoas!
Räägime võimalustest
kuidas ennast aidata!
23.11 Kahjustunud soolestik
07.12 Luustik ja liigesed
Kell 18.00 Turba Kultuurimajas
Regstreeri:
taimevagi@gmail.com
Tel 56825258
• Terviseanalüüs •
• Nõustamine • Taimeravi •
• Akupunktuur • Massaaž •
Riisipere - E ja T, Tln - N, Turba - R
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Novembrikaamost
üle kavaldades

Kohalik
loodusterapeut
Angelika Somelar
teab taimetarkusi
sügisväsimuse
vastu

145 aastat Nissi Maarja kirikut –
läbi vanade ja uute aegade kindlalt aleviku
kohal kõrgumas (algus lk 1)
Ja kuigi piiblis räägitakse
kümnise andmisest (ehk
kümnendikust oma sissetulekust), siis Nissis pole raha
andmata jätmise pärast kogudusest kedagi välja visatud. Samas mõni teine, kes
on saanud suurema summa,
näiteks kinnisvara müügist,
annetab heldemalt.
„Meil on juba palju inimesi, kes seda kirikukombestikku ei teagi. Sidemed
on katkenud. Et kui ei ole
enam vanaema, kes teaks,
et oma koguduse allesjäämiseks ja kiriku toimimiseks tulebki annetada,“
mõtiskleb õpetaja Jants.
Ka oli vanasti kirikul
maad ja metsa, hariti ja saadi saaki. Koguduserahvas
käis seal vabatahtlikul tööl
ja see kõik toetas kiriku toimimist. Kui uue Eesti aja
alguses hakati maid tagasi
andma, siis Nissi kirikul
väga hästi ei läinud. Põllumaid tagasi ei saadud, need
olid ju kõik maju täis ehitatud. Küll kompenseeriti see
rahas, aga eks ühekordne
rahasüst on natuke teine
asi, kui olnuks maade tagastamise puhul iga-aastane sissetulek. Tagasi saadi
mõned hooned, mis küll
üsna armetus seisukorras
olid.
Vanasti oli kirik, täna on
Facebook
Õpetaja Jants on mures, et
inimestel pole enam millekski aega. Et on tohutult
vidinaid, mis peaksid kergendama elu, aga aega ei
ole selle arvelt juurde tulnud. Inimestel on nii palju
käimisi, hobisid, tegemisi.
Pole kellelgi aega niisama olla ja mõelda. Eks nii
jääb ka usklikul inimesel
kirikule palju vähem aega.
„Sada aastat tagasi oli inimese suhe kirikuga palju
tihedam. Kirik oli elu loomulik osa. Näiteks tehti siin
ju ära nii tsiviiltoimingud
‒ nime panemised, surmakanded ‒ kui ka kiriklikud
talitused: laulatused, ristimised, leeriõnnistamised.
Ja lapsi oli ju palju – 5-6
tükki peres kindlasti,“ toob
õpetaja Jants näiteid.
Kirik oli peamine omavahelise suhtlemise koht.
Kes ei teaks siis seda, et
selga pandi kirikuriided,
kui pühapäeva hommikul
teenistusele tuldi. Ikka ilusamad kindakirjad ja valgemad särgid. Tänagi tullakse kirikusse ikka puhta
riidega, aga sellist sättimist
enam küll pole. Aga et kiirustavate inimestega ikka
suhet hoida ja suhelda, on
Nissi koguduselgi oma
Facebook.
Muruniitmisest projektikirjutamiseni
Kirikuõpetaja
argipäev-

gi on tiba teise tooniga
kui toona. Heameelega
keskenduks õpetaja Jants
tavapärasele
vaimulikutööle: kiriklike talituste ja
pühapäevaste teenistuste
ettevalmistamisele,
laulatamistele‒matusele
ja
mis peamine, Jumala sõna
kuulutamisele, aga täna nii
enam ei saa. Õpetaja Jantsil
on alati tööriided käepärast,
sest palju aega ja vaeva läheb majandustegevusele.
Tihti tuleb koristada, niita,
lahendada ehitusküsimusi,
suhelda ametkondadega.
„Vanasti oleks õpetaja
ütelnud, et hea Tõnu, tule
niida õhtul kirikaed ja park
siledaks. Või kutsunud
Kaarli, et too paikaks ära
kirikukatuse kolm auku,“
ütleb Jants. Nüüd jõuab
Tõnu linnast töölt poole öö
paiku ega jaksa omagi platsi niita ja Kaarel ei saa kohe
kuidagi katust paikama tulla, sest selle jaoks on vaja
kooskõlastusi muinsuskaitseametilt ja paberitega ehitusmeest.
Ka pastakas peab hästi
sõrmede vahel välkuma,
igasugu projektikirjutamine on kirikuõpetaja „ametijuhendis“ samuti sees.
Nii on näiteks Leaderi
meetmest saadud raha kogudusemaja kõrvale mänguväljaku ehitamiseks. Ka
tegelikult kogudusemaja
katuse
renoveerimiseks
kirjutas õpetaja Jants taotluse Saksamaa fondi, mis
toetab protestantlikke kirikuid, kes abi vajavad.
Armas kogudusemaja
Korra oli laual isegi plaan,
et tagastatud 19. sajandist
pärit kogudusemaja kopaga laiali ajada. Oli teine
väga nukras olukorras, sees
elasid eluheidikud, elekter
juba õnneks välja keeratud,
et maha ei põleks. „Aleviku
kõige koledam hoone,“ naerab Jants takkajärgi.
Samm-sammult hakati
remonti tegema, lasti teha
kanalisatsiooni projekt ja
ehitati 144 meetrit kanalisatsioonitrassi, milleks saadi vahendid Leaderi projektist. Koguduse inimesed
lõid kaasa ja samuti kiriku
sõbrad välismaalt. Nüüd
on kogudusemajas kiriku
kantselei, õdus kööginurga
ja pika koosoleku lauaga
ruum ja saaliosa. Viimases
peetakse talvekirikut, kogudusemajas saab erinevalt
kirikust ahju küttes ikka
sooja sisse.
Maja on avatud olemisega, siin korraldatakse ka kontserte, saab tulla
nõu pidama või koolitust
läbi viima. Toimunud on
nii pühapäevakoolid kui
lastelaagrid ja kohalikud
memmed käivad käsitööd
tegemas. Kunagi ammu oli

Foto: Valdur Vacht
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Nissi kirikul on naisõpetaja Lea Jants

Kogudusemaja on avatud olemisega, siin korraldatakse
kontserte, saab tulla nõu pidama

see leerimaja. Kui lapsed
tulid kaugetest küladest
leeri, siis oldi nädalate kaupa kohapeal. Maja renoveerimisel säilitati sellest ajast
pärit vahvaid seinapalke,
kuhu tollased noored ilusate tähtedega oma nimed
sisse olid lõiganud.
Jutlustesse põimitud elu
Õpetaja Jants teab rääkida,
et Nissil on piiblist (2Ms
17:15) tulenev heebreakeelne tähendus ‒ minu lipp.
Pühapäevased jutlusedki
kirjutab õpetaja mõne piibliteksti põhjal, lisades sinna tingimata mõne elulise
seiga, köitva jutustuse või
tänapäevasema kohanduse,
aga ka olulisi teemasid, mis
parasjagu inimesi kõnetavad. „Ma usun, et minu jumalateenistused ei ole sellised kantslist manitsevad.
Mina ei kurjusta nendega,
kes kirikusse tulevad,“ ütleb õpetaja Jants.
Loomulikult on kirik
täis advendiajal, siis on
omad kohal ja võõramadki.
Õpetaja teab, et on inimesi,
kes käivadki jõulude ajal
erinevates kirikutes, mitte
ilmtingimata kodukirikus.
Huvitav on kuulata, kuidas
erinevad õpetajad jutlustavad. „Muide – suur osa uskmatutest ju peavad suure
rõõmuga kirikukalendrist
tulenevaid pühi. Needsamad jõulud, ülestõusmispühad... ka jaanipäev on ju
Ristija Johannese sünnipäev,“ räägib õpetaja.
Eestit peetakse kõige ateistlikumaks riigiks.
Nissi kirikuõpetaja usub,

KOGUDUSE
STATISTIKA
AASTAL 2017:
• liikmeid ca 500
(annetajaliikmeid 200),
• ristiti 16 inimest,
• leeritati 17 inimest,
• maeti 25 inimest,
• laulatati 4 paari,
• teenistusi peeti 65.

et enamus inimesi siiski
Jumala eitajad ei ole, et
igas inimeses on Jumala
tunnetus tegelikult olemas,
aga see ei pea olema just
ristiusk, inimesed otsivad
erinevatest kohtadest.
Hingehoidlikud vestlused
Eks õpetaja ole oma vaimulikutöös puutunud kokku
ka vastandamistega, aga
võtab neid leebelt. Ütleb, et
oluline ei ole mitte võidelda
nendega, kes on vastu, vaid
olla koos nendega, kes on
poolt. Näiteks Saue linnas
sügise alul toimunud kirgliku diskussiooni osas, kas
linna peaks tulema veel üks
kirik, ütleb õpetaja Jants
nii: „Kui tuuakse välja, et
kiriku asemel võiks ehitada
kultuurimaja, siis ma tuletaksin meelde, et enamus
kultuuriväljendusi – kool,
teater, kontserdid ‒ on tegelikult välja kasvanud just
kirikust. Ja kirikus saab
suurepäraselt kultuuri teha
tänagi. Aga kui peaks panema tähtsuse järjekorda, siis
ma leian, et kõigepealt on
vaja mõelda hinge ja vaimu

NISSI KIRIKU PIDUPÄEW
Kiriku pühitsemine 29. mail s. a.
Pühapäewal, 29.
mail on Nissi kogudusel suurpäew.
Peale põhjalikku
sisemist remonti
pühitsetakse Nissi
kirik uuesti piiskopi poolt. Juba mõni aasta tagasi seati kirikusse elekter,
ehitati ahjud, neile lisaks nüüd kaeti alumine osa kirikuseinast weel puupaneeliga ja kaunistati põrand ilusate waipadega. See kõik on nõudnud koguduselt palju kulu, kuid
jälle näitas Nissi kogudus, et tema armastus kiriku wastu
ei ole wäsinud, toetades wabatahtlike annetega rohkesti
ettewõetud tööd.
Nissi kogudus loodab, et Jumal tema remonditud kirikut ja
kogudust rohkesti õnnistab eelolewal pühapäewal ja ka
edaspidi. Nissi kihelkonna asutamise ja kiriku ehitamise
ajalugu algab 1501. aastaga. Riisipere mõisaomanik Johann
Üksküll olla jalgsi Rooma läinud paawstilt andekssaamist
otsima inimesetapmise pärast. Paawst Aleksander VI on
temale ka andeks andnud tingimusel, et Johann Üksküll
oma maaalale kiriku ehitab. Nagu kirikukroonika kõneleb,
ongi Johann üksküll 1501. a. paawsti käsku täites kiriku ehitanud, millele hiljem nimi anti „Nissi". Sellest ajast peale on
Nissi rahwas wõinud iseseiswa kogudusena elada ja oma
kirikus käia. Kui nimetatud kirik lagunema hakkas, tõusid
üles 1871. a. uued, tugewad kirikumüürid, mitte ainult
mõisnikkude ettewõttel, vaid just rahwas ise oma suure
ohwrimeelsusega aitas rahaga küll ka tööga, et wõiks ilus
ja awar walge kirik wana asemele tõusta.
1873. a. pühitseti uus kirik, mis seni ajani oma uhke, kõrge
torniga kaugele, kaugele üle rohkete Nissi metsade silmi
paistab. Ja peab ütlema, Nissi rahwas ei ole uhke mitte oma
kiriku wälise ilu pärast, ta armastab ka seal rohkel arwul
käia. Harwa on neid pühapäewi, mil tühje kirikupinke on,
ikka on nad inimestest täidetud.
Eesti Kirik (1923-1940), nr 21, 25. mai 1938

HUVITAVAT
• Läänemaal on tuntud väljend ‒ nina nagu Nissi kiriku torn.
• On teada, et Nissi kiriku ehitamine läks maksma 21 584
rubla ja 26 kopikat.
• Räägitakse, et Riisiperes voolav jõgi jooksis mõnda aega
maa all ning läks läbi täpselt kiriku alt. Vahel olnud jumalateenistuse ajal kuulda, kuidas kiriku põranda all pardid
prääksusid.
• Kiriku aeda on maetud Stackelbergide, Bistramite, Pilchaude, Maydellide ja Mohrenschildtide suguvõsa liikmeid.

vajadustele ja siis meelelahutusele.“
Inimesed on rohkem
katki kui enne, näeb hingekarjane samuti. Sagedased on hingehoidlikud
vestlused, kus inimesed temaga oma muresid jagama
tulevad. Alati tuleb poodi
või mujale minnes pikema
ajaga arvestada, sest võib
juhtuda, et teel kohatud
inimestega on juttu kauemaks. „Ühiskond paneb
inimestele tänapäeval nii
suured ootused. Edukusele, saavutamisele. Inimene
tahab nagunii olemuslikult
paremaks saada, aga ootus
vastata mingitele standarditele lõhub inimest,“ leiab
õpetaja Jants.
Hoolimata sellest, et
raha napib, kasvab kogudus siiski tasapisi ja õpetaja

on optimistlik. Ta tunneb,
et kogudus on kogukonna
loomulik osa, et tegutsetakse koos ja mitte vastu. Ja ta
rõõmustab iga päev, et talle
on antud jagada jumalasõna
just Nissis. Kuusteist aastat
elu Nissis ja siinse kogudusega on teinud temast
piirkonna patrioodi. „Kirik
on ja jääb, see on viimane,
mis Eestimaalt kaob,“ usub
naine.
Et Lea Jants on Nissi
kogukonna pärisosa ja panustaja, on märgatud mujalgi. Ta on valitud Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku poolt aasta vaimulikuks,
tema peret on pärjatud Eesti
külaliikumise
Kodukant
välja antud kogukonna pärli
tiitliga ning ka Nissi vald on
tunnustanud kogudust aastapreemiaga.

Kernu

Nissi

Laagri

Saue

HopKid teeb laste logistika lihtsamaks
Kui on vaja võsuke võrkpallitrenni või
klassiõhtule viia, aga oma ajagraafik
taksojuhti mängida parajasti ei luba,
saab HopKidi äpist tellida sõidu- ja
saatjateenuse.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

H

opKidi idee sai alguse päriselust – Harku
valla noor 3-lapseline
perekond tundis, et kooli-koju-trenni sõidutamine võttis
tohutu aja, ka ühistransport
ei klappinud tihti graafikutega. „Teemat tutvusringkonnas arutades selgus kurb

tõsiasi, et seda tõdeb enamus
mitmelapselise pere vanemtest. Nii saigi alguse HopKid,
mis on sõidutamise ja saatmisteenuse platvorm laste
turvalise liikumise tagamiseks,“ selgitab rakenduse üks
loojatest Jana Valliste.
Valliste rõhutab veel sedagi, et maapiirkondades on
palju kohti, kuhu ühistransport üldse ei jõuagi, ääreala-

de lapsed võivad seetõttu
jääda huviringide kättesaadavuse osas ebavõrdsesse
situatsiooni.
„Kaasaegne
transpordikorraldus
vajab
uusi lahendusi, et liikuda
sujuvalt punktist A punkti
B. Laiemas pildis loodame,
et tänu Hopkidi tegevusele
on maapiirkondades teenuste kättesaadavus üha parem
ning suureneb laste huviringide valikuvõimalus ja tekib
alternatiiv
ühistranspordi
kitsaskohtade leevendamiseks,“ ütleb Valliste.
HopKidi eripära tavaliste sõidujagamisplatvormide
ning taksodega võrreldes
ongi sõidule lisanduv saatmisteenus.
Kontrollitud
taustaga juht sõidutab lapse

õigesse kohta ja annab vajadusel lapse vastuvõtjale üle.
Sõidutajateks/saatjateks on
valdavalt teised lapsevanemad, lapsehoidjad või lastega töötanud inimesed, kes
peavad vastama kindlatele
tingimustele ja läbima taustakontrolli.
Arendamisel on võimalus, kus ühe piirkonna või
klassi või huviringi üksteist
tundvad lapsevanemad saavad HopKid platvormi vahendusel laste sõite planeerida ning lapsele kohti üksteise
autos broneerida.
Tasu arvestus toimub läbi
mudeli sisseistumine/kilomeetrid/aeg ja kasutamiseks
tuleb lapsevanemal luua konto. Sõidutajaks-saatjaks saab

Lae rakendus HopKid alla Google Play Store´ist
• Tellija/lapsevanem sisestab HopKidi tellimuse eelmisel
päeval. Lisada tuleb aeg, lähtekoht, sihtkoht. Märkmete alla
saab kirjutada lisainfot: vastumineku täpne koht, parkimine,
salasõna/parool, lapse nimi, kas on vaja saata jne.
• Sõidutaja/saatja võtab tellimuse vastu ning sõidutab/saadab
lapse kohale vastavalt vanema juhistele.
• Tellija/lapsevanem saab reaalajas lapse sõitu jälgida ning
tasu lapse sõidutamise/saatmise eest debiteeritakse peale
sõitu ja saatmist.
• Lisainfo: https://hopkid.ee.

hakata iga lapsevanem või
lastega töötav inimene, tuleb
vaid täita ankeet, läbida taustakontroll, osaleda lühikesel
koolitusel. „Ootame Saue
valla lapsevanemaid, kes laste sõidutamise probleemi ees

on seisnud, meiega ühendust
võtma, teenust proovima
ning uusi ideid ja mõtteid jagama. Ootame ka Saue valla
lapsevanemaid laste sõidutajateks,“ innustab Valliste uut
rakendust proovima.
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Saue ühendvalla
esimene
sünnipäev
24. oktoobril 2018
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Kohtumised
raamatukogus
Igal aastal oktoobri lõpus toimuvad üle Eesti
raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“.
Laagris toimus mitu temaatilist üritust alates
vestlusõhtust kirjanikuga ja lõpetades töövarjupäevaga, kus vallavanem oma käega lektüüri
laenutas.
16. oktoobril tuli külla kirjanik Valdur Mikita. Välja kuulutatud teemaks oli „Keelest, seenest, metsameelest“. Juttu tuli
kõigest sellest ja veel palju rohkemastki, mida suurepäraselt
täiendas Mart Soo kitarrimuusika. Oli, mida kuulata. Laagri
vallavolikogu saal oli puupüsti kuulajaid täis ning huvilisi
jagus ka ukse taha. Oli üks hingeminev kohtumine.
23. oktoobri toimetas külastajaile üllatuseks laenutuslaua taga ja proovis kätt raamatukoguhoidja ametis vallavanem Andres Laisk. Vallavanem võttis oma tööd tõsiselt:
tutvus varakult raamatukoguprogrammiga, tagastus- ja laenutusprotsessiga ning otsis ka vajalikud raamatud riiulitelt
ise üles. See pole aga niisama lihtne, sest raamatu täpset
asukohta teadmata võib riiulite vahele päris põhjalikult ära
eksida. Ka uuris ta lugejailt järjekindlalt, kas laenutust kinnitav paberlipik on ilmtingimata vajalik välja printida ning
tegi kohe ka lugejakontole vastava märkuse edaspidiseks
- säästkem ikka paberit kui säästa saab. Üks julgem lugeja jälle kasutas kohe juhust, võttis vallavanema vastas istet
ning sai sealsamas põhjalikult diskuteerida teda huvitaval
teemal. „Aitäh, et oli võimalus asju sedapidi tunnetada ja
mitu mõtet selle nelja tunni jooksul ära mõelda. Samas tuli
tõdeda, et erialase asjatundlikkuse omandamiseks selgelt
sellest ajast ei piisa, seega tuleb tulla täiendkursustele,“
kommenteeris vallavanem saadud kogemust.
24. oktoobril oli raamatukogus ettelugemispäev, kuulama olid tulnud Veskitammi lasteaia lapsed ning neile ette
lugema vahva lasteraamatu „Kuidas taltsutada tšellot ehk
mis juhtub siis, kui su sõbraks on väike draakon“ autor Liina Kulu. Kulu töötab igapäevaselt hoopis Eesti Pangas ja nii
polegi imestada, et lisaks 9-aastase tüdruku Nora ja väikese
draakoni Nospeli seiklustele tuli lastega juttu ka päris rahast - paberrahast ja müntidest. See oli üks rõõmus ja õpetlik hommikupoolik, rahule jäid nii väikesed kui suured. Ka
lubas Liina Kulu huvi korral ikka tagasi tulla ja lastega veel
raamatu- ja rahajuttu ajada.
CARMEN GREIM
Saue vallaraamatukogu raamatukoguhoidja

Haibas selgusid Saue valla
meistrid lauamängude
mitmevõistluses ja koroonas
Lauamängude mitmevõistluses (male, kabe, koroona, lauatennis), mis oli ühtlasi
ka vabariigi võistlussarja viimane etapp, selgusid Saue valla meistrid.
KALJO PÕLDARU

M

eestest läks kaksikvõit Riisiperesse.
Sõbrad Mark Joa ja
Rando Komissarov olid selle
sepitsejateks. Kolmas koht
läks Laagrisse Tarmo Laanelale. Noortest oli võidukas
Joosep Laanela. Naistest sai
omapärase tulemusega hakkama perekond Tombak Kohatu külast. Esikoht Mirje
Tombakule, teine koht ema
Maretile ja kolmas Liisi Tombakule. Perekonna triumf.
Järgmisel päeval toimunud
koroonavõistlustel
oli jällegi võidukas Mirje
Tombak, teine Annela Kolk
Ruilast ja kolmas Maret
Tombak. Meestest selgitasid

Lauamängude mitmevõistluse naiste esikolmik ja koroonavõistluse naiste ja meeste esikolmik

esikoha vabariigi meistrid
paarismängus Nikolai Morozov Haibast ja Armo Aas

MARTTI KALLAS
9.p klass

Saue linnas elav Evelin Povel on kohalikele
tuntud kui inspireeriv kodu- ja ajaloouurija. Ta
on varemgi nii mõnegi raamatu autor või kaaskirjutaja olnud, nüüd viimane püsib küll lemmikteemas, aga on suunatud hoopis pisikestele.
Väikestele pärandisõpradele ilmub novembris suguvõsauurimiseraamat lastele „Ronides sugupuul“. Raamat jutustab loo 11-aastasest Ellinorist, kes avastab oma sugulasi
ja nendega seotud sündmusi. Ellinori seikluse kõrval saab
noor lugeja panna raamatus olevaid töölehti täites kirja ka
oma pere loo. Juhised ja info on antud lastepäraselt ning
lähenemine mänguline – raamat muudab suguvõsauurimise
põnevaks ettevõtmiseks. Raamat tuleb müüki suurematesse
raamatupoodidesse.
Laagrikas Jesper Parve on sel sügisel avaldanud juba teise meheksolemise teemasid lahkava raamatu. „Aga kui sa
üks hetk mehena avastad ennast keset möllu ja sõda, lapsed röögivad, koer oksendab, kaaslane on samuti kogu oma
energia päeva jooksul ära andnud ja sa pead välja mõtlema,
kuidas teha tööalaselt oma järgmist ja kõige targemat sammu, siis jookseb pilt kokku küll. Aga mida teha edasi?" küsitakse raamatutu „Mees 2. Minu kari“ tutvustuses, mis on järg
eelmisel aastal ilmunud raamatule „Mees. Otse ja ausalt“.
Raamat on saadaval raamatupoodides.

päeva järjest vabariigi paremikku kuuluvale Tarmo
Laanelale.

Laagri kooli õpilasesindus kutsub
marti jooksma
Eestis on 10. november tuntud kui
mardipäev ning sellele eelnev
9. november on mardilaupäev, kui
inimesed (enamasti lapsed) käivad
ukselt uksele.

Kaks raamatut
sauevallakatelt

Mõnustest. Vanameister Nikolai ei vääratanud ja kindel
võit 4:0. Kolmas koht teist

M

ardid
kannavad
seljas kasukat ja
karvamütsi
ning
toovad peredele head õnne,

hoolimata mardisantide endi
koledast välimusest. Marti
käiakse enamasti jooksmas
mitmekesi ning ustele koputades loetakse luuletusi,
lauldakse mardilaule või
esitatakse mõistatusi, mille

Tähista mardipäeva
• Leia kaaslased, kellega koos selgeks õppida mõni mardilaul,
-mõistatus ja -luuletus ning võta kaasa head soovid.
• 9. novembril, mardilaupäeval, tõmba selga kasukas, pähe karvamüts ja nägu kata maskiga ning mine tutvu naabruskonnaga.
• Komm, pomm, kõrvitsad, luud ja kondid jäta koju.
• Ukse taga külmetavale mardile paku sooja tuba ning külakostiks midagi maitsvat.

eest vastutasuks saadakse
peredelt kommi, puuvilju või
muud maitsvat.
Mardipäeva tähistatakse ka Laagri koolis, kui 2.

klassid teevad mardietenduse ning mardipäeva kutsub
tähistama ka õpilasesinduse
mardigrupp.

Riisikate projekt „Eestlased metsa,
raba ja mererahvas“
19. oktoobril oli Haiba Riisika lasteaia
Männiriisika rühmal KIK-i projekti
raames „Eestlased metsa, raba ja
mererahvas“ planeeritud väljasõit
Valgejärve loodusrajale.
KATRIN PIHLAKAS JA RUTH RIIV
Männiriisika rühma õpetajad

E

estlased on metsarahvas ja seetõttu peavad
lapsed tundma metsas
erinevaid puid ja taimi ning
olema kursis, kuidas vesi
aitab taimedel looduses kasvada. Järveotsa järve äärest
algab Valgejärve loodusrada ja siin ootasid meid kaks

juhendajat, kes jagasid meie
lapsed kahte gruppi: eraldi
käidi järve ääres kuulamas
uusi teadmisi aurustumisest
ja soojuse hoidmisest ning
metsarajal värvilisi sügise
tunnuseid otsimas, puid ja
lehti õppimas ja puukoore joonist tegemas. Hiljem
mängisid juhendajad lastega
lõbusaid ja õpetlikke mänge,
näiteks korjati metsa alt spet-

siaalselt sinna pandud prügi.
Lapsed korjasid kaasa
erinevaid lehti ja käbisid,
männikäbist
meisterdasid

nad lasteaias endale toreda
„Hiire saba“ mängu, mille
õpetuse andsid juhendajad
meile lasteaeda kaasa.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eve Pae
eestvedamisel tutvustatakse Nissi põhikooli
õpilastele igal aastal soome-ugri rahvaste
keeli ja kultuuri. Sel aastal õnnestus
koostöös oma kooli vilistlase Aiki Haugi
ning Turba kooli ja Nissi kultuurikeskusega
pakkuda õpilastele huvitavat programmi.
KRISTINE ESKO
Nissi põhikooli
huvijuht/arendusjuht

O

ktoobris
korraldas
MTÜ Fenno-Ugria juba
30. korda soome-ugri
rahvaid tutvustava kultuurifestivali, mis on kõige olulisem
seda sorti ürituste sari Eestis.
Toimus palju erinevaid kontserte ja konverentse, lisaks oli
võimalik Eesti erinevates paikades näha soome-ugri rahvaste filmiloomingut.
17. oktoobril külastasid Nissi kooli Eestis elavad udmurdid
ansambliga Ošmes (Allikas).
Udmurdid elavad Vjatka ja
Kama jõe vahelisel alal Venemaal Udmurdi Vabariigis,
mis asub Eestist umbes 2000
kilomeetri kaugusel. Oma vabariigi piires (42 100 km²) elab
umbkaudu 2/3 udmurtidest.
Ülejäänud on mööda ilma laiali – põhiliselt Venemaal, aga
ka Eestis on oma udmurdi kogukond. 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab Eestis 193
udmurti.
Udmurtidest teame ehk kõige paremini nende rahvustoitu pelmeene, udmurdi keeles
пельнянь. Пель tähendab kõrva
ja нянь leiba. Udmurdi pealinnas Ižkaris on pelmeenile püs-

titatud lausa ausammas. Sealt
on pelmeenide söömise tava
liikunud Venemaale ja mujale.
Udmurdi keel kuulub soome-ugri keelkonna permi keelte alarühma. Vaatamata sellele,
et nad asuvad meist kilomeetritega mõõtes nii kaugel, on
meie keeltes sarnaseid sõnu, nt
puu on пу, veri on вир, süda on
сюлэм, jooma on юыны.
Nissi kooliperele tutvustas
seda kõike ansambel Ošmes,
mis on loodud Tallinnas 2013.
aastal. Ansambli repertuaari
kuuluvad Udmurdi rahvalaulud, saatepilliks on karmoška.
Ansambli algaastatel juhendas
seda Aiki Haug, kes on Nissi
kooli vilistlane ja kellega koostöös õnnestus Ošmesi esinemine kooliõpilasteni tuua. Alates
2017. aastast on juhendajaks ja
karmoškal saatjaks Udmurtiast
pärit rahvamuusika spetsialist
Pavel Kutergin, kes õpib praegu Tartu ülikooli doktorantuuris.
Nissi koolis toimunud kontserdist said osa ka Turba kooli
õpilased. Samuti olid meie kooli õpilased ja Turba lasteaialapsed kutsutud 19. oktoobril Turba kooli saali kuulama Ungari
ansamblit Berka. Berka viibis
Eestis esimest korda ja andis
siin mitu kontserti. Ungarlased

tutvustasid oma rahvapille ja
esitasid traditsioonilisi lugusid.
Ansambel Berka viljeleb tänapäeva Moldva aladele jäävate
csángó’de muusikat, mis on
Ungari rahvamuusikaaustajate
üks lemmikuid. Csángó’de traditsioonilisteks muusikainstrumentideks on vilepillid furulya
ja kaval, ning viiul, samuti koboz ja trumm, millel kõlavad
ungari, rumeenia ja isegi balkani viisid. Ansambliliikmed
tutvustasid pille ning suhtlesid
õpilastega ungari keeles, mis
kohtumisele omanäolisust lisas. Selleks, et kõik mõistetav
oleks, oli ungarlastega kaasas
tõlk Siiri Erm-Nairismägi.
Turba lasteaia õpetaja Tiina
Urbsaar meenutab tänutundega
hõimupäeva tähistamist väikeste mudilastega Turba koolis
Ungari ansambli kontserdil:
„Olime meeldivalt üllatunud,
kui saime kooli huvijuhilt Eneli Ööpikult kutse hõimupäeva
kontserdile. Nelja esineja muusika oli rütmikas ja hommikutund möödus lennates. Viimasena palusid esinejad vaatajate
ette astuda ühel pikal poisil ja
tüdrukul, et nende seljas Ungari rahvariideid näidata. Ka
lasteaialapsed tahtsid ettepanekuga ühineda ja nii pandi ühele
vanema rühma tüdrukule selga

Alliku Käruemmed
Laagri servas asuvas Alliku külas on noored emad lükanud käima klubilise tegevuse. Nime
Alliku Käruemmed alla on koondunud juba üle 20 liikme ja asja mõte on selles, et oleks,
kellega koos jalutamas käia. Alliku on noor küla, suur osa käruemmedest on seal elanud
vaid paar aastat ja oma võrgustikku pole seni olnudki. Nüüd on nad koondunud oma
FB-gruppi, kord nädalas kohvitatakse kellegi elutoas suurema kambaga, aga igapäevase
jalutuskaaslase leiab ka. Naistel endil tore ja lapsed naudivad samuti.
Seda sorti ettevõtmine on just uutes kogukondades oodatud nähtus ‒ naabrid hakkavad
üksteisele tere ütlema ja tekib omade inimeste ring.

talle veidi suured rahvariided.
Rühmadele ja klassidele anti
kingituseks kaasa Ungari lipp.
Lasteaialastes tekitas see palju elevust, sest kõik soovisid
ise lippu kanda. Südame tegid
soojaks suuremad vennad-õed,
kes oma väiksematele pereliikmetele appi ruttasid: kes aitas
riietuda, kes rääkis juttu. Sai
õpetajagi ühe kosutava kalli.“
Lisaks muusikalisele programmile toimus hõimupäevadega samal ajal filmifestival
„Kino maale“, mida meie piirkonnas näitas Anu Kaljumäe
eestvedamisel Nissi kultuurikeskus. Festivali filmikavasse
oli võetud ka programm „Ennemuistsed jutud“, mis valmis
tellimustööna ERM-i avamiseks ja mis koosneb Eesti animaatorite loodud Eesti ja meie
vennasrahvaste folklooril põhinevatest lugudest. Mõneminutilised animatsioonid ersa,
vadja, handi, mari, vepsa, udmurdi, saami lugudega sobisid
ideaalselt hõimupäevade raames ka koolilastele lisaõppeprogrammina
vaatamiseks.
Animafilmid andsid õpilastele hea ülevaate hõimurahvaste uskumustest, kommetest ja
keeltest. Suur tänu Anu Kaljumäele, kes aitas animafilmid
õpilasteni tuua.

Ühtekokku läbiti 225 ringi, mis on lausa 94,5 kilomeetrit.
Selle aasta 23.-30. septembril toimus kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides neljandat korda spordinädal. Euroopa spordinädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste
liikumisharrastusi ja spordialast teadlikkust
kogu liidus.
Ka Nõlvaku lasteaia lapsed koos oma tublide
vanematega liikusid eeskujulikult - terve nädala
jooksul oli kõigil suurepärane võimalus käia ümber lasteaia märgistatud matkaringil. Ühe ringi
pikkus oli umbes 420 meetrit ning see oli hea
võimalus tutvuda lasteaia ümbrusega, nautida
kaunist sügist ning veeta koos perega kvaliteetaega.
Kokku osales aktsioonis 53 last oma vanematega. Ühtekokku läbiti 225 ringi, mis on lausa
94,5 kilomeetrit! Tegemist oli lasteaia esimese
sellelaadse üritusega, järgmisel aastal loodame
veelgi suuremat osavõttu.
Enim ringe läbis Vikerkaare rühm, kelle arvele sai 68 ringi. Üsna tublid liikujad olid ka Õnneseened ja Allikalapsed 36 ringiga, Karu-Sellid 35
ringiga ja Liblikad 33 ringiga.
Kõige tublim liikuja oli Robert Vikerkaare
rühmast, kes kõndis koos perega lausa 25 ringi
ümber lasteaia, järgnesid Martin Liblikatest 20
ringiga ja Carl Kustav Allikalastest 13 ringiga. Kõik
tublid kõndijad said liikumisrõõmu, rohkelt värskelt õhku ja mälestuseks diplomi.
Liikumisõhin ei vaibunud oktoobriski – kogu
porikuu oli Nõlvaku lasteaia personal varustatud
Tartu Ülikooli liikumislaborist laenutatud sammulugejatega. Igal õhtul fikseeriti päeva jooksul
läbitud sammude hulk ning novembri alguses
selgub kollektiivi kõige aktiivsem töötaja.
MEELIS MÄEKALLE
Nõlvaku lasteaia õpetaja

Külaelu areneb
Tänu MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant toetusele kogukondade EV100 taotlusvoorust tähistas Mõnuste küla
rahvas vabariigi 100. sünnipäeva 25. augustil vastvalminud infopunkt-varjualuse all. Nüüd on külarahval koht,
kus ilmaoludest sõltumata koos käia.
Küla tänab!
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Hõimupäeva tähistamine
Nissis ja Turbas

Nõlvakulased
liikusid Euroopa
spordinädalal

Isa hinge pugedes...
Isa. Isa. Isa.
Imelühike sõna.
Aga kui veab,
mahub selle
kolme tähe sisse
pool maailma.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Foto: Terje Talts
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Jesper Parve perega

I

sadepäeval pole rahvatraditsioonis alust ja enamikus maades on seda
hakatud tähistama alles
1970. aastatel, välja arvatud
Ameerika Ühendriikides,
kust tähtpäeva idee algupäraselt pärineb. Nimelt tähistati seal isadepäeva esmakordselt juba 1910. aastal.
Ametlikult kuulutati päev
Ameerika
Ühendriikides
riiklikuks pühaks 1966.
aastal. Traditsiooni algatas
naine, kelle sõjaveteranist
isa oli pärast abikaasa surma üksinda kuus last üles
kasvatanud.
Eestis peetakse isadepäeva novembrikuu teisel
pühapäeval. Neli Saue valla
isa jagasid oma mõtteid ja
perepilte.
Humorist
ja
ajakirjanik-saatejuht Gaute Kivistik (48) Riisiperest
(rohkem tuntud kui Rohke
Debelakk), kolme poja isa:
Ats Joosep (11), Iko Juulius
(9), Eke Joonas (5)
Millised on teie pere isadepäeva traditsioonid?
Traditsiooniliselt
sööme
ebatervislikke pagaritooteid
suures mahus ja tordi näol.
Mina saan palju kallistusi.
Umbes kaks rohkem kui
tavaliselt. Tavalisel päeval
saan ma umbes 17 kallistust. Aga alati on ka midagi
asjalikku kingitud - poisid
on kõik head meistrimehed.
Vanemalt pojalt Atsilt olen
saanud tema enda tehtud
savist liitrise kohvikruusi.
Ikolt olen saanud dokumendikoti ja ilusaid isadepäeva
kaarte. Eke ronib lihtsalt
sülle ja on ise kingitus.
Kas ja mil moel on lastel
õnnestunud Sind hulluks
ajada?
Eks sellist suuremat kaigast otsib silm ikka korda
kolm-neli päeva jooksul.
Samas ei ole seda kusagilt
kohe võtta ja seni, kuni otsin, jõuan tavaliselt selgusele, et ega asi nüüd nii hull ka
ei ole. Kui olla kolme poisi
isa, siis peab tegelikult arvestama - ja oled ka harjunud -, et kõik asjad ei lähe
kogu aeg nii nagu oled oma
peas ideaalis ette kujutanud.
Nad on tegelikult ikka väga
tublid ja teevad asju, mida
mina omal ajal samaealisena ei teinud. Kõik need trennid ja ringid.
Mida lapsed on Sulle õpetanud?

Gaute Kivistik poegadega

See on selline elukestev õpe
ja kogu aeg käe-jala juures.
Ei pea eraldi kusagile kooli minema. Iga päev õpid ja
rakendad praktikasse. Kas
siis õnnestunult või mitte. Kui oled ise väsinud ja
mitmetesse töödesse ennast
ära uputanud, siis peab alati
mõtlema, et selle väsimuse
ja mõnikord tujutuse pealt ei
saa teistega suhelda. Lapsed
on terased kuulajad või õigemini kuuljad ja märkajad.
Eriti detailides. Ja oskavad
õige varakult teha järeldusi
ja esitada ebamugavaid küsimusi. Eks ma olen oma elu
jooksul jõudnud väga lihtsate järeldusteni, paljud neist
on väga kulunud ja tunduvad vähe originaalsetena,
aga aega ei asenda miski.
See on ainuke asi, mis meil
elus ju on. Ükski inimene ei
saa oma aega paremini kulutada, kui just lastega koos
olles. Tundub tülikas, aga
tõsi.
Kas Sa oled samasugune
isa, kui oli Sinu enda oma?
Olen ikka päris sarnane.
Minu isa oli mõneti oma
ajale kohaselt laste igapäevasest kasvatamisest natuke eemal. Sel ajal väga
palju isasid ei näinud, kes
titevankrit lükkasid. Aga
hilisemast ajast, alates nii
14-eluaastast, mäletan palju pikki jutuajamisi. Neid
oli lõpuks sadu ja jõudsime
kõik asjad ära rääkida. Mul
kuidagi oli toona oidu küsida ja kuulata. Aga olemuselt
oli ta enamasti vana rahu
ise, peamiselt positiivne ka
kõige kehvematel aegadel.
Ja ühe oskuse olen temalt
õppimata siiski jätnud - kui
tal ikka lõpuks üle viskas,
siis lihtsalt läks kaheks nädalaks Peipsile kalale. Üksi
või koos sõbraga. Mina aga
võtan sageli ikka poisid ka
kaasa. Ehkki nad on laevas
loksumisest teinekord päris
tüdinud, on see hiljem, nii

Tõnu Sal-Saller pojaga

30 aasta pärast, kindlasti
asi, mida nad mäletavad.

sauekas, ühe tütre isa: Birgitta-Simi (13)

Kirjamees ja meeste eestkõneleja Jesper Parve
Laagrist (38), kahe poja isa:
Aaron Troy (4) ja Thor Ragnar (8-kuune)

Mida olete iseenda kohta
õppinud isarollis?
Olen õppinud tagantjärele
paremini mõistma omaenda isa ja ema, kelle hoolest
ja murest ma lapsena, eriti
teismelisena, aru ei saanud.
Oma tütre pärast muretsedes, tema rõõme ja muresid
kuulates ja nende pärast palvetades tajun sageli, millist
hingevalu või ka õnnetunnet ma ise oma vaenematele sünnitasin. Ilmselt on
see paratamatu, et mõistame oma vanemate hoolt ja
armastust kõige paremini
alles siis, kui ise lapsevanemaks saame.

Millal Sa said isaks, kas
kohe sünnihetkel või kasvas sisu sinna ajapikku?
Eks isaks kasvamine on
minu puhul toimunud ikka
ajapikku. Alguses oli ikka
natuke hirmu ja muret, et ei
oska ja ei saa hakkama Aga
need instinktid on meie sees
olemas, kuidas ja mismoodi. Ja eks siis selline teadlik
pool tuleb hiljem järele.
Millised on teie pere isadepäeva traditsioonid?
Me oleme üldiselt selline
ebatraditsiooniline pere, et
tähtpäevi nii väga silmas
ei pea. Isadepäeval olen ise
kahjuks sellel aastal Bali
saarel giiditööd tegemas ja
tähistamine lükkub natuke
edasi. See on meie pere puhul väga normaalne.
Mida lapsed on Sulle õpetanud?
Tahaks öelda midagi väga
tarka ja mõtlemapanevat,
aga ausalt öeldes enim ikkagi kannatlikkust ja enesekontrolli. Ning muidugi
ka keskendumist, kuna teen
tööd kodus kogu selle möllu
keskel.
Oled Sa isana istunud ööd
läbi beebi voodi juures ja
magamatusest hullunud?
Päris tervet ööd ei ole veel
ette tulnud, aga magamatusest hulluks läinud olen
küll. Eriti kuna meil on hetkel 8-kuune beebi kodus,
siis korralikult välja magamine on üks asi, mida tõeliselt igatsen.
EELK peapiiskop Urmas
Viilma (45), neljandat põlve

Milline on olnud meeldejäävaim isadepäevakink?
Olen saanud põnevaid kino-,
kontserdi- ja raamatuelamusi. Meeles on ka üks esimesi
isadepäevi, kui sain kingiks
oma tütrelt kipsi vajutatud
tillukeste käejälgedega pildi. Tütar tegi koos ema Eglega mulle üheks isadepäevaks ka laulu, mida seni sel
päeval õnne soovides kodus
lauldakse.
Mida laps on Sulle õpetanud?
Tütar on mulle õpetanud
seda, et inimelu on ime,
mistõttu saan isaks olemise
eest olla lõpmata tänulik.
Minu tütar on mulle õpetanud ka palju kannatlikkust.
Samas aitab temaga koos
olemine ja millegi ühiselt
tegemine endast üles leida
kuhugi vahepeal kaduma
läinud lapsemeelsuse ja kelmikuse.
Kas piiblist võib leida hea
isa eeskuju? Kust üldse
mees saab võtta eeskuju,
et olla isa?
Kõige parem oleks, kui isarolli eeskuju tuleb oma isalt.
Minul oli õnneks isa, keda

Urmas Viilma tütrega

saan pidada endale väga paljus, eriti töökuses, huumorimeeles, põhimõttekindluses
ja paljus muuski eeskujuks.
Piiblis on palju isa eeskujusid. Meenuvad ka õpetussõnad „Kuule, mu poeg, oma
isa õpetust ja ära jäta tähele
panemata oma ema juhatust, sest need on su peale
ilupärjaks ja kaela ümber
keeks!“ (Õp 1:8-9).

sikaliselt harida - tüdruk
on jõudnud juba „Laulukarusselli“ saate lõppvoorugi.
Tulemused on juba näha.
Muusika läheb meil edasi pere liinis. Tütar küll on
ise sisekujundaja, aga omamoodi kunstnikuhing ikka.

Kas olla isa tütrele või pojale on kuidagi erinev?
Ma arvan, et me ise teeme
need rollid erinevaks. Eks
ma ikka olin tütrega õrnem
ja pojaga karmim. Äkki see
on ikka vajalik ka?

Kui tihti kohtud oma täiskasvanud laste ja nelja
lapselapsega?
Eks see keeruline on. Mitte väga tihti. Hendrik on
pidevalt lennus, tütar elab
Soomes ja temalgi omad
tegemised ja kolm last. Aga
on kujunenud selliselt, et
Hendriku pere veedab aastas kaks kuud Hispaanias,
kus pojapoeg Sebastian käib
Tammjärve koolis ja mina
siis olen ka seal nädala-paar
kummalgi korral. See on
tõesti niisugune aeg, kus
olen koos lastega ja saame
kõik jutud ära rääkida. Tütrel käin ka külas, nüüdki
just oktoobri lõpus. Aga eks
peamine suhtlusviis on ikka
telefon. Lastelastega suhtlen
läbi skaibi. Aitan selle kaudu Sebastianile solfireegleid
selgitada, ta õpib ka natukene muusikat. Laura-Mariat,
tütretütart, aitan samamoodi muusikas. Hea on olla
niimoodi kasulik. Muusikakallakuga vanaisa olen ☺.
Augustikuus igal aastal on
meil suguvõsa kokkutulek,
sinna tulevad küll kõik kokku alati.

Millal lapsed ekstra rõõmu on pakkunud?
Oma poja üle on mul olnud
põhjust küll rõõmu tunda,
mitmeidki kordi. Näiteks
kui ta tegi oma juubelikontserdi. See, kuidas ta selle oli
üles ehitanud ja põiminud
läbi oma muusikalise arengutee, oli ikka väga tore. Ja
tütar on mul ka tubli.
Praegu tunnen heameelt
selle üle, kuidas ta näeb
vaeva oma tütrega, minu
lapselapsega, et teda muu-

On peres ka isadepäeva
traditsioonid?
Helistame sel päeval ikka,
aga sellist traditsiooni, et
saame kokku ja teeme teab
mis asju, seda ei ole. Isadepäeva tähistamine on
üldse kuidagi nii uus tava.
Kui minu lapsed väiksed
olid, siis seda ju ei tehtud.
Pigem ei ole see mulle päriselt omaks saanud. Kuigi
emadepäeva on tähistatud
küll kogu aeg, sõltumata riigikorrast.

Muusik ja Nissi trollide orkestrijuht Tõnu Sal-Saller
(79) Turbast, kahe lapse
isa: poeg Hendrik (52), tütar Agnes (46)
Mida lapsed on Sulle õpetanud?
Lastelt on alati midagi õppida. Kõik, mis nendelt võtta
saab, ongi vaja võtta. Eks
see ole üks vastastikku andmise ja võtmise protsess. On
selline väljend, et lapsesuu
ei valeta ja see tõesti teinekord avab silmi ja näed asju,
mida ise ei oskakski. Ja seda
olen aru saanud ka oma õpetaja töös, et mõni laps poeb
rohkem naha vahele kui teine, aga tegelikult on igaüks
neist kõige tähtsam.
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ADVENDIPIDU

CER

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

HÜÜRU MÕISAS
8. NOVEMBRIL
KELL 19.00

PILET 15
SOODUSPILET 12

PILETID MÜÜGIL
HÜÜRU MÕISAS
INFO TEL: 60 71 358
MOBIIL: 52 38 261
EPOST: INFO@HUURU.EE

k

AASTALÕPUPIDU
SAUE
KONTSERDISAALIS
28. detsembril
kell 11.15
Pidu on neile,
kel aastaid
70 ja enam
Vajalik eelnev
registreerimine
telefonil 6595 070

SÜGISPINKS
17. NOV
REGISTREERImiseks sAADA OMA NIMI
JA SÜNNIAASTA hObIPINKS@GMAIL.COM
ÜRITUS ON TASUTA, PARIMATELE AUHINNAD

NISSI PIIRKONNA EAKATE

HAAPSALU
VEEKESKUSE
KÜLASTUS TOIMUB
21. NOVEMBRIL 2018
VÄLJASÕIT

RIISIPERE KULTUURIMAJA
EEST KELL 11.00
TURBA KAUPLUSE
EEST 11.10
HIND 5 EUROT (PILET + TRANSPORT)
OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

ANDRESEPÄEVA LAAT
1. detsembril kell 12-15
Harjumaa Muuseumis
Ootame kauplema eheda kodumaise
toiduainete tootjaid ning ka
omanäolisi käsitöömeistreid.
Registreerimine muuseum@hmk.ee

Nissi Kultuurikeskuse Riisipere Kultuurimajas nov-dets.2018
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KULTUURIKALENDER NOVEMBRIS
AEG
10.0930.11

01.1131.12

ÜRITUS

TOIMUB

KORRALDAB

KONTAKTID

Annel Säre näitus "Eestimaa värvid"

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

Nissi kultuurikeskus

http://sauevald.ee/nissikultuurikeskus

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

06.11.

Saue Kontserdisügis - Kammerkontsert

kell 18.30 Saue Kontserdisaalis

Saue Muusikakool

www.sauemuusikakool.ee

06.11.

Vana Baskini Teater "Öökuninganna"

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

kell 19 Turba kultuurimajas
kell 18-20 Tagametsa
Loovusmajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

07.11.
Kino "Astrid Lindgreni rääkimata lugu"
07. , 14.
Maski tegemise töötuba
ja 21.11
Sepo Seemani monoetendus "Eesti mees ja tema
08.11.
poeg"

Tagametsa Loovusmaja www.loovusmaja.ee

kell 19 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru külaselts

09.11.

Veskitammi Lauluklubi

kell 18 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

09.11.

Kino "Astrid Lindgreni rääkimata lugu"

kell 19 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

10.11.

Tasuta isadepäev-perepäev tsirkuse ja töötubadega kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

10.11.

Saue valla sünnipäeva puhul tasuta lasteetendus
"Tilgake mett" Mõmmi ja tema sõber

kell 12 Kernu rahvamaja

Kernu rahvamaja
Nissi kultuurikeskus

info@huuru.ee,
tel 523 8261 ja 607 1358
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus
tel 679 6765
laagri@sauekultuur.ee
sauevald.ee/kernu-rahvamaja

10.11.

Mardisimman Lõõtsavägilastega

kell 18 Riisipere kultuurimajas

11.11.

Isadepäev MOMUs

kell 12-18 Motospordi Muuseumis Motospordi Muuseum

12.11.

Etendus "Hotell California"

kell 19 Kernu rahvamajas

Kernu rahvamaja,
Komöödiateater

13.11.

Ema ja Lapse Hommikuklubi

kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

kell 19 Saue Kontserdisaalis

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

kell 19 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus,
Komöödiateater
Nissi kultuurikeskus

tel 679 6765
laagri@sauekultuur.ee
http://sauevald.ee/nissikultuurikeskus
vajalik eelregistreerimine
www.prep.ee/kalender"
sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus
www.piletilevi.ee
sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

16.11.
19.11.

Saue valla sünnipäeva puhul ansambli Väliharf
tasuta kontsert
Andrus Vaariku monoetendus "Elu on parim
meelelahutus"

23.11.

Loodusabi õpituba

kell 18 Turba kultuurimajas

24.11.

PREP koolitus

kell 10-18 Laagri kultuurikeskuses

24.11.

Varietee-etendus "Teid kutsub kabaree"

kell 19 Riisipere kultuurimajas

25.11.

Villaku Riisipere etapp

kell 16 Riisipere kultuurimajas

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

SA Väärtustades elu,
Laagri kultuurikeskus
Nissi kultuurikeskus,
Laululaps MTÜ
Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus
www.momu.ee
kuldar.paju@sauevald.ee,
tel 505 2463
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

VESKITAMMI

LAULUKLUBI

REEDEL, 9. NOVEMBRIL
KELL 18
LAAGRI KULTUURIKESKUSES
Laulame koos teada-tuntud ning kuulsaks lauldud laule.

ÜLLATUS: ja parimatele auhinnad.
muusikaline viktoriin

Hea tuju aitavad üleval hoida
Ingrid ja Rene.
Lisainfo:

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri, tel 6796765
Osalustasu: 4 eurot

Saue linnas asuv metallitöötlemise
ettevõte FINEST STEEL AS otsib
oma meeskonda täistööajaga:

MÜÜGIESINDAJA – KONSULTANTI
CNC TÖÖPINGI OPERAATORIT
LAOOPERAATORIT
Täiendav info ja kandideerimine:
Telefonil: 5248596
e-posti aadress:
silva.altermann@outlook.com
Aadress:
Tule 22/1 Saue linn 76505,
Saue vald
www.fineststeel.ee

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. 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
Korterite ja eramute remont, renorveerimine ja
ehitus. Kontakt: 56623584, evehitus@gmail.com

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

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

€

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
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.
Auto Ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi
ja kaubikuid ka remonti vajavaid. Tel 53654085,
skampus@online.ee
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
Soovin leida Laagri aleviku ümbruses tööd 3-4
tunniks päevas. Olen avatud erinevatele pakkumistele. On oskus hoolitseda haige vanainimese
eest või hoida last. Telefon 58666236.

Koriks-Fiiber OÜ pakub tööd kõrgsurvevärvijale.
Lisainfo: 56508976 või markus@koriks.ee

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

MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides.
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com

OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

000

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis
hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires
tasuta. 56914266

Korstnapühkija. Peale töö teostust AKT. Saue valla piires kohaletulek tasuta. 51 59 399

Noor pere soovib osta maatüki või väikest suvilat.
Tel 52 64 184.

169

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

Õmblusettevõte võtab tööle juurdelõikaja abilise.
Väljaõppe võimalus kohapeal. Töökoht asub Keilas. Kontakt mob 5013563

Anname üürile Pärnu mnt 556 asuvas IVECO hoones 2 büroopinda suurusega 27,7 m2. ja 60m2. Bürood asuvad maja teisel korrusel ning on osaliselt
möbileeritud. Lisainfo e-mail ivpluss@ivpluss.
ee ja/või tel. 677 9060.

MÜÜA UUED MAJAD
VANAMÕISA KÜLAS

Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas, freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid
100kg - 8t. Tel: 501 5992

Kangastelgedel vaibakuduja ootab tellimusi.
56886063

Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti. Tel 56214956.
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KUULUTUSED

15

Rimi personaliosakond avaldab
kaastunnet Lily Roostalule ema

LINDA KÜLA
surma puhul.

Hüüru külaselts
õnnitleb külaelanikku

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

•
•
•
•
•

Keevitaja
Keevitusroboti operaatori
Lukksepp-treiali
Hooldustehniku
Hooldusspetsialisti

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.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

HILDA TELLINGUT
tema 90
juubelipäeval

glasaken.ee

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623
VEEMEHED@VEEMEHED.EE

ABIKS
URIINIPIDAMATUSEGA
INIMESTELE JA NENDE
HOOLDAJATELE
Inkobuss toob tellitud kauba
asulates kokkulepitud kohta:
Haiba (vana vallamaja juures),
7. nov. ja 5. dets 2018 kell 10:00
Lehetu
7. nov. ja 5. dets kell 11:00
Turba kultuurimaja
7. nov. ja 5. dets kell 11:30
Laitse seltsimaja
7. nov. ja 5. dets kell 13:00
Maidla Haraka Kodu
7. nov. ja 5. dets kell 14:00
Riisipere kulutuurimaja,
9. nov. ja 7. dets kell 12:00
Saue päevakeskus –
ainult ettetellimisel
9. nov. ja 7. dets kell 10:00
NB! (Koduteenust ei teostata.)
Info ja tellimine: 5343 9837 Ülle;
t.ulle@inkotuba.ee

Balsnack International Holding AS
otsib enda linnutoidu valmistamise meeskonda

Reedel, 09.11 9-14
Turba kaupluse juures
Eestimaise voodipesu
SUURMÜÜK!
Suur valik erinevaid
kangadisaine!
Selle reklaamiga
kogu täishinnaga
-10 %
voodipesu

&

www.votex.ee

LIINITÖÖLIST
Pakume sulle:
Tähtajalist tööd
oktoober-jaanuar

Tööaega E-R 8.00-16.30
Väljaõpet kohapeal
Toredaid meeskonnakaaslasi
Bruto tunnipalka

5€

Ootame sinult:

Asume
Harjumaal

Eesti keele oskust suhtlustasandil
Ausust ja kohusetundlikust
Mõttelaadi, et töökoht on sinu teine
kodu!
Saada CV aadressile
info@balsnack.ee
KUNI 28. oktoober 2018
PS. Ühendust võtame va

www.balsnack.ee

id sobivate ka

ndidaatid
e

ga
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Pakume tööd

KOKALE

Kernu Põhikoolis, Riisipere Lasteaias

KOKK-JUHATAJALE
Laagri Lasteaias

- peresõbralik tööaeg E-R
- täiendavat tervisekindlustust
- soodsat omapere toitlustust
- ametlikku ja stabiilset sissetulekut
Helista julgelt ja küsi lisainfot telefonil 5300 2971 või
kirjuta meile personal.est@balticrest.com

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.

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

Sinu kinnisvaramaakler
Saue vallas

Taago
Laidoner
5305 4488

