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Tunnustuse pälvinud pedagoogid

Aitäh teile, õpetajad!

5. oktoobril oli õpetajate päev, kõik
pedagoogid valla koolidest, lasteaedadest ja muusikakoolist olid oodatud
tänuüritusele NO99 teatrisse.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

igi 350 õpetajat üle
valla nautis etendust
„Mamma lood ehk

hiiu eluvilosoohvia“ Margus Taboriga, elas kaasa
paremate tunnustamisele
ja laskis end üksi või koos
heade kolleegidega jäädvustada fotoseina ees, millel kiri „Kõige armsamad
inimesed“.
Tunnustuse pälvis 19 pedagoogi üle valla
• Tuleviku lasteaia logo-

Palju õnne,
Saue vald!

Meie ligi 22 000 elanikuga Saue vald sündis 24. oktoobril 2017 Kernu
valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise teel. Ja juba me
saame aastaseks.
Tähistame valla esimest sünnipäeva 24. oktoobril kell 17-19 lahtiste uste päevaga vallamajas Sauel ning halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas. Sõõme üheskoos
torti ja jagame muljeid, kuidas esimene aasta on kulgenud.
Alates 27. oktoobrist on kõik aga teretulnud nautima nelja eriilmelist sünnipäevakontserti Riisipere kultuurimajas, Laagri kultuurikeskuses, Kernu rahvamajas ja Saue
linna kontserdisaalis. Sissepääs on prii.

peed Kersti Pruul
• Riisipere lasteaia õpetaja
Signe Lillmaa
• Nissi kooli haridustehnoloog Reelika Väli
• Laagri lasteaia õpetajad
Pille Vankov ja Terje Epro
• Laitse lasteaia õpetaja
Karin Milinevitš
• Nõlvaku lasteaia õpetaja
Magrit Viilep
• Saue lasteaia Midrimaa

õpetaja Liina Ojamaa ja
õpetaja assistent Kati Haarakalju
• Ääsmäe kooli klassiõpetaja Merle Laretei
• Haiba lasteaia õppejuht
Riina Lotamõis
• Veskitammi lasteaia õpetaja Inga Järvevee
• Ruila kooli matemaatika- ja muusikaõpetaja Reet Ristmägi

• Saue gümnaasiumi muusikaõpetaja Kadi Kaja ja
ajalooõpetaja Terttu-Triin
Tomusk
• Kernu kooli sotsiaalpedagoog Kaiti Kirsipuu
• Turba kooli kunsti- ja käsitööõpetaja Piret Tamm
• Ääsmäe lasteaia õpetaja
Ene Kristmann
• Saue muusikakooli kandleõpetaja Pille Karras

EELK on juba aastaid tahtnud Saue
linna rajada koguduse hoonet

Saue Vallavolikogu
25. oktoobri istungi
päevakord
• Saue valla tunnustamise kord
• Volikogu määruse „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine
• Nurme külas asuva Aidamehe katastriüksuse tasu eest
Saue vallale omandamine
• Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2005. aasta otsusega nr 12
kehtestatud Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paju tee
31 kinnistu osas
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras
• Harju maakonna Saue valla ja Rapla maakonna Märjamaa
valla vahelise piiri muutmise algatamine
• Nõusoleku andmine osa omandamiseks Magdaleena 4
kinnistu kaasomandist

Sügisel viiakse Saue linna ja Laagri aleviku kinnistute omanikelt ära krundilt kokku kogutud
puulehti. Lehekotte saab osta ja ennast registreerida kuni 26. oktoobrini

nid, lauluansambli proovid,
muusikatunnid lastele ja
soome keele ring.
Jätkusuutlikkust ja arengut silmas pidades on päris
oma ruumid kogudusele
olulised.
EELK näeb, et kiriku
ja kogudusemaja üldpindala oleks 220-300 m2. Mitmeotstarbeline, ligikaudu
120-kohaline
kirikusaal
leiaks kasutust ka linna

EELK kirik on plaanitud ehitada kinnistu Tule tänava poolsesse
ossa, kõrvale jääb Mööbliait. Hoonele on juurdepääs ka
Pärnasalu tänavalt.

kontserdisaalina. Kõrvaltiivas paikneks koguduse kantselei, väiksem saal
kööginurgaga, ruum laste
ja noorte jaoks, tualetid ja
esik.
Koguduse soov on tulevikus arendada diakoonia-

tööd eriti eakaid toetades.
Projekteerimistingimuste avatud menetluse käigus
on kõigil võimalus arvamust
avaldada. Hoonestusõigus
seatakse pärast projekteerimistingumustega seatavate
nõuete täitmist.

Saue Vallavolikogu esimees Harry Pajundi

Viiakse ära ainult lehed, mis on paigutatud rohelistesse komposteeruvatesse kottidesse, mis on ostetud Saue Vallavalitsuse (Tule 7, Saue linn) või Laagri halduskeskuse (Veskitammi 4,
Laagri alevik) vastuvõtusekretäri juurest.
Lehekotte saab osta ja ennast registreerida alates 8. oktoobrist kuni 26. oktoobrini vastuvõtusekretäri juures kohapeal.
Lehekottide äravedu on tasuta, tasuda tuleb ainult kottide
eest.
Registreerimisel palume kõigil huvilistel vastuvõtusekretärile esitada järgnevad andmed: nimi, aadress, kontakttelefon,
lehekottide orienteeruv kogus.
Kotte müüakse 10 kaupa rullis. Rulli hind on 6,80 eurot. Tasuda saab ainult sularahas. Kaasa võtta võimalikult täpne raha.
Arvestada tuleb, et tegemist on komposteeruvate kottidega ja puulehtedega täidetuna peavad need vastu umbes kaks
nädalat. Seega palume lehed kottidesse panna vahetult enne
5. novembrit, mis välistaks lehekottide lagunemise enne nende äravedu.
Kotid on 125-liitrised ja neisse tuleb panna lehti sellises
koguses, mis välistaks kottide rebenemise. Juhul, kui kotid
sisaldavad puulehtede lisaks muud prahti või kui ei kasutata
valla müüdavaid komposteeruvaid kotte, kottide äravedu ei
toimu.
Kotid tuleb paigaldada tänavaäärsele haljasalale leheveo
alguseks 5. novembriks nii, et need ei segaks liiklust.
Saue Vallavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik. Igalt
aadressilt veetakse lehekotte ära ainult ühel korral!
Lisainformatsioon telefonidel 679 0213, 515 6878 või e-posti
aadressil marju.norvik@sauevald.ee.
MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist

Meeldetuletus

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

ELK Keila Miikaeli kogudus on Saue
linnas luterlikke jumalateenistusi korraldanud
alates aastast 2012. Need
on toimunud regulaarselt
pühapäeviti Saue Päevakeskuses. Lisaks on nädala sees
koguduse
eestvedamisel
päevakeskuses
piiblitun-

Sügisesele lehtede äraveole
registreerimine lõpeb 26.10

Saue valla elanikud
saavad Pääsküla jäätmejaamas (Raba 40, Tallinn)
tasuta ära anda korraga
kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Täpsem
info on leitav aadressilt
www.jaatmejaam.ee/
paaskula-jaatmejaam või
telefonil 529 3020.

Saue Vallavolikogu andis septembrikuu
istungil nõusoleku hoonestusõiguse
seadmiseks Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku (EELK) kasuks Tule tn 13 kinnistule Saue linnas. Otsus võimaldab sinna
rajada koguduse- ja kogukonnamaja
kontsertideks sobiva saaliga.

E

Volikogu istung toimub 25. oktoobril algusega kell 14.00
Laagris Veskitammi 4.

Foto: Scanpix
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„Viimase rahvaloenduse
andmetel määratles enam kui
600 Saue linna inimest ennast
luterlaseks ja ilmselt sellest
tulenevalt on EELK Konsistoorium juba aastaid taotlenud endale linna kinnistut
väiksema kiriku või palvemaja
rajamiseks. Ikka ja jälle on asi
taandunud sobiva kinnistu

leidmise taha. Nüüd lõpuks on
leitud kompromisslahendus
asukoha suhtes, mis ei tohiks
häirida linnakodanikke ja on
sobilik ka kirikuinimestele.
Tegemist on ühiskondlike
ehitiste maaga.
Arvan, et volinike jaoks said
hääletamisel määravaks asjaolud, et kirik ei saa maatükki

endale, vaid saab hoonestusõiguse 25 aastaks, mille eest
tasub vallale 50 000 eurot.
Sealjuures jääb kirikule õigus
hoonestusõigust pikendada
veel järgmiseks 25 aastaks.
Väga oluline on siinjuures asjaolu, et hoonestajal
lasub kohustus võimaldada
rajatavat hoonet avalikuks

kasutamiseks kolmandatele
isikutele klassikalise ja kammermuusika kontsertide ning
Saue valla avalike ürituste
korraldamiseks.
Kiriku projekteerimine ja
ehitamine toimub täies ulatuses EELK vahenditest. Saue
vald sinna enda vahendeid ei
ole ette näinud.“

Välisõppestipendiumi avaldusi saab esitada 1. novembrini
Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 16-26-aastastel
üldhariduskooli või kutsekooli õpilastel
ja statsionaarses õppes õppivatel üliõpilastel on võimalik välismaal õppimiseks
stipendiumi taotleda. Avaldusi saab
esitada kuni 1. novembrini.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S

tipendiumi suurus õpilase või üliõpilase kohta on kuni 800 eurot
üheks semestriks või kuni
1 600 eurot õppeaastaks või

kaheks semestriks. Taotlejale kalendriaastas eraldatav
maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 eurot.
Kui taotlejate arv ületab
stipendiumifondi
suuruse
selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses sti-

pendiumi maksta ei ole võimalik, otsustab vallavalitsus
stipendiumi suuruse eelarve
piires.
Stipendiumite kogusumma kalendriaastas on kuni
0,1% valla aastasest tulumaksuprognoosist.
Stipendiumi määramisel on eelduseks, et taotleja vastab vähemalt ühele
järgmistest tingimustest:
• on näidanud õpingutes üles
silmapaistvaid tulemusi ja
tema keskmine õpitulemus
taotlusele eelneval õpiaastal
on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises
hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
• on saavutanud viimasel ka-

hel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus
koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
• on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus
tegevuses;
• soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamise suhtes on vallal võimalik
määratleda avalikku huvi.
Kuni 18-aastase taotleja
puhul on teiste taotlejatega
võrreldes eelistatud taotleja,
kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi
taotlemise aasta 1. jaanuari
seisuga Saue vald.
Lisainfo ja avalduse
vorm www.sauevald.ee/valisoppe-stipendium.

Ajujaht ootab Saue valla elanike ideid
Möödunud hooajal liitus Saue ühendvald Ajujahiga ja pani välja eriauhinnad
parimatele enda vallast pärit ideedele.
Eriauhind parimale Saue vallast pärit
ideele on välja pandud ka tänavu.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S

aue vald annab 5000
euro suuruse eriauhinna välja meeskonnale,
kuhu kuulub vähemalt üks
Saue valla elanik. Selleks on
vaja ideed esitades märkida
enda asukohaks Saue vald.
Saue vald toetab Ajujah-

ti, et inspireerida kohalikke
veelgi enam ettevõtlusega
tegelema. „Ettevõtlusvaimu
levitamine on oluline, kuna
see aitab luua nii kohalikku
elu edendavaid tooteid-teenuseid ning loob ka kodukanti töökohti,“ selgitab Ajujahi toetamise ja eriauhinna
välja panemise põhjuseid
vallavanem Andres Laisk.

„Möödunud aastal andsime eriauhinna välja kahes osas, millest üks läks
FoodDocsile kui edukaimale naisjuhiga tiimile. Teise
osa sai endale Meremults
kui parim maaelu edendav
äriidee,” räägib Laisk. Sel
aastal pannakse eriauhind
välja tervikuna ja sellele
kandideerivad kõik ideed,
mis Saue vallast konkursile
jõuavad.
Enim esitatakse Ajujahile IKT valdkonnast pärit
ideid. „Julgustame Saue valla elanikke otsima lahendusi
ka muudes valdkondades.
Nagu Ajujahi varasemad
hooajad on näidanud, võib
edu tagada hoopis mõni

füüsiline toode või teenus,“
kutsub Laisk kohalikke
üles enda ideid Ajujahile
esitama. Saue vallast saatis edu näiteks 2013. aastal
Honeypowerit, mis toodab
sportlastele
looduslikke
energiageele.
Ajujahile on osalema oodatud kõik: kooliõpilased,
tudengid, tööturul kanda
kinnitanud inimesed ja teised, kes on uute väljakutsete
jahil. Üheteistkümne hooaja
vältel on Ajujahile esitatud
üle nelja tuhande idee.
Ajujahi
auhinnafond
on 60 000 eurot. Ideid
saab esitada 28. oktoobrini
www.ajujaht.ee/hooaeg-2018-2019/osale.

Õpetaja suure tähega – Piret Tamm

Kas Te mäletate esimest
päeva, mil kooli läksite?
Läksin kooli Russalu algkooli Raplamaal, minu esimeseks õpetajaks oli mu
ema Lemmi Kork ja koolis
oli kokku neli õpilast. Minu
ema oli kooli ainus õpetaja.
Eredaid mälestusi esimesest
koolipäevast ei ole.
Kirjeldage mõnd suurt
rõõmu ja muret oma kooliajast.
Alates 5. klassist õppisin
Riisipere lastekodu juures
asuvas koolis, kus õppisid
nii lastekodu kui ka töötajate lapsed. Minu ema oli seal
õpetaja ja üks emotsionaalne mälestus on see, kuidas
mu ema meeldis lastele nii
väga, et nad käisid õhtuti
meie uksele koputamas ja
palusid end meie pere lapseks võtta. Ema pidi selgitama, et tal on juba kolm last
ja ei saa rohkematele kodu
pakkuda.
Milline õpetaja Teil oma
kooliajast kõige paremini
meeles on?
Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Ingrid Bärenklau,
tema hingestatud luuletuste
lugemised. Teisena on meeles matemaatika õpetaja ja
klassijuhataja Tiiu Aro, kes
oli mõistev, tal oli alati meie
jaoks aega ja ta oli oma aines väga tugev. Tallinna Pedagoogilisse Instituuti sisse
saamisele aitas palju kaasa
just õpetaja Arolt saadud tugev matemaatika.
Miks Teist õpetaja sai?
Eks ema eeskuju peamiselt. Ja tegelikult oli õpetaja ametis ka ema õde tädi
Leida. Kooli mängimine oli
meile peamiseks lapsepõlvemänguks.

Miks just kunst ja käsitöö?
Kooli ajal olin juba teinud
kooli teadete tahvlit, meeldis kujundamine ja ilukiri.
Käsitöö valikut mõjutas
tõenäoliselt ka minu vanatädi Liisi, kes oli mõisa ajal
õmblejanna ja õmbles meile
imeilusad kleidid-mantlid,
muuhulgas ka minu pulmakleidi oma Singeri masinal. Masin on mul tänaseni
alles ja töökorras.

Fotod: Kalev Lilleorg, erakogu

Aasta õpetaja tunnustuse andis Piret Tammele üle vallavanem Andres Laisk.

Kus Te õpetajateed alustasite? Millal ja miks just
Turba Kool?
Olen Turba kooli vilistlane
ja pärast ülikooli lõpetamist
soovisin suunamist siia.
Nüüd olengi 44. aastat Turba kooli õpetaja. Selles koolis on käinud meie suguvõsa
neli põlve õppijaid. Armastan seda kooli väga.
Mis on kõige rõõmsam
ja mis kõige kurvem asi,
mida Te koolis õpetajana
olete kogenud?
Rääkige mõni meeldejääv
lugu, mis Teie õpetajaks
olemise ajal on juhtunud?
Rõõmu teeb see, et on õpilasi, kes on läinud Turba
koolist edasi kunsti õppima
ja eriti rõõmus mälestus on
vilistlasest kunstniku Ott
Jeeseriga koos Turba kooli
õpilaste meeskonna osalemine Tallinna Lauluväljaku
merepoolsete väravate maaliprojektis „Let's colour”.
Alati on põnev olnud
koolisaalide kaunistamine
koos õpilastega – kõigi aastate jooksul on jõulu- ja lõpuaktuste tarvis koolisaali
kaunistatud üle 100 korra ja
iga saal on olnud unikaalne.
Samuti on meeldejäävad
jõululõunad, mida etiketi- ja
protokolliõpetajana juhendan ja õpilased saavad seal
harjutada lauakatmist, eti-

Eesti 100. sünnipäeva auks valmistasid õpilased Piret Tamme
juhendamisel Turba kooli fuajeesse 100 suitsupääsukest.
Suurim eneseületus – tütar Dianaga 4150 meetri kõrgusel
Annapurna baaslaagris.

ketikohast teenindamist ja
ühe viisaka jõululõuna korraldamist. Õppeaine lõppedes saavad õpilased tunnistuse Les Bonnes Manieres.
Kurvaks teeb see, et
noorte loovus on vähenenud
suure nutitelefonide kasutuse tõttu – aastatega on lastel
selgelt väiksem fantaasia ja
iseseisev tegutsemisoskus.

eneseületus on olnud matk
Himaalaja mäestikus Nepalis 4150m kõrgusel asuvasse
Annapurna baaslaagrisse.
Motivatsiooni
õpetajana jätkata on andnud ka
sügav isiklik huvi kunstiajaloo vastu ning võimalus
seda ka õpilastele tutvustada. Püüan tihti külastada
KUMU muuseumi.

Olete Te vahel tundnud, et
enam ei jaksa, et õpetajaamet on end ammendanud
ja oleks vaja mingit uut
väljakutset või väljundit?
Jah, eks ikka on olnud neid
raskeid esmaspäeva hommikuid või augusti lõpupäevi, kus tundub, et kas võiks
see kooliaasta ikkagi jääda
viimaseks. Pinge maandamist ja tasakaalu aitab leida
maakodu, kus suve läbi aias
toimetan, samuti matkamine ja reisimine. Suurim

Kas lapsed pigem annavad
või võtavad energiat?
Ikka mõlemat, kevadeks
olen tihti üsna tühi, aga kui
suveks on plaanis jälle mõni
kultuurireis Pariisi või Hispaaniasse või hoopis Islandi
metsikut loodust nautima,
siis sellega kogun taas energiat.
Kui Te poleks õpetaja,
missugust ametit Te võiksite siis pidada?
Oleksin maakodus ja kasva-

Maakodus on just etendunud näitemäng „Nukitsamees“. See
on tore traditsioon igal suvel ühe etendusega üles astuda.
Kaasa löövad lapsed, lapselapsed, sugulased ja nende lapsed,
sõbradki.

taksin roose ja porgandeid.
Milline on Te elu väljaspool kooli? Mis Teile meeldib?
Meil on ilusad lapsed
Susann, Diana ja Timo. Kõigil on suur süda sees, ja nii
tublid lapselapsed Marta,
Roosi ja August. Käsitööd
meeldib mulle teha ka väljaspool koolitunde. Igaks
jõuluks saavad pereliikmed

endale paari sokke – kokku
teeb see üle 20 sokipaari kududa.
Minul on õpilaste ja kolleegidega vedanud. Õpilaste
tänu on ikkagi see, mis kannustab ja südame soojaks
teeb. Ka seoses aasta õpetaja tunnustusega on tulnud
tervitusi endistelt õpilastelt
üle maailma – Austraaliast
Ameerikani. Aitäh teile kõigile!

23. septembril algas värviline sügis,
mida Turba lasteaiamaja tervitas õues
laulude, luuletuste ja laulumängudega.
TIINA UMBSAAR

L

aste laulud ja luuletused rääkisid, et sügis
on kõige ilusam asi,
tutvustasid, kuidas val-

mivad sügiseks mahlased
porgandid, arutlesid, kes
värvib puude lehti, sinitaevast ja muudab vihmapiisad
lompideks, teavitasid, et
liiga varane õunte söömine

võib lõppeda kõhuvaluga,
lennutasid suure tuulega
lohet ja viisid riidesse pusinuna sügislehed kõndima. Lõbusateks vihmapiiskadeks muutusid aga kõik
peolised ühises tantsuringis
hüpeldes. Liikumismängus
püüdis tuul erinevaid lehti põue. Lastelt eeldas see
puude tundmist. Peo lõpus
said pidulised maiustada
sügisandidega.

Rahvusvahelisel muusikapäeval tutvusid lapsed
helilooja Arvo Pärdiga.
Tublimad laulsid kaasa
lastelaulu „Mina olen juba
suur”. Seejärel sai igaüks
olla orkestri liige. Lapsed
mängisid triangleid, kellasid ja marakaid käsikellade
ansambli „Campanelli” esitusele lisaks, laulsid lugu
„Kauges külas” ja lõid kõlapulkadega rütmi juurde.

Foto: Eda Tomikas

Turba lasteaiamaja tervitas sügist ja pidas rahvusvahelist muusikapäeva
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Piret Tamm õpetab Turba koolis lastele
kunsti ja käsitööd, protokolli ja etiketti.
Juba 44 aastat. Tänavune tunnustus
aasta õpetajana tuli talle endale tõelise
üllatusena, kuid sajad südamlikud
õnnesoovid ja soojad sõnad Saue
valla FB lehel õpilastelt üle maailma
räägivad ise enda eest. Kuidas sai Piret
Tammest õpetaja, mis talle meeldib,
rõõmu teeb, sellest intervjuu räägibki.
SAUE VALDUR
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Harri Tallinn: Ajujahilt saad
mitu kärbest ühe hoobiga
Foto: RHoneypower
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Ajujahi konkursi korraldusmeeskonna
raudvara ja tiimijuht Harri Tallinn
(fotol) räägib Ajujahist ja selgitab,
miks Ajujahist osa võtta, mis viib Eesti
suurimal äriideede konkursil tippu.
AJUJAHT

M

illist kasu on Ajujaht andnud tavalisele Eestis elavale inimesele, kes ise ei võta
Ajujahist osa, ammugi siis
tema sõbradki?
Kuidas seda kasu nüüd
defineerida? Ühtepidi on
Ajujahist tulnud välja hulk
Eesti ettevõtteid, kes annavad inimestele tööd. Taxify,
Click’n’Grow. Eriti GoWorkaBit, mis vahendab eestlastele väga erinevaid tööotsi.
Lisaks on loodud ka mitmeid
uusi teenuseid, mida kasutada. HoneyPower spordigeelid näiteks meeldivad sportlastele tohutult, kuna need
pole sünteetilised. Timbeter
aitab puidu mahtu mõõta
metsas hulga lihtsamalt kui
varem. Neid näiteid on veel
palju.
Palun nimeta kolm konkreetset asja, mille pealt
lõikavad Ajujahil osalejad
enim kasu?
Võrgustik. Ligipääs kõikvõimalikele koostööpartneritele, kiirenditele, ingelinvestoritele. Mitmed Ajujahi
sponsorid ja tegijad suudavad häid tiime eksportida välismaa turgudele.
Arenguprogramm ja selle raames korraldatavad koolitused.
Tähelepanu. Juba Ajujahi
TOP-100 hulka pääsemine
toob kõvasti tähelepanu, rääkimata edasipääsemisest ja
finaali jõudmisest. Ajujahil
on ju ka oma telesaade.
Milliseid nõrkusi on Ajujaht alustavate ettevõtjate
seas aidanud välja tuua?
Millegipärast arvatakse tihtipeale, et „mina olen
ainuke, kes selle idee peale
tuli.“ Lihtsalt öeldes ei tehta piisavalt kodutööd. Kõige lihtsam viis testida, kas
su ideel on jumet, on seda
lihtsalt guugeldada. Tuleb
vaadata, mis ümberringi toimub.
Teiseks mõtlevad ettevõtjad, et palju on igasugu
tehnilisi lahendusi ja äppe,
aga üheski neist pole seda
ühte ägedat tööriista, mille
peale mina mõtlen. Arvatakse, et järelikult on see
nii unikaalne lahendus, mis
võiks täiega lennata. Tegelikkuses sellega läbi ei löö.
Keegi teine võib vabalt selle
oma rakendusse või tootmismudelisse iga kell lisada. Ja
siis on su äri kohe upakil.
Ühe suure nõrkusena
näeme ka kiirustamist. Sa-

geli tahetakse teha kõike ja
korraga. Ei panda prioriteete paika. See tähendab, et ei
mõelda läbi, mis on kõige
olulisem ja mis vähem, vaid
hakatakse keskenduma asjadele, mis oleksid vahvad
täiendused, aga idee keskne
punkt on veel läbi mõtestamata. Just see eristab nõrku
tugevatest: võimekus rutem
aru saada, mis töötab ja mis
mitte. Ja vajadusel teha siis
jooksvalt muudatusi tootes
või teenuses.
Mis eristab Ajujahi kõige
edukamaid tiime nõrgematest?
Tiimi võimekus, oskused
ja teadmised. Tipud suudavad eri oskuseid võimekalt
kombineerida, neil on tiimis
eri tausta ja pädevustega inimesed. Nad oskavad kaasata spetsialiste ja spetsiifilist
know-how’d mujalt mõne
üksikasja jaoks. Ajujahis
osalenud tiimide pealt on
näha, et see on olnud määravaks.
Ühe hästi olulise asjana
hindab Ajujahi žürii tiimi
võimekust edasi liikuda ja
enda vigade pealt õppida.
Ajujaht on üsna turvaline
keskkond, kus enda äriidee
proovile panna. Seega tasub
võtta riske ja seda võimalust
programmis osaledes ära kasutada. Otsustajad panevad
seda kindlasti tähele.
Kui oluline on ikkagi see
kontaktvõrgustik?
Eriti
Eestis, kus kõik teavad kõiki ema klassivenna sõbra
õe kaudu.
Me teeme igal aastal Ajujahi osalejate seas tagasisideküsitluse, kus uurime, mida
peetakse kõige olulisemaks,
mis neid oma ettevõtte ehitamisel edasi aitas. Enim hinnatakse Ajujahi arengu- ehk
kiirendiprogrammi, kus 30
paremat saavad tipptasemel
koolitusi, mentorlust ja ligipääsu meie väga laiale kontaktvõrgustikule. Kusjuures
eriti rõhutatakse tagasisides
just sedasama võrgustikku.
Eestlased kipuvad arvama, et kõik inimesed on riigi
väikese suuruse tõttu kergesti kättesaadavad. Mõnes
mõttes see kindlasti nii ka
on, kui sa selle nimel pühendunult töötad. Ajujaht on aga
see koht, kust saad mitu kärbest ühe hoobiga maha.
Kas edukaks saamiseks on
vaja ka õnne?
Jah, ka õnnel on oma roll.
Eriti idee ajastuse osas. Kõige esimese Ajujahi võitnud

2013. aastal saatis Ajujahil edu Honeypowerit Saue vallast, firma toodab sportlastele looduslikke
energiageele. Fotol ettevõtte uudistoode.

idee oli lahendus, kus saanuks rääkida telefoni sisse
kalendrikirja. Tol ajal polnud õiget tehnoloogiat veel
olemas. Täna võtad iPhone’st Siri ja saad seda teha.
Ja vahel õnnestub lihtsalt
saada kokku õigete inimestega õigel ajal, ehkki sellele
juhusele ei saa liialt toetuma jääda. Kontaktidest sõltub tänapäeval palju. Seda
peame oluliseks ka Ajujahi
programmi ülesehitamisel ja
arendamisel.
Mida Sa ütled inimesele,
kel on enda arust korralik
idee ja kes tahaks osaleda
Ajujahil, aga pelgab ettevõtmist, kuna „aega on niigi vähe ja energiat ka õieti
ei ole enam“?
Aega ei ole kunagi kellelgi
liiga palju üle. See aeg tuleb
võtta, kasvõi vägisi, kui tahad midagi ära teha. Ajujahi
arenguprogrammis on võimalik ajaga laveerida, eriti
logistika mõttes, kasutades
näiteks Skype’i.
Energia leidmise osas
võin öelda, et osalejad, kes
on Ajujahil käinud – nad
on alati öelnud, et see kamp
(žürii, konkurendid, mentorid, koolitajad, Ajujahi toetajad) annab neile rohkem
energiat kui konkurss ise ära
võtab.
Tuleb võtta vastu otsus –
„ma proovin.“ Kaotada pole
ju midagi.
Ajujaht on parim paik,
kus testida oma äriidee
eluvõimekust ja sellele kiirendust saada. Isegi kui sul
head äriideed veel ei ole, on
Ajujaht hea koht, kus enda
mõttevälgatusele tagasisidet
saada ja see esimest korda
proovile panna. Samuti on
Ajujaht hea koht juba läbimõeldud äriideele. Nende
puhul aitab Ajujahi arenguprogramm aru saada, kas

AJUJAHT

Ajujahile saab ideid esitada 28. oktoobrini. Oma
äriideed on esitama oodatud kõik – noored, kogenumad, õppivad, töötavad kui ka need, kel juba
ettevõtlusega tegelemise
kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust. Ideid saab
esitada www.ajujaht.ee/
hooaeg-2018-2019/osale.
Ajujahi on ellu kutsunud
EAS. Konkursi elluviimist
rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Saue vald annab 5000
euro suuruse eriauhinna
välja meeskonnale, kuhu
kuulub vähemalt üks Saue
valla elanik.

juba midagi ette näidata.
On see prototüüp, väga hea
meeskond, su enda erialast
tulenev ülikvaliteetne knowhow ja võrgustik. Õlleklaasi
taga sündinud ideega pelgalt
kohale tulles, sellega enam
kaugele ei jõua.
Ehk leidub vastupidiseid
näiteid?
Leidub, mõni üksik. Aga
sellistel juhtudel on idee
taga seisev inimene ka eriliselt silmapaistev olnud. On
olnud tiime, kes on suutnud
osava müügimehe jutuga
murda läbi paarist esimesest sõelast. Aga žürii ei lase
neid liiga kaugele. Ajujahis
on oluline vormida idee millekski enamaks ja näidata
arengut.

Harri Tallinn

siin on ainest ka ärimudeliks
või mitte. Ja kui on, siis Ajujahiga kaasnev võrgustik ja
rambivalgus aitab suurendada šanssi sellega kaugemale
välja jõuda.
Kas Sa tõesti arvad seda,
arvestades, et paljud ideed,
mis on Ajujahile esitatud,
ei ole siiski tooteks ega teenuseks küpsenud?
Ikka arvan. Paljude asjadega on ju tegelikult nii, et
ideid on alati rohkem, kui
neid jõutakse ellu viia. See
ei ole ainult Ajujahi eripära, see on nii igal pool. Kui
käiakse saunas, räägitakse
samuti mitmest maailma
parandavast ideest, aga mis
neist ära tehakse, on omaette
küsimus. Reeglina mitte midagi. Igaühel meist on oma
piiratud aeg nädalas ja küsimus on prioriteetides, mis sa
endale sead. Kui ei proovi,
siis kindlasti ei jõua kuskile
välja.
Ajujahti on korraldatud
üksteist aastat, äsja algas

kaheteistkümnes. Kuidas
on Ajujaht aastatega kasvanud?
Esimesed viis aastat oli Ajujaht ikkagi ideekonkurss, pigem suunatud tudengitele ja
ideedele kui sellistele. Sealt
hakkas ta kasvama, seda
mõjutas kahtlemata kogu
start-up-ettevõtluse
kasv.
Aga Ajujaht on olnud silmapaistev teerajaja ka iseseisvalt. Leian, et tal on märgatav mõju kogu Eesti
majanduse ökosüsteemile.
Kuus aastat tagasi muutsime Ajujahi suunitlust. Et ta
poleks ainult ideekonkurss,
vaid võimalikult praktiline
kogemus, mis annab tööriistad, teadmised ja võrgustiku
kätte võimalikult paljudele,
et kasvatada oma idee ettevõtteks. Kogenud praktikud
hoiavad osalejatel igas faasis
silma peal.
See lähenemine on toonud Ajujahile üha küpsemaid ideid. 5-6 aastat tagasi oli palju lihtsam saada
kõigest ideega TOP-30 tiimi
hulka. Nüüd peab sul olema

Millal võiks Ajujaht kasvada Baltikumi-üleseks?
Ühtepidi pole siin ühtegi
põhjust, miks ei võiks nii
minna. Aga kuidas võiks
toimida
Baltikumi-ülene
koostöö? Mis oleks Baltikumi-ülese konkursi eesmärk? Ajujahi eesmärk on
promoda Eestis ja eestlaste
seas ettevõtlikkust kõigile
innovaatilistele inimestele.
Meil on olnud osalejaid väljaspool Eestit. Ühel aastal
oli Läti tiim, mis jõudis suisa televooru välja. Ent kuna
Ajujahti viiakse läbi suuresti
eesti keeles (pooled üritused
on ka inglise keeles – toim),
peab igal tiimil olema oma
tugiisik, kes saab eesti keelest aru.
Me ei ole teadlikult läinud seda teed, et teha Ajujaht läbinisti ingliskeelseks,
selleks on eraalgatuslikud
kiirendid. Sel juhul võiks
teha Ajujahi juba globaalseks. Riigi eesmärk Ajujahile on teine. Kui Ajujahile
tekiks Baltikumi-ülene eesmärk ehk konkreetne vastus küsimusele „Miks seda
teha?“, siis ma ei näe otseselt
piirangut. Ajujaht on unikaalne viis ettevõtlust edendada, eriti kuna seda näidatakse ka telekas ja veebis.

Haapsalu kutsehariduskeskuses toimusid Coupe
Georges Baptiste (CGB) rahvusvahelised õpilaste
ja professionaalsete restoraniteenindajate karikavõistlused. Osales 12 riiki, võistlejad täitsid
üheksa ülesannet.

Foto: Juhan Hepner ERR

Eestit esindas võistlustel Haapsalu kutsehariduskeskuse II kursuse õpilane ja tänavu „Noore meistri“ tiitliga pärjatud Karl-Kevin Miinpuu, kes on pärit meie vallast Turbast.

Riisipere lasteaia sisehoov oli 9. oktoobri õhtul täis kauplejaid. Heategevuslikul
sügislaadal oli müügil väärt kraam. Küpsetised, hoidised, soolased ja magusad
suupisted, käsitöö ja mesi, soe supp ja värsked vahvlid – kõik, mis lettidel, oli
jõudnud sinna vanemate abiga.
Fotod: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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üügil oli ka heas
korras kasutatud
lasteriideid ja mänguasju. Õnneloosi peavõit
oli 25 kilo kartuleid.
Laada avas laste esinemine. Osaleda sai savi
töötoas, meisterdada õhupalliloomi ja kui nägu oli
uhke maalingu saanud, kõht
head-paremat täis, võtta ette
ratsatiir poni või hobuse seljas.
Lasteaia direktori Katrin
Õisma sõnul ei olnud tänavune laat neil esmakordne.
Eelmisel aastal korraldasid
Riisipere lasteaed ja Nissi kultuurikeskus ühiselt
mihklilaada.
Jaanipäeval
oli Riisipere lasteaed väljas
külluslikult kaetud õnneloosi letiga, milles iga loos
võitis.
Kogutud raha eest on
siiani soetatud lasteaia
noorimatele
pealeistutavaid autosid ja suurematele
korraldatud õppekäike. Tänavusegi laada tulu läheb
laste õppekäikude korraldamiseks.

Hingedepäeva kontsert
Riisiperes
Riisipere kultuurimajas on 2. novembril kell 19
hingedepäevale pühendatud kontsert, kus esineb
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkester ning erinevad puhkpilliansamblid ja
solistid.
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli puhkpilliorkestris
saavad mängupraktikat kõik kooli puhkpilli ja löökpilli erialade
õpilased.
Ühiselt omandatakse koosmängu oskusi ja õpitakse tundma
orkestrirepertuaari. Lisaks on orkester kooli orkestridirigeerimise õpilastele käe harjutamise kohaks, kus esimesed sammud
teha.
Puhkpilliorkester on koostööd teinud erinevate tuntud artistidega, nagu Ott Sepp, Märt Avandi, Dave Benton ja paljud
teised.
Orkestrit on juhatanud mainekad dirigendid, nagu Jacob de
Haan, Hando Põldmäe, Peeter Saan.
Orkester esineb regulaarselt üle Eesti ja avab iga suve alguses Kadrioru pargi suvekontsertide sarja. Kooriühing on kollektiivi tunnustanud aastatel 2013 ja 2014 aasta orkestri tiitliga.
LAURI SEPP

Öeldakse, et kaks ilma kolmandata
ei jää. Nii ei saanud Wannamoisa
segakoor ka sel aastal end ühisreisist
ilma jätta. Et Hollandis ja Kreekas
oli juba käidud, võtsime reisisihiks
Horvaatia. Mõeldud, tehtud.
Septembris osalesimegi VI tantsu- ja
muusikafestivalil Zatonis. Esinejaid oli
Rumeeniast, Bulgaariast kui ka mitu
koosseisu Ungarist.
ANU LEPASEPP

E

simesed esinemised
olid kohe teise päeva õhtul armsa väikelinna Nini hea kõlaga St
Anselmi kirikus ja selle
kõrval oleval väljakul. Kahe
esinemise vahele jäi aega ka
puhkpilliorkestri lõbusate

lugude saatel tantsu vihtuda.
Kolmanda päeva õhtul
astusime lavale ööbimiskohas Zaton Holiday Resortis.
Kui teised koorid kordasid
eelmise päeva kava, olime
meie valinud igaks esinemiseks uued lood. Jõudnud
vaevalt kuulajate, vaatajate

Foto: Villem Alango

Segakoor Wannamoisa osales Horvaatias festivalil
hulka istuma minna, tuli
meid tänama härrasmees,
kes olevat nooruspõlves elanud ja õppinud kuus aastat
Eestis. Talle valmistas suurt
rõõmu kuulda tuttavas keeles hästi esitatud lauluviise.
Olime tõeliselt üllatunud.
Reisikavasse mahtusid
veel merereis Kornati saarele ja väljasõit Zadari linna. Nagu ikka, saatis kõiki
meie ettevõtmisi lõbus laul
- laeval ja kaelast saati vees.
Särtsakas Zadari giid Vladka laulis meile ja meie muidugi temale.
Kui kuulsime, et IX sajandist pärit St Donatuse
kirikus võib eelneva kokkuleppeta laulda, ei saanud
me selle iidse ja iseäraliku
(ümmarguse põhiplaaniga)
kiriku imelist kõla proovimata jätta. Esialgu tühjale
kirikule esitatud kolme loo
lõppedes oli kuulajaid, vaatajaid kümmekond.
Zadaris tutvusime va-

nalinnaga ning seal asuvate
Rooma- ja Veneetsiaaegsete
varemetega. Linn on kuulus
unikaalse mereoreli ja päikesetervituse poolest. Mereorel on arhitektuuriline
pill, mida mängivad merelained, loominguks leebelt
kakofoonilised (ebakõlalised) teosed rännakutest ja
kaugetest maadest. Päikesetervitus on aga skulptuur,
valgusinstallatsioon,
mis
päeva jooksul kogub en-
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Riisipere lasteaed kogus
heategevusliku sügislaadaga
vahendeid õppereiside
korraldamiseks

Turba noormees Karl-Kevin
Miinpuu esindas Eestit
rahvusvahelisel võistlusel

dasse valgusenergiat, et
siis pimeduse saabudes see
rõõmsaks värvidemänguks
muundada.
Koori naisliikmete rasked villased esinemisseelikud aitas kohale toimetada
meie „meeskvartett” autoga, sest kilod kohvrites olid
vägagi loetud.
Külluslik toiduvalik Zatoni kuurordis ja lõunaeuroopalik saiakultuur panid
osa meist muretsema ka

iseenda lisakilode pärast.
Õnneks oli igapäevane sammude arv piisavalt suur, et
mõnigi avastas kodus kaalule astudes end hoopiski
kilo võrra kergemana.
Õnnelikult tagasi Tallinna lennujaamas, laulis
koor, nagu ikka, Eestimaa
tervituseks. Sel korral meie
värskeima loo, Tuudur Vettiku „Kuu”.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi festivali korraldus jättis pisut soovida
ja teeninduskultuuris on
horvaatidel veel arenguruumi, jäi üldmulje Horvaatiast
siiski meeldiv: päikeselised
ilmad, soe merevesi, kaunis
loodus ja palju laulu. Parim
reisiseltskond kompenseeris
kõik pisipuudused. Seda toredat reisi jääb meenutama
mälestuseks saadud karikas.
Reisi õnnestumiseks andis panuse Eesti Kultuurkapital.

Saue poiste ja noormeeste laul pani
Pariisi helisema

GERTA RILLO
reisil osalenud lapsevanem

T

aasiseseisv umise
päeva varahommikul pakkisime kotid-kohvrid bussi ja pikk
sõit Pariisi võis alata, kõigil
kaasas hea tuju ja ootusärevus: „Millal me näeme
Eiffeli torni?“
Teekond kulges läbi Läti
ja Leedu, õhtuks jõudsime
hotelli Poolas. Järgmisel
hommikul võtsime suuna
juba Saksamaa poole. Kiired teed ja kohati isegi hullumeelselt kihutavad luksusautod pakkusid kõigile
palju jutuainet. Saksamaa
mägised teed ja imeilusad
vaated viinamarjaistandustele naelutasid poiste pilgud
korrakski telefonidest eemale.
Kolmandat reisipäeva
alustasime hubase Frankfurdi hotelli rikkaliku hommikusöögiga ning suundusime linnaekskursioonile.
Reisijuht Katrin rääkis
huvitavaid lugusid Saksamaa ajaloost. Uudistasime
bussiaknast Püha Pauli
katedraali, keskaegset raekoda Römer ja palju teisi
kauneid ajaloolisi ehitisi.

Edasi oli aeg suunduda läbi
Luksemburgi Pariisi poole.
Ootasime ju endiselt väga
näha Eiffeli torni. Ja esinemisi loomulikult ka.
Õhtupimeduses Pariisi
jõudes ootasid meid suurlinnale omaselt laiad sõiduteed, tunnelid ja palju
autosid. Miski ei viidanud
sellele, et siin linnas võiks
olla seesama ehitis, mida
paljud poisid juba reisi esimesel päeval näha ihaldasid.
Järgmine hommik algas
lauluprooviga, mis toimus
hotelli taga väikeses pargis. Nii mõnigi möödakäija
uudistas poiste lauluproovi,
leidus ka lõbus kaasahuilgaja.
Li n n a ek sk u r sioon i le
minnes oli aga pime õhtune
linnapilt asendunud hoopis
teisega: laiad puiesteed,
palju butiike, kullatud kujudega ehitised, tänaval hõljuv kreppide magus aroom.
Triumifikaar, obelisk ja
eemalt paistev Eiffeli torn,
mis laulupoiste telefonikaamerasse püüdis jäädvustuda. Siiski pidi kuulus ehitis
veel oma aega ootama, sest
selle päeva staar oli hoopis
keegi teine - Mona Lisa.

Lõpuks kauaoodatud Eiffeli torni juures.

elama kutsusid.
Õhtupoolikul esitasid
Saue poisid ja noormehed
dirigent Elviira juhtimisel
Pariisi Ameerika kirikus
veelgi kõlavamalt ja kaunimalt oma kontsertkava.
Festival lõppes traditsioonilise
„Kikilipsuga“,
mis rahva mõnusalt kaasa
elama kiskus. Tormiline aplaus oli kiituseks kooridele,
dirigent Elviirale, koormeister Ulvile ja Priidikule,
kes poisse klaveril saatis.
Suur töö tehtud, oli aeg
nautida vaatamisväärsusi,
mida Pariisil meile pakkuda oli: Molin Rouge, Montmartre Sacré-Cœur kirik;
Versailles asuv uhke ning
luksuslik kuningate loss ja
äärmiselt armas ning muinasjutuline linnake Reims
katedraali ja lilli täis tänavatega. Kuulsime Katrinilt
põnevaid lugusid Jeanne d’
Arc’ist, Prantsusmaa kuningatest ja Reimsi ajaloost.
Täis tulvil imelisi elamusi ja huvitavaid uusi

LISAINFO
Suur tänu, kallis Elviira, kes sa poisid nii vahvalt ja üksmeelselt laulma oled pannud! Suur tänu, armas Ulvi, sinu vankumatu abi ja töö eest! Aitäh Ruth, kes sa ikka ja jälle videokaamera võtad ja kõik esinemised linti salvestad. Aitäh, Priidik,
sa oled poistele suureks eeskujuks! Suur tänu reisijuht
Katrinile, kelle teadmised tundusid lõputud ning kes oskas
rääkida olulistest asjadest lihtsalt ja arusaadavalt. Aitäh
toredatele bussijuhtidele! Suur tänu Saue Muusikakoolile ja
Saue Vallavalitsusele, kes meie vahvaid laulupoisse toetavad. Aitäh, Marika Kuusik ja Eesti Meestelaulu Selts, pideva
toetuse eest! Tänu teile kõigile on meie laulupoisid ühe vahva
elamuse võrra jälle rikkamad.

teadmisi, oli viimaks aeg
buss kodu poole pöörata.
Mitte ühtegi korda pika ja
väsitava bussisõidu vältel
ei olnud poistelt kuulda virinaid, hoopis põnevaid küsimusi reisijuhile nii Prantsusmaa kuningate elu-olu
kui teiste huvitavate ajaloosündmuste kohta.
Saksamaal oli põgus
linnaekskursioon
Berliinis koos lugudega Berliini
müürist ja Saksamaa ajaloost. Poisid said end värs-

kendada Lodzis Fala veepargis.
Enne Eestisse jõudmist
oli teadmiste kontroll viktoriinina, et teada saada, kas
poistele midagi räägitust
meelde jäi. Tulemused olid
tublid ning mõnigi vastus
vaimukas ja naljakas. Kümme päeva kestnud reis oli
avardanud kõigi silmaringi
ja toonud juurde suurel hulgal uusi teadmisi. Kooliaasta võis alata heade emotsioonidega.

Gümnaasiumi muusikanädala päevik
Teist aastat järjest oli Saue
Gümnaasiumis oktoobri alguses
muusikanädal.
GRETE PÕLDMA, KADI KAJA
Muusikanädala korraldajad

1. oktoober, rahvusvaheline muusikapäev
Külas käisid Pille Lille
Muusikute Fondi interpreedid kavaga „Muusikareis Euroopast Aasiasse“.
Õpilastele esinesid Pille
Lill (sopran), Tiina Kärblane (klaver) ja Madis Kari
(klarnet). Muusikute esituses kõlas vokaal- ja instrumentaalmuusikat klassikalises ning kaasaegses
võtmes.
2. oktoober, muusikateemaline viktoriin 7.-9. klasside ja gümnaasiumiastme
võistkondadele
Tulemused olid väga tasavägised. 7.-9. klassi vanuseastmes jäid 14 punktiga
I-II kohta jagama 8c ja 9a

Foto: Grete Põldma

Pariisis toimus 24. augustil
rahvusvaheline 8. MRF Music Festival,
kus lisaks Bulgaaria tütarlastekoori ja
Saksamaa akordioniorkestrile esinesid
Saue poistekoor ja noorte meeste koor
Elviira Alamaa juhtimisel.

Sissepääs Louvre muuseumisse sujus päris pikale
järjekorrale vaatamata üle
ootuste kiiresti. Hiiglaslikud skulptuurid, erinevaid
ajaloosündmusi kajastavad
pompoossed maalid kullatud raamides võtsid silme
eest kirjuks. Ja seal ta oligi.
Üksi oma saalis klaasi ja
turvalindi taga. Tema ees
tohutu rahvahulk, kes kõik
lootsid teha head pilti ja selfie’t.
Kuidagi nukker ja üksik tundus mulle see Mona
Lisa. Vähemalt oli ta nüüd
nähtud ja nii mõnigi poiss
rõõmustas hea foto üle.
Täis erinevaid positiivseid emotsioone ja Pariisi imesooja õhtupoolikut
nautides suundusime edasi
Jumalaema kiriku juurde. Armas reisijuht Katrin
jutustas jällegi põnevaid
lugusid kiriku ajaloost ja
sündmustest, mis seal aset
on leidnud.
Hommikul ootas meid
aga see, mille pärast me
nii kaugele sõitsime: kaks
kontserti Pariisi MRF muusikafestivalil.
Ilm oli soe ja õnneks
veidi pilves, üldse mitte liiga palav. Ja nüüd oli Pariisi
kuulsaim ehitis täies hiilguses laulukoori poiste ees.
Pargikontserti
Eiffeli juures alustas äärmiselt
huvitav Saksamaa akordioniorkester, kes esitas mõnegi tuttava loo omas võtmes.
Palju elevust laulupoiste ja
-noormeeste hulgas tekitasid aga Bulgaaria tüdrukud,
kelle lõbusad ja kaasakiskuvad laulud nii mõnegi
noormehe tormiliselt kaasa

Foto: Rene Keldo
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klass, 13,5 punktiga jagasid III-IV kohta 7b ja 7d
klass. 10.-12. klassi arvestuses läks I koht 12. klassile,
II koht 11b ja III koht 10a
klassile.
3. oktoober, õpetaja Juta
Rossi Suzuki viiuliklassi
väikeste õpilaste kontsert
Noorim esineja oli kõigest
3-aastane. Kava oli boogie-woogiest sambani. Noorem kooliaste nautis väga
kaasahaaravat kontserti ja
nunnumeeter oli põhjas!
Samal päeval korraldasid
abituriendid vahetundidel
„Vinüülikohvikut“, kus sai
kuulata
ajastuhõngulist
muusikat vinüülplaatidelt ja
lebotada diivanil, kaltsuvaipadel või kott-toolidel. Kohvikust sai osta õpilaste valmistatud küpsetisi, teed ja
kohvi. Küpsetistest teenitud

8. oktoobril lõpetas Saue Gümnaasiumi muusikanädala Eesti
Rahvusmeeskoori kontsert aulas.

raha kogunes abiturientide
jõuluballi fondi.
4. oktoober, vahetundides
jämmisid gümnasistid
Gethe Maria Eljas (vokaal),
Oliver Strastin (basskitarr),
Karl Korts (viiul), Brita-Liis Oruste (klaver) ja
Herman-Erik Isop (cajon).
Meeleolukat muusikat nautisid nii kuulajad kui noored
muusikud ise.

Et abiturientide vinüülikohvik osutus väga menukaks, sai teoks taoline kohvik ka Saue Gümnaasiumi
õpetajatele. Selles kohvikus
oli menüü seotud tuntud
interpreetide, nende teoste
ja tegelastega - piimamees
Tevjest Johann Sebastian
Bachi kirjutatud „Kohvikantaadini“.
5. oktoober, õpetajate päev

Juta Rossi väikesed viiuldajad.

Meeleolukas aktus, tunde
andsid gümnasistid.
8. oktoobril lõpetas muusikanädala Eesti Rahvusmeeskoori (RAM) kontsert
Saue Gümnaasiumi aulas
(pildil). Kontserti dirigeerisid Rasmus Erismaa ja Kuldar Schüts. Võimast meestelaulu nautis täissaal.
Kogu nädala vältel sai
vaadata õpetaja Ruth Heid-

metsa korraldatud muusikaraamatute ja -õpikute
näitust. Nädala jooksul ilmestasid igat koolipäeva temaatilised tunnikellad.
„Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing,
sellest järgmine inimese hääl.
On vaja puhastada oma hinge,
kuni ta helisema hakkab“.
Arvo Pärt

Jahenevad ilmad ja järjest vähenev
päevavalgus muudab meie
immuunsüsteemi nõrgemaks ja
haigustele vastuvõtlikumaks. Viirused,
millega igapäevaselt kokku puutume,
saavad usinasti tööle asuda. Selleks, et
külmemal ja sombusemal perioodil
võimalikult terve püsida, saame ühtteist ise ära teha, annab nõu Apotheka
apteeker Kerli Valge (pildil).

KERLI VALGE
Apotheka apteeker

T

erveks jäämise ja terveks saamise juures
on väga suur rõhk
igapäevastel
toimetustel.
Hea uni, kvaliteetne segatoit ja mõistliku koormusega aktiivne liikumine. Selle
retsepti järgi talitades on
inimene juba ise suure töö
ära teinud. Kuid alati leiab
veel võimalusi, et iseenda ja
pere tervist kaitsta.
Abi loodusest. Küüslauk,
ingver, mesi: need me sõbrad kolmekesi!
Klassikaline abivahend organismi tugevdamiseks on
küüslauk. Kui pelgad vängelt lõhnavat küüslauku,
manusta lõhnatuid küüslaugukapsleid, mis tugevdavad
immuunsüsteemi ja muudavad organismi külmetushaiguste suhtes vastupidavamaks.
Ingver tugevdab kogu
immuunsüsteemi, vereringet ja tõhustab seedimist.
Mesi on hea ja magus,

muudab ka mõrud joogid
meeldivamaks.
Vähe teatakse, et mesi
kaotab head omadused, kui
seda lisada liiga kuuma
vette. Optimaalne vee temperatuur, kuhu mett lisada,
on 40 kraadi. Siis säilivad
mees kõik vitamiinid, mineraalained ja antioksüdandid.
Pikalt on kasutusel olnud organismi vastupanuvõime tõstmiseks erinevaid
punase päevakübara preparaate. Apteegis on punane
päevakübar saadaval tablettide, siirupi ja tilkadena.
Koduapteegis võiksid
olla greibiseemneekstrakti
tilgad, millel on antimikroobsed omadused viiruste
ja bakterite suhtes. Samas
tugevdavad tilgad ka immuunsüsteemi.
Greibiseemneekstrakti
tuleb alati tarvitada lahjendatud kujul ja enne manustamist apteekriga nõu pidada, sest mõne ravimiga see
kokku ei sobi.
Kõige tähtsam –
D-vitamiin!
Vitamiinid ja mineraalained mängivad viiruste ärahoidmisel suurt rolli. Eriti
tasuks pilk pöörata vitamiinide C ja D poole.
Pimeda aja tulekuga
kaovad D-vitamiini varud
organismist kiiresti, kuid
selle olulisus immuunsüs-

teemi töös on väga tähtis.
Uuringud näitavad, et
2/3 eestlastest on D-vitamiini tase organismis alla
normi, seetõttu on eriti oluline selle aastaringne tarvitamine.
C-vitamiin, tuntud ka
kui askorbiinhape, on antioksüdant, mis aitab ennetada vabade radikaalide
tekitatavaid kahjustusi ja
tugevdab immuunsüsteemi.
Arvatakse, et inimesed, kes
söövad rohkem C-vitamiini, põevad külmetushaigusi
lühemalt ja kergemalt. Apteekides on saadaval eri annustes tabletid, dražeed või
lahustuvad tabletid.
Tsinki on vaja paljude
ensüümide
aktiveerimiseks. Tsink reguleerib immuunsust, osaleb organismi
hormoonide sünteesimises.
Esimene tundemärk tsingi
puudusest on kriimustuste
ja haavade aeglane paranemine. Apteekides on valik
preparaate, mida üldjuhul
tuleb tarvitada kord päevas.
Seleen on antioksüdant,
mis kaitseb organismi oksüdatiivset stressi põhjustavate osakeste ehk teisisõnu
vabade radikaalide tekitatavate kahjulike mõjude eest.
Vabade radikaalide rohkus
nõrgendab immuunsüsteemi ja põhjustab enneaegset
vananemist. Seleeni kogusest organismis sõltub, kas
viirushaiguste
perioodil
üldse haigestutakse ja kui
raskelt haigust põetakse.
Ootamatuteks
olukordadeks
Gripi kui ühe raskemini
kulgeva ülemiste hingamisteede viiruse ennetamiseks
on kõige kindlam kaitse
vaktsineerimine. Sel sügisel
saavad inimesed end esmakordselt gripi vastu vaktsineerida ka suuremates Eesti
apteekides.
Kui vaatamata kõigile
püüdlustele, hakkab ikka
mingi haigus külge, võiks
kõigil kodus olla valik too-

teid, mis aitavad kiiremini
terveneda ja leevendavad
haigussümptomeid.
Kindlasti tuleb võtta
aega, et olla haige! Organism vajab rahu ja puhkust, samuti peab tarbima
rohkesti vedelikku, näiteks
ravimtaimeteesid, millele
võib maitseomaduste parandamiseks lisada mett.
Omal kohal on immuunsüsteemi turgutamine,
mis omakorda aitab kaasa
organismi vastupanuvõime
tugevdamisele. Siin sobivad juba tuttavad punane
päevakübar ja greibiseemneekstrakt.
Palavikku ei tohi karta,
see on keha loomulik reaktsioon haigustekitajaga võitlemises.

nast sekreeti eemaldada.
Kui nina kaudu hingamine on takistatud ja see
segab söömist, magamist,
saab leevenduseks kasutada ksülometasoliini sisaldavaid tilkasid või spreisid.
Soovitatav on enne ravimi
manustamist nina puhastada, kasutades selleks meresoolalahust, ja alles siis
ravimit. Kindlasti ei tohi
neid pihusteid ja tilku kasutada järjest pikemalt kui
seitse päeva.
Köha korral on erinevaid abistavaid vahendeid
saadaval siirupi, tablettide
ning lahustuvate tablettide
ja pulbritena. Need aitavad
vedeldada sitket sekreeti
ja soodustavad selle väljutamist. Väikelastele, kes

Kui palavik on 38,5
kraadi või kõrgem, võib võtta palavikualandajat. Imikutele ja väikelastele sobivad palaviku alandamiseks
nii küünlad kui ka siirup.
Nohu korral on hea abimees meresoolalahus, mis
aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist.
Kui nina on kinni ja limaskest turses, peaks eelistama hüpertoonilist merevee lahust.
Väikelaste jaoks, kes
veel nuusata ei oska, võiks
kodus olla Rhinomeri ninaaspiraator, millega on
lapsevanemal hea lapse ni-

ei oska röga välja köhida,
sobib rinnale määrimiseks
hanerasvasalv või eeterlike
õlidega Hustagil palsam.
Samuti leevendab lapse
enesetunnet inhalaatori kasutamine, mis aitab niisutada limaskesti ja veeldada
sekreeti.
Kurgu ärrituse ja valulikkuse korral saab kasutada taruvaiku ja saialille sisaldavaid õlipihuseid, need
leevendavad ärritust ja toimivad põletikku alandavalt.
Sobivad kasutamiseks nii
täiskasvanutel kui ka lastel.
Pärast pihusti kasutamist
ei ole soovitatav 30 minutit
süüa ega juua, muidu lopu-

tatakse toimeained lihtsalt
alla ja nad ei saa toimida
seal, kus vaja.
Traumade esmaabiks
Külmade ilmadega kaasneb
libedus ja kukkumise oht.
Koduapteegis võiks olla valik tooteid, mida saab kasutada kukkumisest tingitud
vaevuste korral.
Lokaalselt tuleb kasutada külmakompressi, selleks
sobib väga hästi geelikott,
mida tuleb hoida vigastatud kohal korraga kuni 20
minutit järjest. Kindlasti ei
tohi asetada külma geelikotti vahetult nahale, vahele
tuleb panna rätik, et kaitsta
nahka.
Kui kukutud kohal on
nahk terve, võib kasutada külmaspreisid ja -geele.
Külma mõjul valu väheneb,
veresooned ahenevad ja turse väheneb.
Sinikal aitavad kiiremini taanduda hepariini
sisaldusega geelid. Geeli
kantakse nahale kolm kuni
neli korda ööpäevas. Ka siin
tuleb jälgida, et nahal ei esineks kahjustusi.
Valu korral sobivad kasutamiseks paratsetamooli
või deksketoprofeeni sisaldusega tabletid, lahustuvad
tabletid või pulber.
Kui vigastatud koha
puhul on tegemist liigesega, siis aitab ka koha toestamine elastiksideme või
kinesioteibiga. Kasutamisel
tuleb jälgida, et vigastatud
kohta liiga kõvasti kinni ei
seotaks, verevarustust ei
tohi takistada. Kui valu, turse ja ebamugavus ei möödu
paari päeva jooksul, tuleb
nõu pidada perearstiga.
Alati on parem haigusi
ennetada ja olla terve. Kuid
meeles tuleb ka pidada, et
mida kiiremini me haigussümptomitele tähelepanu
pöörame, seda kiiremini
me paraneme. Seetõttu on
hea, kui esmaste sümptomite ilmnemisel leiab kodust
juba vajalikud vahendid.

Foto: IZI Kindlustusmaakler AS

Tagumine aeg on kutsuda korstnapühkija
Käes on kütteperiood, kuid suur hulk
korstnaid võib olla veel pühkimata ja
küttekollete korrasolek kontrollimata.
Korstnapühkija kutsumiseks on
viimane aeg, tahmane töö tuleb teha
kõigis kodudes, kus on küttekolded.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

J

ärjekorrad on sügiseti
alati pikad ja regulaarse
kütmise ajal on korstnat
pühkida juba hilja, sestap
on nutikas kutsuda korstnapühkija tööd tegema juba
kevadel.
Kutsetunnistusega
korstnapühkija
puhastab

suitsulõõrid,
soemüüri,
korstna ja ahju. Lisaks küttesüsteemi puhastamisele
märkab ta asjatundlik silm
ka puudusi ja juhib tähelepanu võimalikele ohtudele.
Tehtud töö kohta väljastab
korstnapühkija akti.
Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult
korstnat pühkima, vaid
kogu küttesüsteem tuleb

Fotol Kristiina Vennikas, ainus naiskorstnapühkija Tallinnas,
võimalik, et kogu Eestis.

kriitilise pilguga üle vaadata: ega kuskilt suitsu sisse ei
aja, ega lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes või
korstnates pole pragusid.
Samuti tuleb kontrollida,
kas korsten pole pigitunud,
kas tahmaluugid on kindlalt

kinni.
Tasub meeles hoida, et
korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal vähemalt
korra. Eramus tohib korstnat ise puhastada, kuid üks
kord viie aasta jooksul tuleb
kutsuda kutsetunnistusega

LISAINFO
Päästeameti 2017. aasta statistika kohaselt oli puidust või
kivist hoone põlengu rahaliseks kahjuks ligikaudu 35 000
eurot ühe põlengu kohta. Tulekahju tekkimise põhjused on
erinevad, kuid sageli on selleks hooldamata küttekolle või
korstnast alguse saanud tuli.

korstnapühkija. Rida- ja
korterelamus peab tööd tegema igal aastal kutseline
korstnapühkija.
Paljude eramajade omanikele võib olla tänagi veel
üllatuseks, et neil peab
olema kodus korstnapühkimise akt, mis näitab, et
kutseline korstnapühkija on
viimase viie aasta jooksul
küttesüsteemi üle vaadanud
ja et see on korras.
Juhul, kui korstnapühkija avastab töö käigus

puudusi, teeb ta ettekande
Päästeametile, milles kirjeldab leitud vigu ja teeb
ettepaneku nende parandamiseks. Korstnapühkija
tehtud ettekirjutused tuleb
likvideerida viivitamatult.
Kutsetunnistusega
korstnapühkijate kontaktid
saab pääste infotelefonilt
numbril 1524. Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida kutseregistrist www.
kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseotsing.
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Sinu kodukoha tööandjad Saue vallas
Saue valla septembrikuu lehes tegin
ülevaate valla ettevõtluse seisust.
Täna heidan pilgu väljaspool linnalist
piirkonda tegutsevatele ettevõtjatele,
kes on kohaliku kogukonna alustalad
ja loovad valla keskusest kaugemates
piirkondades nõutud töökohti.
Saue valla arengukavas on valla
territoorium jaotatud tinglikult
kantideks. Vaatleme siis meiegi
tööandjaid nimetatud kantide kaupa.
EDUARD LAUR
HEAK-i ettevõtluskonsultant

A

lustame Turba kandist
Siin on kõige suurem tööandja Turba alevikus
paiknev metalliettevõte Küteks. Ettevõtte annab tööd 34
lepingulisele töötajale, lisaks
kasutas firma eelmisel aastal
28 renditöötaja teenuseid.
Suuruselt teine tööandja
on Lehetu külas asuv Saidafarm, kus leiab täna tööd
kokku 31 töötajat. Majandusaasta aruandes toob Saidafarm välja, et oleks võimalus pakkuda tööd palju
suuremale hulgale kohalikele
elanikele.Täna tunnistab ettevõte, et tööjõunappuse leevendamiseks on firma sunnitud töötajaid palkama nii
Ida-Virumaalt kui Ukrainast.
Turba kandi kolmas töökohtade looja on puitmaju
tootev ettevõte Seve Ehitus,
kus tänase päeva seisuga
töötab Lehetu koostetehases
25 töötajat. Ettevõtte juhi
hinnangul oleksid nad valmis pakkuma tööd veel viiele
uuele töötajale. Arvestades,
et Seve Ehituse makstav
keskmine palk ületab töötleva tööstuse keskmist palgataset ja uutele töötajatele pakutakse kohapeal koolitust,
on usutav, et uued töötajad
leitakse kiiresti.
Turba kandi puhul on tore
näha, et loodud töökohad on
väga laiast spektrist. Kolm
suurimat tööandjat on kõik
erinevatest sektoritest: metallitööstus, põllumajandus ja
puidutööstus.
Ka neljas tööandja, Turba
alevikus asuv filtrite tootja Industri Textil JOB aitab
mitmekesistada pakutavate
töökohtade valikut, sest seal
leiavad tööd tublid filtrite
koostajad ja õmblejad.

Ettevõtte nimetus

Riisipere on nagu Saue valla plastitöötlemise keskus
Liikudes Turbast valla keskuse poole, jõuame Riisipere
kanti, kus suurim tööandjad
on Balteco, mis pakub tööd
kokku 19 inimesele.
Töötajate arvult järgmine
ettevõte on Nissi Puit, mis
toodab kaubaaluseid ja milles
eelmisel aastal töötas üheksa
inimest.
Kui võtta aluseks ettevõtte registreerimisaadress,
oleks Riisipere kandis kolmas tööandja Plastprofiil kaheksa töötajaga, aga nende
tegevus toimub Lehetu külas.
Riisipere on nagu Saue
valla plastitöötlemise keskus,
sest mainitud ettevõtetest
kaks - Balteco ja Plastprofiil
- on plastprofiile ja klaasplastist tooteid valmistavad ettevõtted.
Arvestades
tuleviku
arenguid, ja kui saab teoks
Turba raudteelõigu valmimine, moodustub Turba ja
Riisipere kandist suurem
tõmbekeskus. Seda juhul, kui
piirkonna ettevõtjad suudavad paranenud transpordist
tekkinud töötajate suuremat
liikumisvabadust enda kasuks pöörata ja pakkuda atraktiivseid töötamisvõimalusi. Kindlasti on õhus risk, et
paranenud ühendus Saue valla keskuse ja Tallinnaga võib
meelitada kaugemate kantide
tööealist elanikkonda valima
tööandjaks linnalise piirkonna või pealinna tööandjaid,
sest sealsetes ettevõtetes on
palgatase veidi kõrgem.
Laitse-Ruila kant
Jätkates
liikumist
valla keskuse poole ja jõudes
Laitse-Ruila kanti ei saa
Ääsmäe-Haapsalu
maanteel sõites jääda märkamata
Laitse Rallipark. Vaadates
äriregistrit, selgub, et pargi

Enemat Osaühing
Nerostein OÜ
Iron Baltic Osaühing
7ELEMENT OÜ
OÜ Frog Plastic
Aktsiaselts E-Betoonelement
Industri Textil Job OÜ
Osaühing Turba Puukoda
Tammiku Plekikoda OÜ
Ardent AG OÜ
Osaühing KADARBIKU KÖÖGIVILI
Aktsiaselts Küteks
OÜ Ridas Yacht & Composites
Aktsiaselts Balsnack International Holding
CHW osaühing

omanikfirma on registreeritud Tallinnas. Sellegi poolest
eeldame, et enamus selle ettevõtte töötajatest leiab tööd
Saue vallas.
Sellisel juhul oleks Laitse Rallipark ka Laitse-Ruila
kandi suurim tööandja, olles
loonud 2017. aastal 19 täistöökohaga võrdsustatud töökohta.
Auväärse teise koha saab
endale seitsme töötajaga Palkehitus OÜ.
Tuginedes registreerimisaadressile, kuuluks kolmas
koht ettevõttele Nõmme Jaamarestoran. Aga nagu nimigi
ütleb, serveerib ettevõte sööke ja jooke hoopis Nõmmel.
Kas Ääsmäe strateegiliselt
hea asukoht on ligi meelitanud suuremaid ettevõtteid
Ääsmäe on maanteetransporti arvestades strateegiliselt
väga heas positsioonis, olles
Tallinna-Pärnu-Ikla ja Lääne-Eesti suunal ühendavate
maanteede suubumiskohas.
Samuti on Ääsmäelt kiviviske kauguses Tallinna ringtee.
Kas strateegiliselt hea
asukoht on ligi meelitanud
suuremaid ettevõtteid? Just
nii see on. Suurim tööandja
on selles kandis Kadarbiku
Köögiviljad, milles töötab 65
inimest.
Esikoha pärast on andmas
tõsist lahingut teinegi toiduainete tootmisega seotud ettevõte Balsnack, mis pakkus
2017. aasta andmetel tööd 60
töötajale.
Nii et kui järgmine kord
poes olles panete ostukorvi
paki Piraadi krõpsu, pudelikese naturaalset köögiviljamahla või laste lemmiku,
paki kooritud beebiporgandeid, siis teadke, et tarbite
Saue valla suurimate toiduainete tootjate toodangut.
Lisaks leiab Ääsmäelt
elementmajade tootja 7Element, kus oli eelmisel aastal
palgal 27 inimest.
Ääsmäest lõuna poole jääb
Haiba-Kernu kant
Siinne suurim tööandja on
Kernu Mõis OÜ, mille töötajate arv küündib 20-ni. Peale
selle, vähemalt registriandmete järgi hinnates, on ülejäänud mikroettevõtted.
Hüüru kant on koduks mitmele edukale ja tuntud ettevõttele
Üks kant, millest kindlasti ei
saa mööda minna, on Hüüru
kant. See on koduks mitmele
edukale ja tuntud ettevõttele.

Hüüru kandi suuruselt teine tööandja Nerostein OÜ tegutseb Vatsla külas, annab tööd ligi sajale
töötajale ja toodab looduslikust kivist töötasapindu

Näiteks E-Betoonelement,
mis on Saue valla suurim
tööandja, kes asub väljaspool
Saue linnalist piirkonda.
E-Betoonelement töötajate arv on viimaste aastate
jooksul olnud 300 töötaja
ringis.
Hüüru kandi suuruselt
teine tööandja Nerostein OÜ,
kes, nagu E-Betoonelementki, tegutseb Vatsla külas, pakub tööd ligi sajale töötajale.
Nerostein OÜ põhitegevus
on looduslikust kivist töötasapindade tootmine.
Toon veel välja ettevõtte
Iron Baltic, mille põhitegevus on ATV lisatarvikute,
näiteks põhjakaitsed, lumesahad ja haakeseadmed, tootmine. Umbes neli viiendikku
toodangust eksporditakse.
Ettevõtte on loonud üle 25
töökoha.
Lisaks on Hüüru kandis
ettevõtteid, mis on jõudnud
tootmise uude tehnoparki
kolida, kuid mille registreerimisaadress on väljaspool
Saue valda. Näiteks Tallinna
poolt Hüüru poole sõites hakkab silma ilus M.V. Wool uus
tehas ja Mati Kalapood.
M.V. Wool Hüüru tehases
oli eelmise aasta lõpu seisuga tööl 79 töötajat, see on üle
poole ettevõtte kõikidest töötajatest. Äriregistri järgi on
M.V. Wool aga Lääne-Harju
valla ettevõte.
On väga hea, et ettevõtjad
on loonud töökohti ka Saue
valla maapiirkondades
Nii valla elanike, ettevõtete
omanike kui ka omavalitsuse
jaoks on tähtis, et ettevõtted
oleksid ka edukad, mis muuhulgas tähendab ka ettevõtete
soovi ja võimekust pakkuda
mitte ainult tööd, vaid hästi
tasustatavat tööd valla elanikele.
Kuna Saue vallas on ettevõtteid väga laias spektris,
alates põllumajandusest kuni

insenertehnilisi
lahendusi
projekteeritavate ettevõteteni, siis reastada ettevõtteid
keskmise palga järgi oleks
ebaõiglane.
Selle asemel toon siinkohal välja Saue valla väljaspool
linnalist piirkonda tegutsevate ettevõtete edetabeli ettevõtte poolt ühe töötaja kohta
loodud lisandväärtuse vaates.
Lisandväärtus saadakse, kui
liidetakse tööjõukulud, ettevõtte kasum ja tehtud investeeringute amortisatsioon.
Hinnates ettevõtteid lisandväärtuse järgi, on võrdne
võimalus nii ettevõtetel, kes
vajavad suuri investeeringuid, kui ka neil, kelle investeeringute maht on väiksem,
kuid mis vajavad suuremat
töötajate hulka. Samuti annab see võimaluse võrrelda
nii suuri kui väikeseid ettevõtteid.
Saue valla edetabel ettevõtetest, mis on loonud suurimat lisandväärtust töötaja
kohta
Enamus tabelis olevatest ettevõtetest – Nerostein OÜ,
Iron BaltiC OÜ, 7Element
OÜ, AS E-Betoonelement.
Industri Textil, JOB OÜ, Turba Puukoda, Kadarbiku Köögiviljad, Küteks ja Balsnack,
leidis juba mainimist kui oma
kandi suurimaid tööandjaid.
Edetabeli tippu troonib
Hüüru kandis Vatsla külas
tegutsev
kõrgtehnoloogiat
kasutav ettevõte Enemat OÜ,
mis on spetsialiseerunud
väikesemõõduliste detailide
tootmisele.
Viiendal kohal on samuti
Hüüru kandis tegutsev plasttooteid valmistav Frog Plastic
OÜ.
Edetabeli üheksandat ja
kümnendat kohta hoiavad ettevõtted, kes on küll töötajate
arvult väikesed, aga samas
suudavad luua töötaja kohta
sarnast lisandväärtust nagu

suured ettevõtted.
Arden AG on Kernus registreeritud, aga Ääsmäel
tegutsev puittaarat valmistav
ettevõte.
Tammiku Plekikoda valmistab, nagu ka nimi viitab,
plekist profiiltooteid, sealhulgas aknalaudu ja plekkkatuse
detaile.
Ridas Yachts ja Composites OÜ tegeleb klaasplastist toodete valmistamisega.
Ettevõtte toodangusse kuuluvad ka plastikust jahtide
kered.
CHW OÜ on Kernus tegutsev, töötajate arvult väike
- kõigest kahe töötajaga -, aga
tubli ettevõte, mis toodab lainepapist pakketaarat.
Õnnelik kohalik kogukond
ja edukad kohalikud ettevõtted on nagu mündi kaks
poolt
Üks ei saa eksisteerida teiseta. Ja mõlemad saavad anda
panuse selle koostöö edukusse. Ettevõtte panus on loodud
töökohad ja omavalitsusele
laekuvad maksud. Elanike
panus saab ja peab olema
kodukandi ettevõtete eelistamine nii tööandjana kui toodangu eelistamine igapäeva
tarbimises.
Üks tarbekauba grupp,
mida me igapäevaselt tarbime, on toidukaubad. Kolme
toiduainete töötlemise ja põllumajandusettevõtte nimed
said juba eelpool välja toodud.
Toon eraldi välja Saue
valla suurima põllumajandusettevõtte, aktsiaseltsi Sagro,
mis annab tööd kokku 120
tublile töötajale.
Suur tunnustus Saue valla
ettevõtjatele ja samuti nende
ettevõtete töötajatele, kes on
võtnud enda südameasjaks
hoolitseda selle eest, et Eesti
tarbijad saaksid toidulauale
Eestis kasvatatud ja töödeldud toiduained.

2016
2015 Lisandv.
2016 Lisandv.
2015 Lisandväärtus
Lisandväärtus
Lisandv. Muutus
Lisandv. Muutus % Töötaja
Töötaja
2016 Töötajate arv
1 641 253
1 355 355
-285 898
-17,42%
96 544
79 727
17
1 212 059
2 820 542
1 608 483
132,71%
36 729
42 735
66
590 600
787 396
196 796
33,32%
32 811
37 495
21
442 894
840 018
397 124
89,67%
31 635
36 523
23
333 432
431 299
97 867
29,35%
22 229
30 807
14
6 554 375
8 518 334
1 963 959
29,96%
23 160
28 489
299
620 205
571 803
-48 402
-7,80%
24 808
25 991
22
281 182
307 190
26 008
9,25%
25 562
25 599
12
19 210
47 948
28 738
149,60%
9 605
23 974
2
54 919
89 128
34 209
62,29%
27 460
22 282
4
1 350 929
1 432 128
81 199
6,01%
22 515
22 033
65
699 047
813 027
113 980
16,31%
19 418
21 974
37
262 661
325 839
63 178
24,05%
20 205
21 723
15
1 080 763
1 036 462
-44 301
-4,10%
17 717
21 152
49
34 134
39 575
5 441
15,94%
17 067
19 788
2

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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iseneja pilku püüavad
hooajakaubad: mahlapressid ja metallist
korvid puude tassimiseks.
Kaugele ei jää vahendid,
millega puhastada ja korrastada küttehooaja eel
korstnad, truubid ja katlad.
Ukse lähedal on koha
leidnud väga vajalikud tarvikud traktoriomanikule:
kardaanid ja nende osad,
muud varuosad ja õlid.
Kaupluse juhataja Tiiu
Nõel sõnab, et nii mõnigi
klient on öelnud, et on vajalikku varuosa traktorile
pikka aega kui tikutulega
taga ajanud ja lõpuks Farmesti poest leidnud. Ta arvab, et osa inimesi ei tule
selle pealegi või ei teagi, et
hallis kauplus asub, kaasa
arvatud paljud Saue linna
elanikud. Samas on Far-

mesti kauplus Sauel olnud
juba 2011. aasta jõuludest
alates.
Traktorid, mida Farmestist soetada saab, on
mõeldud väiketalupidajale.
Hobujõude masinatel kuni
60, lisadena juures lumesahad, niidukid, haagised,
mullafreesid, tänavapuhastusharjad, adrad.
Kaupluses müügil olevad Bransoni traktorid tulevad Eestisse Lõuna-Koreast, AGT-d Sloveeniast
ja Lovolid Hiinast. Varem
tuntud kui Foton, mida on
täiustatud, ja uus partii saabub juba novembri alguses
kauplusesse, kus on 8. novembrist kuni kuu lõpuni
sooduskampaania. Kui poes
parasjagu sobivat masinat ei
ole, saab selle tellida.
Aiapidaja leiab kauplusest rehad, labidad, vikatid, kuid sirbigi. Olemas on
mullad ja väetised, väike

Fotod: Sirje Piirsoo

SISUTURUNDUS

Farmesti aia- ja põllutehnikakeskus
Saue linnas paikneb tagasihoidliku
välimusega kaarhallis Keskuse
tänaval, kuid pakub ostjale
aktiivseid kaubaartikleid üle 6000:
traktorist muruniiduki ja sirbini,
kirvest puulõhkumismasinani,
tsinkplekkämbrist toiduainete
tarbeks mõeldud kanistriteni,
koristamistarvetest väetiste ja
muldadeni, aiakärudest ja nende
ratastest malmahjupottideni.
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FARMESTI
KAUPLUS
Keskuse 1, Saue linn
Avatud E-R kell 9-18;
L kell 9-16, P suletud
Telefon 5699 6470
E-posti aadress:
saue@farmest.ee

valik isutamispotte, kile
kasvuhoonele ja peenrakatteks. Kilede laius algab
2,4 meetrist ja küünib 12
meetrini. Viimane on eriti
hinnas Pärnu kandi kurgikasvatajate seas. Osta saab
aga meetri kui rulli kaupa.
Tööriistade, kinnitustarvikute, lukkude ja väravahingede valik on muljetavaldav. Keevitusmaskid,
luuad, harjad, varred rehale, labidale, vikatile ja
kirvele. Veinimulksutajad
ja -korgid. Malmahjupotid
emailiga ja emailita - sobivad puuküttega pliitidele ja
kannatavad kuni 600 kraadist kuumust.
Lai valik postkaste. Lipud ja vimplid, majalipu
hoidik. Silikoonid ja vahud,
näriliste tõrjevahendid.
Loetelu võiks pikalt jätkata – ikkagi üle 6000 tootenimetuse sortimendis –,
kuid oma silm on kuningas.

200 000 inimest on oodatud tasuta koolitustele
Tööturul on käes hullud päevad.
Tööandjate sõnul ei ole neil enam
mitte kuskilt tööjõudu leida. Töötajad
väidavad, et pakutav palk on liiga
madal. Eksperdid leiavad, et töö
iseloom on hakanud muutuma. Et
majandus areneks, tuleb üle vaadata
töösuhted, töö korraldus ja kokku viia
vajadus ning oskused.
KARIN ANDRE, LAURI KOOL
Eesti Töötukassa

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele
muutub pidevalt. Tekivad
uued töökohad, mis nõuavad
teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Oluline on
olla enda täiendamiseks või
millegi sootuks teistsuguse
juurde õppimiseks valmis.
Töölkäivale inimesele on
koolitusel osalemine kõige
kiirem viis oskusi täiendada. Töötukassa pakub töötavatele inimestele võimalust
saada tasuta koolitusi.

Kes saab koolitusel
osaleda?
Töötukassa toetab eeskätt
neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialast haridust
(on lõpetanud vaid põhikooli või keskkooli) või kes on
vanuses 50+ või kelle eesti
keele oskus vajab täiendamist ja kelle sissetulek on
Eesti keskmisest madalam.
Samuti neid, kes tervisest
tulenevalt ei saa senist tööd
jätkata. Kokku on töötukassa andmetel selliseid inimesi
Eestis üle 200 000.
Tänast tööturu olukorda
vaadates võib tunduda, et

tööd saab iga inimene, miks
peaks minema midagi juurde õppima? Sel puhul tasub
meenutada, millised olid
tööülesanded 5-10 aastat
tagasi, ja mõelda, milliseks
võib kujuneda töö järgmise
5-10 aasta jooksul. Tänane
kogemus näitab, et tehnoloogia tungib üha rohkem
tööprotsessidesse või tuleb
tööandjale tegemistest aru
anda nutiseadmete kaudu.
Hea tunde toob teadmine,
et uute oskustega suureneb
võimalus valida endale sobivaim töö.
Kui õpihimuline töötaja
ei saa koolitust töötukassa
kaudu, leidub mitmeid teisigi võimalusi tasuta koolitustel osaleda. Kutseõppeasu-

tused ja kutseõpet pakkuvad
rakenduskõrgkoolid korraldavad erinevaid tasuta lühikursusi. Pakutavate tasuta
kursuste nimekiri on haridus- ja teadusministeeriumi
kodulehel ning info kursustele registreerimise kohta
leiab koolide kodulehtedel.
Mida saab õppida?
Milliseid
oskusi
tasub
omandada ja koolituse saamise võimalused aitab välja
selgitada töötukassa karjäärinõustaja.
Aastaks 2025 kasvab
enim vajadus töötajate järele
tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku

LISAINFO
Töötust ennetavate meetmete pakkumisega alustas töötukassa eelmise aasta mais. Töötavad inimesed on tööturukoolitust alustanud 1800 korral.
• Kõige enam on koolitusi läbinud Ida-Virumaa elanikud,
järgnevad Harjumaa ja Tartumaa.
• Keskmine koolitusel käinud inimese vanus on 45.
• Vanim koolitust alustanud mees oli 62 ja naine 63.

vananemisega tervishoius ja
sotsiaalhoolekandes.
Töötukassa toetab ettevalmistamist
ametitele,
mida tööandjate ja ekspertide hinnangul on rohkem
vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid.
Toetatavad ametid on välja
valitud valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal

(nn OSKA uuringud), mida
teostab Kutsekoda. Toetatavate ametite valik laieneb
koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega. Töötajad saavad kolme aasta
jooksul töötukassa toel investeerida oma oskustesse
2500 eurot.
Uued oskused viivad elus
edasi ja õppimine vanust
ei küsi
Töötukassa teavituskampaania kutsub inimesi uurima, kas nemadki saaksid
ja vajaksid mõnda koolitust.
Aadressilt www.töötajaõpi.
ee saab infot ja nõuandeid
koolituste kohta ning lugeda
teiste inimeste õppimiselugusid: kuidas massöörist sai
medõde ja klienditeenindajast tegevusjuhendaja.

• 26. oktoobril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine.
• 5. novembril kell 13 külastame mütsivabrikut Velmard Tallinnas Tondil. Osavõtjatel palume registreerida. Avatud vabrikupood.
• 6. novembril kell 10 Saue Linna Invaühingu koosolek.
• 8. novembril kell 13 raamatuklubi.
• 13. novembril kell 11-13 eakate sünnipäevapidu Saue Noortekeskuses neile, kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev oktoobris, novembris või detsembris. Vajalik registreerimine.
• 22. novembril kell 15 kohvikuklubi.
• 8. detsembril kell 19 Theatrumi (vastremonditud teatrisaal)
ühiskülastus - Pedro Calderon de la Barca „Suur Maailmateater“. Lavastaja Lembit Peterson. Huvilistel palume kohe teada
anda. Teatripiletid tuleb välja osta, sooduspilet pensionärile 15
eurot. Täpsem teave kodulehel.
SAUE PÄEVAKESKUS
Kütise 4, Saue linn
Telefon 659 5070
E-posti aadress info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee

Need oleme meie, segarühm Saue Simmajad

Kutse tantsule
Meid on palju, aga meie salasoov on, et meid
saaks veel rohkem. Kui sinus on parasjagu särtsu
ja sul on ka palju muid häid omadusi, siis loe
edasi. Sulle meeldib tantsida, hüpata, keerutada
ja naeratada. Siis loe edasi.
Kui me ei tantsi, korraldame seiklusi. Käime festivalidel. Muuseas, esikohad on alati garanteeritud. Ükskord sattusime Bulgaariasse, siis lippasime läbi Rootsist ja Taanist. Ei heidutanud
meid Lapimaa karge õhk ega lämmatav Hispaania kuumus. Pisikese hüppe tegime ka Sardiiniasse. Nagu koduõuel sai jalutatud
Lätis, Leedus, Poolas.
Kes pole käinud tantsupeol, see ei teagi, millest on ilma jäänud.
Peale tantsimise oskame muudki. Meil on parim õunapommi valmistaja. Meist võiks tantsijate asemel saada ka lauljad,
mägironijad, aga meile meeldib tantsida. Meil on ka rühma
anekdoodivestja, seega nalja on palju.
Nüüd siis peamine. Meie rõõmsasse punti oled oodatud
kohe. Juba ootame kõnet telefonil 507 8758.

Siin on meie õpetaja. Ausalt, maailma parim. Temaga juba
igav ei hakka.

Inimene õpib, kuni elab
Fotod:Sirje Piirsoo

Saue Päevakeskuse kava

Oktoober
päevakeskuses
algas elukestva
õppe nädalaga.
ELINA MÄGI
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smaspäevaks oli välja kuulutatud spordipäev noortekeskuses.
Üllatuslikult oli tegemist
hoopis ajuspordiga. Siinkohal tänu Üllar Põllule, kes
eakate ajuturgutuse läbi viis.
Teisipäeval oli juba traditsiooniline ja üha enam
populaarsust võitev viktoriin. Osavõtt oli väga rohkearvuline. Lisaks Saue linna
eakatele oli osavõtjaid Laagrist ning Turba ja Riisipere
kandist. Üllatusena oli saalis ka publik: Turba ja Riisipere kandi rahvas oli just
tutvumas suure valla ühe
osaga. Ringsõit tõi nad Saue
linna, Laagri alevikku, Vanamõisa vabaõhukeskusesse
ja Maidla seltsimajja.
Viktoriiniküsimused oli
koostanud Andres Kaarmann, aga mängu viis läbi
Imre Kaju. Mäng oli jagatud
nelja vooru: kolm pildi ja
anagrammi voor.
Tuli tunda Eesti kultuuri- ja avaliku elu tegelasi
ning nuputada 10 anagrammi kallal. Võitis sel korral
ühendvõistkond Sügis.
Kolmapäeval külastasime Tallinna Teeninduskooli
Lasnamäel. Kooli õpperestoran pakkus kolmekäigulist
lõunat. Väga uhked road:
lõhe mille feuielle, praetud
pardifilee vaarikakastme ja
pastinaagiga ning desserdiks tiramisu.
Kõik toidud olid ülimaitsvad, rohkete garneeringute ja lisanditega. Meid
teenindasid noored kokad
Kaimar Palmi juhendamisel. Väga meeldiv oli
vaadata asjalikke noori tegutsemas. Kõik küsimused

Viktoriinil oli võistlejaid, oli publikut.

said ammendavad ja selged
vastused. Päeva lõpetuseks
tegime väikese ringi koolimajas, saatjaks kooli direktor Meeli Kaldma.
Neljapäeval võtsime ette
reisi Väike-Maarjasse ja selle ümbrusesse. Huvilisi oli
üle 40. Esmalt tutvusime
kohaliku muuseumiga, mis
asub endises kihelkonnakooli hoones. Saime ülevaate selle kandi kuulsustest:
Georg Lurichist, maadeuurija Paul Theodor von Krusensternist, arhitekt Alar
Kotlist ja lauljatar Paula
Brehmist.
Selgus, et selles vanas
kihelkonna koolis on õppinud ka Anton Hansen
Tammsaare.
Muuhulgas
käisime
Georg Lurichi monumenti
kaemas. Monumendi aluseks on 1903. aastal Amandus
Adamsoni
loodud
skulptuur. 2,5 meetri kõrgune kuju seisab graniidist
maakeral, mille läbimõõt
on 170 cm. Monument avati jõumehe 142. sünnipäeval
22. aprillil 2018.
1912 valmis maja Põllumeeste Seltsi tarbeks, kus
tegutseb praegu seltsimaja, milles võttis meid vastu
KKM - Kiltsi Kobedad Mutid. Omaloomingut esitas

Võitis ühendvõistkond Sügis. Vasakult: Kaie Kõrge, Merike Kiisel,
Tiiu Kuuskme ja Maie Suviste.

Kiltsi memm Mall Võhandu, meie vastasime Milvi
Metsoja ja Tiiu Vallimaa
etteastetega. Sõprus sai sõlmitud ja nüüd ootame Kiltsi
rahvast endale külla.
Kiltsi mõisas oli mõisakooli giidiks lõpuklassi
õpilane. Kiltsi mõisal on olnud mitmeid omanikke, sh
Gilsenid, Uexküllid, Rosenid jt. Tuntuim on muidugi
maadeavastaja Adam Johann von Krusenstern, kes
ostis mõisa 1801ja elas seal
elu viimased aastad.
Järgnevalt käsime Äntu
– Nõmme looduse õpperajal. Nägime kolme järve
seitsmestst: õõtsikute kallastega Valgejärve, roheka
veega Rohelist ehk Vahejärve ja Eesti kõige selgema
veega Sinijärve.

Reis lõppes Põhja-Eesti
kõrgeimas tipus, Emumäel,
mille absoluutne kõrgus
on166,5 meetrit. Legendi
järgi tekkis Emumägi mullast, mille kaapis Kalevipoja
hobune rabast.
Reedel toimus kepikõnd
Pääsküla rappa ja prügimäele. Kuna ilm oli külm,
vihmane ja tuuline, kujunes
Jane Põldmäe juhitud kepikõnniliste grupp väikesearvuliseks. Mööda vihmast
märga ja libedat laudteed
kõnniti endise prügimäeni.
Koju jõuti läbimärgadena.
Kokkuvõttes oli tegus
nädal, mille edukale kulgemisele aitas kaasa nüüdne
Väike-Maarja
Kutsekooli direktor, endine Laagri
Kooli direktor Marje Eelmaa.

Saue Kägara viis Saaremaale tantsulusti
Foto: Saue Kägara

Nr 20 / oktoober / 2018

10

Suve lõpus saime - rahvatantsurühm
Saue Kägara - toreda kutse osaleda
mihklipäeva üritusel Saaremaal Oti
külas. Võtsime küllakutse rõõmuga
vastu.
SAUE KÄGARA TANTSIJAD

K

ülaelanike endi korda tehtud seltsimajas, millel vahva
nimi Tujutare, ootasid meid
lahked vastuvõtjad ja vanarahva kombe kohaselt külluslikult kaetud laud supi,
kookide-pirukate ja kohviga.
Pidu oli ülivahva, täis
vanarahvatarkusi mihklipäeva kohta. Selle päeva
päikseline ja kaunis sügisilm peaks vanarahva ennustuse kohaselt tähendama
pikka ja kaunist sügist.

Seltsimaja tegevuse toetuseks toimus oksjon, kus
enampakkumisel olid kohalike tehtud ülikaunis käsitöö, hoidised ja aiasaadused.
Kui laul teeb südame
rõõmsaks, siis tants, sõltumata vanusest, teeb jalad
kergeks ja annab energiat.
Külla kutsutud lõõtsamängija Tõnu Eermanni hoogsa
mängu ja laulu saatel tantsisime koos kohalikega valssi
kui polkat.
Seltsimaja tööd juhtiv
proua Aili laulis ise ja saatis
teisi lauljaid akordionil ning
nii maitsvat kana-klimbisuppi, kui pakuti, polegi

Saue Kägara rahvatantsijad tantsujuhi Mare Sipsakaga
Saaremaal Tujutare ees.

saanud varem maitsta.
Peost osavõtjad kiitsid
meie kauneid Saaremaa päritolu Karja rahvariideid ja
tantsijate rõõmsameelsust.
Meie esinemist vaatama
tulnud Orissaare naisrahvatantsurühma esindajatelt
saime sõbrakutse, mille hea

meelega vastu võtsime. Ise
kutsusime uusi sõpru Sauele
külla ja loodetavasti kohtume juba üsna peagi.
Täname
tantsujuhti
Maret ja küllakutsujaid toredate emotsioonide eest
ning bussijuhti Arvot hea ja
turvalise sõidu eest.

Kernu-Saue 2019. aasta
talimängud

Foto: Terje Toomingas

Sarja „Sauelane liikuma“
orienteerumise etapp leidis aset 13.
oktoobril Saue linna territooriumil,
stardipaigaks jaanituleplats. Joosti
tänavatel, parkides ja metsas.
Suurepärane sügisilm meelitas kohale
87 suurt ja väikest spordisõpra.
Rattaorienteerumise start.

ESIKOLMIKUD
TAVARADA

V

alida sai kolme erineva raja vahel
Lühike, kolmekilomeetrine
jooksurada
10 kontrollpunktiga. Pikk,
kuuekilomeetrine jooksurada 15 kontrollpunktiga ja 10
kilomeetri pikkune jalgrattarada 16 kontrollpunktiga.
Pika raja parimateks
osutusid meeste seas Siim
Vinter ja naistest Susan Pihelgas. Lühikese raja parimad olid Allan Sülla ja Riina Kink. Rattaraja kiiremad

aga Kairi Telliskivi ja Margus Hallik.
Rain Muru ei pidanud
paljuks startida nii rattarajale kui ka pikale jooksurajale, saavutades mõlemal alal
kolmanda koha.
Suur aitäh orienteerumisklubi Saue Tammed liikmetele, kes on juba 12 aastat aidanud orienteerumise
etappi korraldada, samuti
suur tänu rajameister Lauri
Malsroosile.
Orienteerumise lõpuprotokolli leiate www.sauespordikeskus.ee. Kohtumiseni
10. novembril Saue staadionijooksul.

Naised			
1. Riina Kink		
2. Annemari Vene		
3. Kerli Liiv		

Mehed
1. Allan Sülla
2. Jüri Püssim
3. Rein Jõgisman

RATTARADA PIKKRADA

TIMO HALLIST
Saue Spordikeskuse
projektijuht

Naised			
1. Susan Pihelgas		
2. Annabel Teetamm
3. Anne-Lys Kuldmaa

Mehed
1. Siim Vinter
2. Reimo Liiv
3. Rain Muru

Naised			
1. Kairi Telliskivi		
2. Liina Jaanus		
3. Eve Malsroos		

Mehed
1. Margus Hallik
2. Kaimo Käärmann-Liive
3. Rain Muru

Foto: Saue TKD

Saue Taekwondo Klubi võitis G-1
turniiril Riias medali
Riias toimus 6.-7. oktoobril
kõrge tasemega rahvusvaheline
maailmaklassiturniir Riga Open G-1,
millel osales 622 võistlejat 46 riigist.
SAUE TKD JUHATUS

M

eie sportlased osalesid nii tõsisel turniiril koondisena
esmakordselt. Eesti koondises oli seitse liiget kahest
klubist.
Kõige tähelepanuväärsem on see, et esimest korda meie ajaloos võitsime
G-1 turniiril medali. Saue
taekwondo klubi kadett

Eloura Charles saavutas
sparringus, 41 kg kaalukategoorias kolmanda koha.
Kerstin Kippar ja Aleksandr Muskevitš tulid viiendaks. Mõlemad tegid tasavägised matšid ja kaotasid
viimasel hetkel. Meie noored sportlased on seega päris
maailmatasemel.
Lapsed said kogeda
kõrgliiga võistluse meeleolu ja jagada soojendussaali ning tribüüni maailma

Talimängude eesmärk on selgitada välja paremad
sportlased ja võistkonnad. Võistluste juhend on
leitav veebiaadressil www.omavald.ee/rahvamaja.
Aeg, koht, spordiala ja korraldaja
• 29.11 kell 18.30 korvpallivabavisked Kernu rahvamajas. Korraldaja Kaljo Põldaru.
• 9.12 kell 10.00 koroona Kernu rahvamajas. Korraldaja Kaljo Põldaru.
• 17.01 kell 18.30 male Kernu rahvamajas. Korraldaja Aare Puht.
• 31.01 kell 18.30 kabe Kernu rahvamajas. Korraldaja Aare Puht.
• 2.02 kell 10.00 sulgpall Ruila spordihoones. Korraldaja Kaljo
Põldaru.
• 9.02 kell 12.00 suusatamine Alemaa suusarajal. Korraldajad
Kaie ja Tanel Ehrpais.
• 10.02 kell.10.00 kardisõit Laitse Rally Pargis. Korraldaja Sten
Suvemaa.
• 17.02 kell 10.00 lauatennis Kernu rahvamajas. Korraldaja Kaljo
Põldaru.
• 7.03 kell 18.30 sõudeergomeeter Kernu rahvamajas. Korraldaja
Aare Puht.
• 1.04 kell 19.00 sportlik mälumäng Kernu rahvamajas. Korraldaja Andres Kaarmann.
• 13.04 kell 10.00 võrkpall Ruila spordihoones. Korraldaja Kuldar
Paju sen.
Osalevad võistkonnad
1. Haiba (Kustja küla). Esindajad Lauri Kaasik, Kuldar Paju jn.
2. Kibuna-Kaasiku. Esindajad Tiit Ploompuu, Aarne Kullasepp,
Einar Alliksaar.
3. Ääsmäe. Esindajad Kristjan Küttis, Jaanus Kallion.
4. Laitse (Vansi, Hingu, Kabila, Pohla). Esindajad Rainer Kukk,
Kristjan Krimberg.
5. Ruila (Muusika, Allika, Metsanurga). Esindajad Raul Vahar, Sille Salutee.
6. Kernu (Mõnuste, Kohatu, Kirikla). Esindajad Kati Raju, Anneli
Aas, Mirje Tombak.
7. Saue linn. Esindajad Timo Hallist, Valdis Toomast.
8. Laagri alevik. Esindaja Linda Roop.
9. Turba (endine Nissi vald). Esindajad Peedo Kessel, Ants Kiisa,
Marje Suharov.
Kes teab ja tunneb, et on mingil spordialal tugev ja soovib talimängudel kodukandi eest väljas olla, võtku kontakti oma võistkonna esindajaga.
Lisainfo: Kaljo Põldaru, 521 4206, kpoldaru@gmail.com.

Kernu staadionil selgus Saue
valla meister jalgpallis
Eesti koondis turniiril Riga Open, Eloura Charles tagareas
vasakult teine.

tippsportlastega. Kohal olid
Rio olümpiamängude hõbemedalist Tijana Bogdanovic
Serbiast, Londoni olümpiavõitja Milica Mandic Serbiast, MM-i pronks Bradly

Sinden Suurbritanniast ja
palju teised. Klubi tänab vanemaid ja Saue valda toetuse eest. Veel kord palju õnne
Elourale ja treener Alex Galaktionovile.

Noorsõudja Liisa-Marie Lääne tuli Baltic
Cupilt koju kahe medaliga

Jalgpall on Saue vallas väga populaarne, seda
eriti noorte hulgas. Kahjuks registreerus meistrivõistlustele ainult neli võistkonda.
Kernu meeskond alistas järjepanu Kernu noorte, Laagri ja Turba-Riisipere võistkonna. Kokkuvõttes järgnesid Kernule Turba-Riisipere koondis, Laagri ja Kernu noored.
Võidukas meeskonnas (pildil) mängisid Kuldar Paju, Siim Sideljov, Kaimo Kure, Timo Paltsepp, Martin Petoffer, Uno Kraam,
Raigo Abel, Kristjan Laidna, Rainer Kukk ja Kristjan Krimberg.
Kernu Kadaka ilus hoog jätkus ka III liiga mängudes, kus
võideti mitu mängu järjest ja säilitati koht kolmandas liigas ka
järgmiseks hooajaks.
KALJO PÕLDARU

L

iisa-Marie on pärit
Ruila külast. Ta lõpetas kaks aastat tagasi
Laagri Kooli ja õpib nüüd
Tallinna Saksa Gümnaasiumis.
Noor sõudjate põlvkond käis Kesk-Poolas

Kruszwicas eelkõige võistluskogemusi
hankimas,
kuid vastu igasuguseid ootusi naasid nad kodumaale
kuue medaliga.
Võistluste formaat nägi
esimesel päeval ette 2000,
teisel 500 meetri distantsi.
Eestlaste edukaimaks
sõudjaks kerkis Aleksei
Lipintsovi käe all harjutav

Foto: Valdis Toomast

Saue valla tütarlaps Liisa-Marie
Lääne (pildil) Tallinna sõudeklubist
võitis 29.-30. septembril Poola linnas
Kruszwicas toimunud alla 18-aastastele,
peamiselt Läänemere äärsete riikide
noorsõudjatele mõeldud Baltic Cupil
kaks medalit, pronksi ja hõbeda.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Liisa-Marie Lääne, kelle
kontole kogunes avapäeval
pronks ja teisel koguni hõbemedal. Kulla saatus selgus alles fotofinišiga. Sel
korral jäi peale sakslanna.
Liisa-Mariel tuli leppida hõbedaga.
Eesti platseerus Baltic
Cupil üheksa riigi arvestuses 44 punktiga seitsmen-

daks. Edukaimaks osutus
Saksamaa (107), järgnesid
Poola (84) ja napilt kolmandaks jäänud Taani (83).
Võistluste korralduskomitee otsusega võõrustab
järgmisel aastal Baltic Cupi
kodune Viljandi. Viimati
korraldas Eesti jõuproovi
aastal 2000 Pärnus. Foto:
võistluste koduleht

Võitjameeskond Kernust.

Foto: Rainer Kukk
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Võitjakolmik vasakult: Carlo Accorsi, Timo Teras ja Raimond Einer.

Haiba karikasari lauatennises
Haiba seeriavõistlusele lauatennises, mis toimub juba 35. korda, tuli mängima 41
mängijat. Eriti tore oli see, et nende seas 17 inimest Saue vallast.
Esimesel etapil päris üldvõidu eelmise aasta karikavõitja Timo Teras Tallinnast. Järgnesid itaallane Carlo Accorsi ja Raimond Einer Viimsist. Saue
valla parim oli Rainer Kukk Laitsest. Peakohtunik

EAKATE
SÜNNIPÄEVAPIDU

oli Koit Korkmann Kiisalt. Järgmine etapp on 24.
novembril kell 10.00 Kernu rahvamajas. Ootame
uusi üritajaid.
KALJO PÕLDARU

Sportlik nädalavahetus Haibas
27. oktoobril algusega kell 10.00 toimuvad Kernu
rahvamajas Harjumaa lahtised meistrivõistlused
lauamängude mitmevõistluses erinevates vanuseastmetes.

13. novembril
kell 11.00-13.00
Saue Noortekeskuses

Pühapäeval, 28. oktoobril, selguvad Saue valla meeste ja naiste meistrid koroonas. Võistluste
algus kell 11.00. Osavõtt piiramatu! Info Kaljo Põldarult, 521 4206, kpoldaru@gmail.com.

neile, kel aastaid 65 ja enam
ning sünnipäev oktoobris,
novembris või detsembris.
Vajalik registreerimine
Saue Päevakeskuses,
telefon 659 5070.

HINGEDEPÄEVA

KONTSERT
2. novembril 2018
kell 19
Riisipere
Kultuurimajas
Esinevad
G. Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli
puhkpilliorkester
(dirigent Sirly Illak-Oluvere),
puhkpilliansamblid ja
solistid
SISSEPÄÄS TASUTA

LAUPÄEVAL, 3. NOVEMBRIL ALGUSEGA KELL
13.00 TOIMUB RIISIPERE KULTUURIMAJAS

KÄSITÖÖTOAD

MEELEOLUKAS PEALELÕUNA TÄHISTAMAKS
NISSI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
18. SÜNNIPÄEVA
KAVAS

• SAUE SEENIORTEATRI ETENDUS
„POTI MÄNG JA ÄRTU MÄNG”
• PIDUPÄEVA MEELEOLU LOOB PILLIMEES
REIN KONTSON
• KAETUD KOHVILAUD, TEENINDAB ROOSTA
CATERING
OSALUSEST PALUME TEATADA TEL 553 2953 –
MERIKE, 5626 6062 – VIIVE VÕI 5330 8821 – MARE
HILJEMALT 24. OKTOOBRIKS. OMAOSALUS 3
EUROT. OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU
BUSSI GRAAFIK: TURBA KAUPLUS 12.30,
KIVITAMMI 12.35, RIISIPERE 12.40 –
KULTUURIMAJA, TAGASI ORIENTEERUVALT
KELL 17.00

JÕGISOO
SELTSIMAJAS
KERAAMIKA Merle 56641910
KANGASTELGEDEL KUDUMINE Malle 5189967
MÖÖBLI RESTAUREERIMINE Imbi 56629621
HELISTA VÕI UURI LÄHEMALT
www.jogisooseltsimaja.ee
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Saue linna eakate
rahvatantsurühm Vokiratas
alustab uut hooaega.
Kui Sulle meeldib tantsida,
tantsuoskus pole oluline,
ootame Sind igal teisipäeval
kell 11.00 tantsutrenni
Saue Päevakeskuse ruumides
Kütise 4, Saue linn.

Infot küsi päevakeskusest,
telefon 6595070.

VESKITAMMI

LAULUKLUBI

Peaosas
Helgi Sallo
Teistes osades
Roland Laos,
Raivo Mets /
Eero Spriit /
Allan Kress

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

ÜLLATUS: ja parimatele auhinnad.
muusikaline viktoriin

6.11 TURBA

Hea tuju aitavad üleval hoida
Ingrid ja Rene.

KULTUURIMAJA kl. 19.00

Lisainfo:

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

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

VANA BASKINI TEATER
ABIKS URIINIPIDAMATUSEGA
INIMESTELE JA NENDE
HOOLDAJATELE
Inkobuss toob tellitud kauba asulates
kokkulepitud kohta:
Haiba (vana vallamaja juures) 10. okt, 7.
nov. ja 5. dets 2018 kell 10:00
Lehetu 10. okt, 7. nov. ja 5. dets kell 11:00
Turba kultuurimaja 10. okt, 7. nov. ja
5. dets kell 11:30
Laitse seltsimaja 10. okt, 7. nov. ja
5. dets kell 13:00
Maidla Haraka Kodu 10. okt, 7. nov. ja
5. dets kell 14:00
Riisipere kulutuurimaja 12. okt, 9. nov. ja
7. dets kell 12:00
Saue päevakeskus – ainult ettetellimisel
12. okt, 9. nov. ja 7. dets kell 10:00
NB! (Koduteenust ei teostata.)

JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVITI
KELL 13 SAUE
KIRIKUS

4. november
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusika Piret
Kuld ja Liis Kurm. Piibli tekst Liis Kurm.

11. november ISADEPÄEV
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusika koguduse noorteansambel. Piibli teksti Marika
Malein-Vaiklo.
18. november
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Muusika
Saue koguduse naisansambel. Piibli teksti Liia
Lumilaid.
25. november SURNUTE MÄLESTAMISE PÜHA
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusika Saue
valla koguduste ühendkoor.
Palve- ja osadustund kolmapäeviti kell 18.

KUTSUME LAULMA!
Loomisel on Saue valla kristlikke kogudusi
ühendav ja kõiki lauluhuvilisi kaasav koor.
Ootame rohkesti lauljaid - nii mehi kui
naisi. Proovid toimuvad pühapäeviti kell
17-18. 30.
Esimene ülesastumine on 25. novembril
EELK Nissi Maarja kirikus ja Saue Kristlikus
Vabakirikus.
Kui oled huvitatud meiega liitumisest, võta
ühendust Piret Kuld (Saue, piretku55@
hot.ee), Jaan Vaidla (Nissi, jaan.vaidla@
gmail.com).
Esimene proov toimub pühapäeval,
28.10 kell 17 Saue kirikus.
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. 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 4m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 5m 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
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade
remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 56903327.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde
kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@gmail.
com
Mahla pressimise teenus Harjumaal Kose vallas. Lisainfo 56219762.
KINNISVARA
Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti.
Tel 56214956.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
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.
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Kõik tuled kustutas öö ja valud vaigistas
igavene uni...
Mälestame kauaaegset naabrit

LEOPOLD JÕELEHT`E

Siiras kaastunne abikaasa Ingrid`ile ja
tütrele.
Kuuse tn 41 KÜ

Avaldame sügavat kaastunnet Laine
Elmikule

ISA

surma puhul.
Saue Vallavalitsus

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000 eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200,
e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase
tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike töid
(maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib
pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas,
freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid 100kg
- 8t. Tel: 501 5992
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 soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva,
sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus.
Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
Märjad küttepuud. Info www.metsasoojus.ee ja telefon 53492730
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis. Vōimalik tellida ka väikseid koguseid.
Info 55597572.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta.
56914266
Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on
kojutoomine Laagris ja Saue linnas tasuta. Tellimine
tel: 53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.com; kodulehel:www.mesindustalu.ee
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
Ostan teie vanu seisma jäänud auto akusid! 555 65
833
Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele,
noorkanadele, munevatele kanadele). Samas müüa
noori munemist alustanud kanu (10eur tk). 5km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
Pakume parimat lisatöö võimalust väga paljudes
kauplustes üle terve Tallinna. Varahommikused tööajad, ise valite piirkonna, kus soovite töötada ja ise
valite tööpäevad, millal soovite töötada. Uuri lähemalt ja kandideeri: www.humanlink.ee, cv@humanlink.ee, +37255699585
Pakume tööd pikaajalise töösuhtega, osalise tööajaga tööd puhastusteenindajale Sauele ajavahemikus 8.00-15.00 E-R (L-P vaba). Tegemist on kontori
ning laopindade hoolduskoristusega. Töötasu: 5€/h
+ transpordikompensatsioon. Lisainfo: 5904 9991
(Anett)
MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info
ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com

KULTUURIKALENDER
OKTOOBRIS - NOVEMBRIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT
JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

13.0831.10

Mati Karjatse näitus
"Silmitsi nähtava ja
nähtamatuga"

Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

13.0831.10

Kärt Karjatse
akvarellinäitus
"Indigonaised"

Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

01.0931.10

Näitus "Pitsid läbi aja"

kell 10-21 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Sirje Liiv, Viia
Gudelis

tel 679 6765
laagri@sauekultuur.ee

10.0930.11

Annel Säre näitus
"Eestimaa värvid"

Turba
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

05.11

Loovkoolitused Laitses

kell 19-20.20
LaitseRallyPargis

LaitseRallyPark

www.laitserallypark.ee

23.-25.10

Koolivaheaja
Noortelaager

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

23.-25.10

Koolivaheaja
Nooretelaagri KINO

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

22.-25.10

Hüüru külaseltsi
koolivaheaja laager

kell 10-13.30
Mektory
tehnoloogiakoolis

Hüüru külaselts

info@huuru.ee, tel 523 8261

26.10.

Kino "Põrgu Jaan"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

26.10.

Lastefilm "Trollilood 2.
Suur päästetöö"

kell 16 Laagri
kultuurikeskuses

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

26.10.

Loodusabi õpituba

kell 18 Turba
kultuurimajas

www.nissivallakultuurikeskus.
Nissi kultuurikeskus,
ee, taimevagi@gmail.com, tel
Angelika Somelar
5682 5258

27.10.

Tasuta Saue valla
sünnipäevakontsert "I
HEIT MJUUZIK!"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

28.10.

Lastefilm "Uskumatu
hiigelpirn"

kell 12 Turba
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

28.10.

Lastefilm "Tim Thaler
ehk müüdud naer"

kell 14 Turba
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

28.10.

Lastefilm "Uskumatu
hiigelpirn"

kell 17 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

28.10.

Lastefilm "Tim Thaler
ehk müüdud naer"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

31.10.

Kohtumine kunstnik
Mati Karjatsega

kell 18 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

02.11.

Hingedepäeva kontsert
G. Otsa nimelise
kell 19 Riisipere
kultuurimajas
Tallinna Muusikakooli
puhkpilliorkestriga

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

02.11.

PREP koolitus

kell 18 Laagri
kultuurikeskuses

SA Väärtustades
elu, Laagri
kultuurikeskus

vajalik eelregistreerimine
www.prep.ee/kalender

03.11.

PREP koolitus

kell 10-18 Laagri
kultuurikeskuses

SA Väärtustades
elu, Laagri
kultuurikeskus

vajalik eelregistreerimine
www.prep.ee/kalender

03.11.

Perepäev "Saame
tuttavaks!"

kell 12 Kernu
rahvamajas

Kernu rahvamaja

rahvamaja@kernu.ee,
www.omavald.ee/rahvamaja

03.11.

Tasuta Saue valla
sünnipäevakontsert
"Naised Köögis"

kell 18 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

04.11.

Muusikakohvik Karin
Järviga

kell 16 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

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

www.nissivallakultuurikeskus.ee

07.11.

Kino "Astrid Lindgreni
rääkimata lugu"

kell 19 Turba
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

LAAGRI
PEREARSTIKESKUS
VÕTAB OMA MEESKONDA
VEEL ÜHE SÄRAVA PEREÕE
Ootame sõbralikku, hea
suhtlemisoskusega õde, kes on valmis
iseseisvalt töötama ja tuleb toime ka
pingeolukordades. Vajalik väga hea eesti
keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb
vene keele oskus.
Pakume tööd väga heades tingimuses
Eesti kõige uuemas tervisekeskuses.
Ootamas on sõbralik ja ühtehoidev
kollektiiv, palk korralik ja lisatasude
süsteem võimaldab motiveeritud töötajale
kõrgemat palka maksta.
Triinumari@laagriperearst.ee 56616121

PAKUME TÖÖD
JALGSI JA AUTOGA LEHEKANDJATELE
Töö sisu on ajakirjanduslike väljaannete
varahommikune kanne 6 päeval nädalas (E-L).
Lehekandja töötasu on 4.€ tund +
reklaamikande tasud.
Autoga lehekandjal on vajalik isikliku auto
olemasolu,
mille
kasutamise
kulud
kompenseerime.
Piirkonnad: Saue,Saku,Keila.
Oma soovist palume teada anda telefonil 617
7772 või kirjutades personal@expresspost.ee
www.expresspost.ee

15
Nr 20 / oktoober / 2018

Otsime enda meeskonda

TEHNIK-LUKKSEPPA
PÕHITÖÖÜLESANDED:
• Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatiste
hooldus-, remonttööde teostamine
• Kinnisvaraobjektide tehnosüsteemide hooldus-,
remonttööde teostamine
• Klientidega suhtlemine, info vahetamine
NÕUDED KANDIDAADILE
• Oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas
• Korrektsus, ausus ja kohusetunne
• Loogiline mõtlemine ning oskus välja pakkuda
lahendusi
• Oskus lugeda tehnilisi jooniseid
• B kategooria juhtimisõigus

Tähelepanu,
EBSi vilistlane!

OMALT POOLT PAKUME
• Head ja stabiilset töötasu
• Tasuta täiendkoolitusi

EBS
8. detsembril kell 19.00 toimub
Estonia kontserdisaalis

LISAINFORMATSIOON
• Töökoht asub Keila linnas
• Tööle asumise aeg võimalusel kohe
• Kandideerimiseks palume esitada CV

30

E-post: personal@keilavesi.ee
Lisainfo 5145187

KORSTNAPÜHKIJA
Korstnapühkijate koja liige
e-mail: dragonfireoy@gmail.com
web: dragonfireworld.weebly.com

58 495 361

Kütteseadmete puhastaine
Ummistuste kõrvaldamine korstnast
Pottsepatööde koostööpartner
OÜ Ahjuliisu

Tel: 56 506 498

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

Sinu kinnisvaramaakler
Saue vallas

Taago
Laidoner
5305 4488

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

Registreerimine ja rohkem infot www.ebs.ee/ebs30

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

04.11 kl 9-16 Sauel
Pärnasalu põik 11 platsil

MÜÜGIESINDAJA – KONSULTANTI
CNC TÖÖPINGI OPERAATORIT
LAOOPERAATORIT

Tulge ostma ja kauplema! Info
58050167,
laadakorraldus@gmail.com

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

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

SÜGISLAAT.

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 €/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

glasaken.ee
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SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
23. NOVEMBER ALATES 10.00

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
LAAGRIS
28. NOVEMBER ALATES 10.00

SAUE PÄEVAKESKUSES
30. NOVEMBER ALATES 10.00

RIISIPERE KULTUURIMAJAS
Etteregistreerimine tel. 5323 2454
*kuivasilmatest *silmarõhu mõõtmine *optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€, prilliostjale TASUTA

Kas sa oled töötanud kohas, kus ürgne loodus
kohtub moodsa tehnoloogiaga otse sinu käte all?
Kus sind ümbritseb valgus ja puhtus, sinu selga
mudib massöör ning lõunad on pea tasuta? Ei
ole? Siis on aeg kandideerida.
Kes see on?
Operaator on meie O ja A. Ilma temata jääksid tootmisliinid
seisma ja kvaliteedinõuded visataks prügikasti.

Mida ootame?
Ootame kohusetunnet ja valmisolekut graafikuga tööks. Ette tuleb ka
12-tunniseid öövahetusi. Mis aga ei tähenda, et vampiirid oleksid
teretulnud. Palume diskrimineerimise pärast vabandust.

Mida pakume?
Meil on vinge uhiuus tehas ja mugav bussitransport. Massaaž, taastusravi ja
sportlikud tegevused on lausa tasuta. Lõunad on samuti peaaegu tasuta. Suvel
saad vineerist puhata kaks nädalat ja jõulude ajal nädala. Ülejäänud puhkuse võid
ise valida.
Töögraafikuga on peaaegu nii nagu Genka laulus – kolm tööl ja kolm vaba
(päevased ja öised vahetused, vahetuse pikkus 12 tundi).
Tööpäev algab vastavalt kas kell 8.00 või 20.00.

Tunned, et sul on OPERAATORI geenid?
Saada oma CV aadressile personal@kohilavineer.ee

