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Munalaskmesse rajatavast tähetornist
kujuneb põnev maamärk Saue vallas
Vanasse, 17,5-meetrisesse
veetorni ehitab grupp entusiaste
observatooriumi, mis loodetakse
vaatlusteks ja taevafotograafiaks
avada juba selle aasta augustis.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

vaatlushooaeg algab augustis.

ee on võibolla
kõige olulisem
projekt
minu
elus, võimalus teha midagi
tähenduslikku ja ühiskonna huvides ning astronoomiat propageerida,“ nendib kogu mastaapse idee
taga seisev Vladimir Goman ühingust Baltic Astronomy Club, mis koondab
pooltsadat astronoomiahuvilist. Tema visioonis saab
Munalaskmest just õpi- ja
hobihariduskeskus noortele, koostööd loodetakse tegema hakata ka koolidega,
mõne loodusteaduste tunni
võiks tulevikus vabalt tähetornis läbi viia.
Vladimir on ise tegelikult Tallinnas elav itimees,
aga paarkümmend aastat
tagasi juhtus kogemata
päiksevarjutust nägema.
Peale seda läks poodi, ostis esimese astronoomiaalase raamatu, mille ööga
sisse hingas ja oligi müüdud mees. Nüüd pakib ta
oma pea 70-kilose tähevaatlusvarustuse
kokku
pea igal selge taevaga ööl
ja sõidab kas Soodla või
Paunküla poole, kus on
sobivad vaatlusvõimalused
olemas. „See edasi-tagasi
sõit, seadmete ülespanemine ja mahavõtmine võib
võtta kolm tundi. Vahel on
nii, et kui oled omadega
valmis, kisub taevas juba
pilve,“ räägib Vladimir
ilmanöökidest. Munalaskmesse saaks püsti panna
statsionaarse teleskoobi.
Ja ega Eestis vaatlusilma väga kergesti ette tulegi – selget taevast väga
tihti pole. Enamasti on taevas selge suvel, aga siis on
jällegi liiga valge – need
imeilusad valged suveööd
astronoomidele mõistetavalt väga ei istu. Tõsine

Kuppel peal,
trepiprojekt ees
Veetorn osteti Saue valla
käest 2500 euroga. „See
tundus sobiv, sest Munalaskme on ka kohana
taevavaatlusteks hea, kaugel pealinna võimsatest
valgusallikatest,“ selgitab
Vladimir. Jaanuari lõpus on ühingu entusiastid
juba suuremad ettevalmistustööd ära teinud.
Lammutatud on vanad
kütteseadmed ja hiiglaslik
metalltrepp sees, välja viidud vana veepaak, ehitatud viis korrust, vahetatud
uksed-aknad, juba on sees
ka elektri- ja valveseadmed. Enamasti käiakse
oma jõududega vabadel
päevadel putitamas.
Järgmise poolaasta olulisimaks tööks saab olema
uue, läbi viie korruse kõrguva trepi projekteerimine
ja ehitamine. Ja siis nipet-näpet veel, siit krohvida, sealt värvida, et ilusam
oleks. Aga kõige olulisem
- vaatluskuppel - on juba
torni otsas paigas. Selle
alla mahub korraga kümmekond inimest uudistama
või loengut kuulama.
Tähetorn kerkib puhtalt toetuste ja annetuste
najal. Kogueelarveks ütleb Vladimir olevat pea 80
000 eurot, puudu on sellest
umbes 15 000. Vladimiril
on vedanud, tema eluprojekti on toetanud pea pool
tuhat inimest, neist ligi
350 tuli Hooandja annetuskeskkonna kaudu.
Torn hakkab olema nii
vaatlusteks kui pildistamiseks, kupli alla paigutatakse teleskoop, loodetavasti
isegi kaks. Kolmandale
korrusele tuleb arvutitehnikaga operaatorituba, kus
on seadmed ühendatud, st

„S

LISAINFO
Ka Saue vald toetas
jaanuarikuus tähetorni
projekti 3200 euroga.
Kes soovib veel projektile abiks ja selles osaline
olla, siis lisainfot leiab
www.facebook.com/
astronoom

Peamiselt käivad entusiastid tähetorni ehitamas oma vabast
ajast

Vladimiri visioonis saab Munalaskmest just õpi- ja
hobihariduskeskus noortele

teleskoop on kaameraga
ühendatud ning saab ka fotografeerimisega tegeleda.
See on peaaegu nagu väike ime, kuidas kaamerasse
püütakse tuhandete valgusaastate kaugusel olevad
galaktikad. Astronoomia
on ses mõttes erakordne
teadusharu, et seda käsitletakse mastaapides, mis on
tavateadvuses ja argielus
täiesti käsitlematud – miljonid valgusaastad, saja
miljardi tähe kogumid...

„Kohalike käest kuulsin, et pisut on liikvele läinud ka jutt, nagu teeksime
observatooriumi
kõrval
asuvasse tühja majja restorani. Seda siiski ei juhtu. Tähetorni pidamine ei
ole kuigi kasumlik tegevus, nii et kohalikku söögikohta me investeerima
kahjuks ei hakka,“ naerab
Vladimir.
Aga tähetorn ise on
2019. aasta augustiks külastajatele avatud.

Järgmiseks olulisimaks tööks on läbi viie korruse kõrguva
trepi projekteerimine ja ehitamine. Ja siis nipet-näpet veel, siit
krohvida, sealt värvida, et ilusam oleks. Aga kõige olulisem
- vaatluskuppel - on juba torni otsas paigas.

Isegi Andromeeda galaktika saab pildile tähetornis püüda
tähetornis pildile
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Saue valla 2019. aasta eelarve nägu:
22 miljonit investeeringuraha
piirkondade ühtlaseks arenguks
Saue Vallavolikogu kinnitas
jaanuarikuu istungil Saue valla 2019.
aasta eelarve kogumahus 36,3 miljonit
eurot (2018. a 33,6 miljonit eurot),
selle koostamisel on lähtutud valla
arengukavast ja arvestatud valla kõigi
piirkondade ühtlast arengut.
MART MARTINSON
finantsjuht

Tulud
Saue valla tulubaas kujuneb
peamiselt maksutuludest,
millele lisanduvad tulud
kaupade ja teenuste müügist,
lõivudest, vara tuludest, toetustest ja muudest tuludest.
Riigi eraldatavad maksutulud omakorda koosnevad peamiselt Saue vallas
elavate inimeste tulumaksust ning maksustatavalt
maalt kogutavast maamaksust. Elanike ja maksumaksjate arv Saue vallas kasvab
ühtlaselt ja jätkuvalt. Aastavahetuse seisuga oli Saue
vallas elanikke 22 304 ning
maksumaksjad on nendest
ligikaudu pooled.
Rahvastikuregistri andmetel on Saue valla elanikkond kasvanud 2018. aastal
ca 600 inimese võrra, maksumaksjaid on Rahandusministeeriumi
andmetel
lisandunud koguni ca 750.
Peamiseks
kasvupiirkonnaks on Laagri.
Kulud
Kulude kogumaht on 32,3
miljonit eurot ja on eelneva
aastaga võrreldes tõusnud
8% (2018. aastal 29,7 miljonit eurot).
Saue vald panustab enim
jätkuvalt haridusse ja noorsootöösse. Tegemist on kõige suurema põhitegevuse
kuluvaldkonnaga. Haridusvaldkonna kulude eesmärk
on tagada Saue valla lastele
tingimused alushariduse ja
põhihariduse
omandamiseks ning soodustada õpilaste huviharidusega tegelemist. Koostööd lasteaia- ja
koolikohtade osas tehakse
n a ab e rom aval it su st ega ,
eelkõige Tallinna linnaga.
Olulisel kohal on jätkuvalt
koostöö erasektoriga, seda
nii alushariduse, üldkeskhariduse kui ka huvihariduse
osas.
Tulem
Saue valla eelarve planeeritud tulude ja kulude vahe
ehk põhitegevuse tulem
2019. aastal on ligi 4 miljonit eurot (2018. a 3,9 miljonit

eurot), mis moodustab 11,1%
põhitegevuse tuludest. Tulemi üheks osasks on sel aastal
veel ühinemistoetus, mistõttu tegelik tulem on oluliselt
väiksem, kui seatud eesmärk
‒ see ei tohiks jooksvalt langeda ühelgi juhul alla 10%
ning oleks ideaalis cpea 16%
põhitegevuse tuludest. Tulemi eesmärgi saavutamiseks
on 2019. eelarveaastasse
kavandatud mitmeid organisatsioonilisi ümberkorraldusi, tugiteenuste koondamist
ühte allasutusse ning vallale
kuuluvate kinnisvararuutmeetrite optimeerimist.
Investeeringud
Investeeringuid on planeeritud vastavalt Saue valla
arengukavale 2019. aastal
22,2 miljonit eurot (2018. a
15 miljonit eurot). Investeeringute katteallikateks on
likviidsed varad, põhitegevuse tulem 4 miljonit eurot,
toetused 6,5 miljonit eurot
ning laenuvahendid pea 10
miljoni euro ulatuses. Investeeringute kogumahult on
eelarve äärmiselt ambitsioonikas ning võrreldav vallast
poole suuremate omavalitsuste investeeringute kogumahuga. See seab lisaks
finantseerimiskoormusele
suure vastutuse ka kogu
meeskonnale, kes investeeringuid ellu viib. Kogumahult kujunevad suuremateks
investeeringuteks 2019. aastal Saue valla keskushoone
(uue vallamaja) ehitamine
ning Veskimöldre elurajooni
uue lasteaed-põhikooli rajamine. Mõlemad ulatuvad
otsaga aastasse 2020. Sõiduja kergliiklusteid ehitatakse kokku ligi 25 kilomeetri
ulatuses. Olulisemad teeprojektid on Nissi-Riisipere
tee koos kergliiklusteede
ja valgustusega (koostöös
maanteeametiga) ning Saue
linnas Tule tänava rekonstrueerimise esimene etapp.
Positiivse vastuse sai ka toetuse taotlus tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks Saue
linnas, ka nende töödega
alustatakse 2019. aastal.
Mustkatteid paigaldatakse
eelkõige hajaasustuses ja
maapiirkondades lähtuvalt

SAUE VALLA 2019 AASTA EELARVE TULUDE JAGUNEMINE
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teehoiukavast.
Olulistest
maanteevaldkonna koostööprojektidest lükkus kahjuks
aasta võrra edasi Kuuseheki‒Topi ristmiku ühendustee
rajamine Saue linnast ning
Keila ringteeprojekti alustamine. Mõlemad on siiski
jätkuvalt aktuaalsed ja koostöö maanteeametiga nende
projektide elluviimiseks jätkub. Selle tõttu lükkub aasta
võrra edasi ka kaasnevate
kergteede ehitus, sh Saue
linna kavandatud Sauepargi
kergtee.
Algab Laagri munitsipaalkorterelamu
ehitus,
mida osaliselt finantseeritakse toetusrahadest. Samuti
on osaliselt toetusrahadest

kavas renoveerida energiatõhusamaks Ääsmäe ning
Midrimaa lasteaedade hooned.
Rekonstrueeritakse
Turba kooli staadion.
Investeeringute planeerimisel on võetud eesmärgiks kõigi valla piirkondade
ühtlane areng. Samas peab
arvestama, et ühe (suurema)
projekti elluviimise ajaline
horisont alustamisest lõpetamiseni on minimaalselt
kolm aastat, kui sellega ei
kaasne välisfinantseerimisega seotud projektitaotlusi
ning vähemalt 5 aastat juhul, kui sõltutakse välisrahast. Seetõttu on oluline
rõhuasetus ka ettevalmistatavatel projektidel, mille

Tervishoid
5%

Elamu- ja kommunaalmajandus
12%

ehitus algab 2020. Suurim
hetkel töös olev projekt on
Riisipere lasteaia rajamine
ja halduskeskuse rekonstrueerimine. Samuti koostatakse Turba kooli endise
ühiselamu munitsipaal-sotsiaalkorterelamuks rekonstrueerimise põhiprojekti, mis
on saanud kaasrahastuse.
Koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga alustatakse
riigigümnaasiumi ja spordihoone
projekteerimist
Laagrisse.
Keskkonna
valdkonnas töötatakse mitme veekogu puhastamise
projektiga, mille elluviimine sõltub siiski sellest, kas
õnnestub saada kaasfinantseeringud
Keskkonnain-

vesteeringute
Keskusest.
Suuremahulised vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektid algavad Turba
piirkonnas, kus 2018. aastal
omandati eraettevõtjalt sealsed amortiseerunud võrgurajatised. Ettevalmistustööd
käivad Laitse-Kaasiku piirkonna kanaliseerimistöödega, kus taas tuleb tõdeda, et
elluviidavus sõltub otseselt
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaasrahastamise
taotluse rahuldamisest.
Juba töös olevatest jätkuprojektidest lõpetatakse
sel aastal Saue spordihoone
ehitus kogumaksumusega
4,5 miljonit eurot ning Saue
tervisekeskuse ehitus.

summa €

Saue valla keskushoone projekteerimine ja ehitamine (osaliselt 2020)

2 373 800

Kaugtöökeskuste rajamine (Riisipere vallamajas, Haiba kultuurimajas)

100 000

Saue muusikakooli, Kernu kooli ja Saue lasteaia Midrimaa IT sisevõrk

50 000

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

MAJANDUS
Omanäoliste ja valda iseloomustavate bussiootepaviljonide väljatöötamine ning
paigaldamine

50 000

Avaliku linnaruumi investeeringud iga-aastaselt (sh Saue linna kujunduskava koostamine)

100 000

Metsa tn kergtee (Riisipere)

45 000

Muud kergteede investeeringud (sh Kaasiku raudteejaama ühenduse I etapp)

50 000

Rattaparklate rajamine (raudteejaamad, „Pargi ja sõida“ parklad)

100 000

Saue linna Tule tn ja Nurmesalu tn rekonstrueerimine (Tule tänava esimene etapp)

300 000

Valla kohalikele teedele mustkatete rajamine vastavalt teehoiukavale

550 000

Ääsmäe kergliiklustee puuduva lõigu rajamine, valgustus segakasutusega lõigus

50 000

Laagri ja lähiümbruse kergliiklusteede ehitus (Kotka tee, Veskitammi tn-st Maksimarketini,
raudteetunnel ja Seljaku tn kõnnitee)

100 000

Saue linna jäätmepunkti asfaltplats

62 000

Tule tn jalgtee (Koondise-Sooja) ja sadeveekaevude rekonstrueerimine

40 000

Uute bussipaviljonide aluste ehitused (sh Maanteeameti erinõuete täitmised)

35 000

Turba raudteepeatuse parkla ja jalgtee, koostööprojekt Eesti Raudteega

75 000

Veski tee äärse jalgtee ehitus Hüüru küla tiheasumi ulatuses, koostööprojekt
Maanteeametiga

50 000

Iseteeninduslike jäätmejaamade rajamine (nt Laagri, Saue, Riisipere, Ääsmäe)

50 000

KESKKONNAKAITSE

Loodus-, õppe- ja puhkeradade rajamine (Keila jõe, Ääsmäe raba, Vaheru järve (Tagametsa),
Naistesoo (Vatsla), Alliku-Kiia-Vanamõisa matkarada, Mõnuste-Murrumäe terviserada jne
Veekogude avalikult kasutatavate ranna- ja puhkealade väljaehitamine (Maidla, Kernu,
Järveotsa, Härgesoo). (Ainult KIK kaasfinantseeringu saamisel; eelarves kajastatud
kogumaksumus)

50 000
1 000 000

Kotka tee äärse piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademeveelahenduse lõpule
viimine, sh ühendamine Laagri piirkonna veevõrguga

109 200

Laitse keskasula ühisveevärgi rekonstrueerimine. Kaasfinantseering

48 000

Turba aleviku ja Jõgisoo küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, sh sadevesi

105 000

Turba endiste masuudimahutite reostuse likvideerimine

100 000

Tule tn 4 mänguväljaku ehitus (Saue linn)

100 000

Koerte jalutusväljakute ehitus (Saue linn ja Laagri)

50 000

Multifunktsionaalne spordiväljak

100 000

Lehetu korterelamu lammutus

40 000

Olemasolevate mänguväljakute remont/täiendus

40 000

Keskkonnatoetus

60 000

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tänavavalgustuse kaasajastamine või rajamine alevike külade keskusaladel, tiheasumeid
läbivate peamiste liikumisteede, bussipeatuste, ristmike ja ülekäiguradade valgustamine

55 000

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine tiheasustusaladel (Saue linn)

700 000

Sadeveesüsteemide (kraavid, torustikud) rekonstrueerimine

40 000

Tuletõrjemahutite/tiikide/hüdrantide ehitus

40 000

Laagri munitsipaalkorterelamu ehitamine

1 600 000

Investeeringute reserv

250 000

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Saue linna kinnistule Pärnasalu 1b

1 100 000

Turba kooli staadioni uuendamine

100 000

Kernu valla rahvamaja siseruumide rekonstrueerimine, raamatukogu viimine rahvamajja

250 000

TERVISHOID

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Omaosaluste reserv erinevate külaseltside investeerimistaotluste kaasfinantseerimise
tagamiseks
Ääsmäe külakeskuse (teenuskeskuse) projekteerimine ja ehitamine passiivmaja põhimõtetest
lähtudes (projekti realiseerija on külakeskus)
Hüüru mõisa arendamine tänapäevaseks multifunktsionaalseks turismi- ja külastuskeskuseks
(projekti realiseerija on külakeskus)
Uute avalike spordi- ja mänguväljakute ehitamine tiheasumites, külade keskusaladel ja
renoveerimine

50 000
700 000
150 000
75 000

Koru (Veskimöldre) kooli spordihoone ja staadion

1 500 000

Turbas Tööstuse 1 hoone (Trollide maja) renoveerimine (Leader kaasfinantseering)

80 000

Tuula seltsimaja ventilatsioon, kaabeldus ja kogukonnaköök

30 252

Laagri kultultuurikeskuse renoveerimisprojekti koostamine

50 000

HARIDUS
Laagri kooli basseinide kiletamine

65 000

Saue linna lasteaia Midrimaa õueala terviklahenduse loomine ja lasteaia maja renoveerimine

536 675

Koru (Veskimöldre) lasteaed-põhikooli lasteaia osa ehitus

1 200 000

Tuleviku lasteaia fassaadi renoveerimine

250 000

Ääsmäe lasteaia hoone renoveerimine

800 000

Lasteaedade mänguväljakute uuendamine ja täiendamine

50 000

Riisipere lasteaia uue hoone ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine

40 000

Saue gümaasiumi algklasside ruumide ümberkorraldamine ja HEV-õpilastele keskkonna
loomine

50 000

Koru (Veskimöldre) lasteaed-põhikooli põhikooli osa ehitus

4 500 000

Haiba lasteaia üleviimine Kernu kooli hoonesse

50 000

SOTSIAALNE KAITSE
Turba kooli endise ühiselamu rekonstrueerimine munitsipaal-sotsiaalkorterelamuks

1 200 000

Üldised väikesemahulised investeeringud kokku

620 142

VÄIKESEMAHULISED INVESTEERINGUD

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

22 165 069

*Eelarves kajastamine ei garanteeri investeeringu elluviimist 2019. eelarveaasta jooksul. Osad investeeringud
sõltuvad otseselt kaasfinantseerimise saamisest ja rahastustaotluse edukusest, teiste puhul on tõenäoline nende
osaline kandumine 2020. eelarveaastasse projekti mahukuse tõttu. Mõned eelarves nimetatud objektid on tulnud
kaasa eelmistest eelarveaastatest ja nende elluviimine sõltub koostööpartnerite tegevuse tulemuslikkusest.

Vallalehe jõudmisega
postkastidesse on olnud probleeme
See, et ühes kuus tuleb paar-kolm kõnet, kus kurdetakse, et
leht pole postkasti jõudnud, on tavapärane. Jaanuaris kiskus
aga asi käest ära ‒ kümned helistajad, probleeme pea igas
piirkonnas, aga kõige enam Laagris, Saue linnas ja Laitse pool.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„M

a näen, et
naabrile pannakse
leht
postkasti, aga mulle mitte,
mis toimub?“
„Andke mulle kohaliku
postkontori number, ma helistan ja küsin, miks lehte
pole toodud.“
Neil teemadel laekus jaanuaris lehe toimetajatele väga
palju kõnesid ja kirju. Viimasele küsimusele on lihtne
vastata – kahjuks saab leviprobleemide puhul asja uurima hakata siiski ainult lehe
toimetus kui teenuse tellija.
Postkontorisse pole mõtetki
helistada, sest vallaleht tuleb
hoopis jaotuskeskustest.
Omniva selgitused tekkinud olukorrale olid erinevad.
„Ühte peamist mure ja probleemi ei ole ning iga juhtum
on erinev. Seetõttu vaatame ka iga juhtumit, et siis
juba konkreetselt tagasisidet
või nõuandeid edaspidiseks
anda,“ ütles Omniva müügikonsultant Elery.
Jaanuarikuus
hilinesid lehed seetõttu, et mitu
kirjakandjat olid haiged ja
kanne pidi edasi lükkuma.
Leviprobleemid tekkisid ka
sellest, et uued postikullerid
ei tunne veel piirkonda. Näiteks osa Laagri lehti postitati
jaanuaris hoopis kohe piiri
taha Saku valda. Ka Laitses

HEA TEADA
Postkast paigalda:
• eramaja piirava aia külge;
• kui aeda pole, siis tänavapoolse välisukse lähedusse;
• kortermajas esimese korruse eesruumi;
• külades paigutatakse postkast postiteenuse kasutaja asuvõi elukohast mõistlikul kaugusel asuvasse ja posti transpordivahendile aastaringselt ligipääsetavasse kohta.
Postkast märgista:
• kortermajas korteri numbriga;
• eramajas maja numbriga, kui tänav on juba korralikult
märgistatud;
• maapiirkonnas ast talu nime ja postkasti kasutaja nimega;
• grupipostkasti puhul lisa oma kastile enda nimi, talu nimi
või ettevõtte nimi koos maja või korteri numbriga.
Anna teada vallalehe kojukande probleemidest e-posti aadressil leht@sauevald.ee.
Vallalehtede kanne 2019. esimesel poolaastal: 25.‒27. veebruar; 1.‒13. märts; 25.‒27. märts; 8.‒10. aprill; 22.‒24. aprill;
13.‒15. mai; 27.‒29. mai; 10.‒12. juuni; 25.‒27. juuni.

tegutseb uus kirjakandja.
Nüüdseks on uutele töötajatele selgitatud valla piire ja
sellist eksimust enam ehk ei
tule. Aga eks see on inimlik,
juhtub kõigil.
Kui tundub, et postikuller
justkui nimme mõnda postkasti vallalehte ei pane, siis
reeglina ei ole see tema suva,
vaid seal on omad põhjused.
Nii näiteks teatas Omniva ühe aadressi kohta, et seda
ei teenindata, kuna aias jookseb koer, kes on väga suur
ja hüppab ning on korduvalt
püüdnud postikullerit hammustada. Kuniks postkasti
ei ole turvaline lehti panna,

seda ei teenindata.
Kui postkast on eelnevalt
tühjendamata ja sinna saadetisi juurde ei mahu, siis kuller
ei saa lehte postitada.
Probleeme olevat ka postkastide märgistusega, just
eriti Laitse kandis. „Postiseaduse järgi peab postkast
rippuma väravast/aiast, postidest väljaspool, olema selgelt märgistatud aadressi ja
nimega ning aastaringselt
hõlpsasti ligipääsetav. Kindlasti oskab soovitusi jagada
ka kohalik kirjakandja, kes
postkaste täidab,“ soovitab
Omniva
müügikonsultant
Elery.

Turbasse ja Vatslasse otsitakse
kogukonnaelu korraldavat ühingut
Saue vallavalitsus
kuulutas konkursi,
et leida 2020.
aastast alates
tegevustoetuse
saajad nii
Turba aleviku
kui Vatsla küla
piirkondadesse.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht

2018.

aasta sügisel
võttis volikogu
vastu määruse, mis kirjeldab,
kuidas vald kolmanda sektori
tegevusi toetab. Üks põhilisi
arusaamu on, et vallamaja
kabinettidest ei ütle keegi
ühelegi külaseltsile ette, kuidas kohapeal elu korraldama
peab ja millised ühisüritused kedagi õnnelikuks teevad. Usume, et iga piirkond
on omanäoline ja igaüks ise
teab kõige paremini, mida on
vaja, et just selles külas või
alevikus oleks hea elada. Et
ainult õhust ja õhinast ei pii-

sa, jagab vald tegevustoetusi
asumi- ja külaseltsidele.
Vallas on väga mitmeid
tegusaid külaseltse, aga on
kaks piirkonda, kus senini
tegus selts veel puudunud on
– Turba ja Vatsla.
Turba piirkonnas tegutsema hakkav MTÜ saab tasuta
enda kasutusse kultuurimaja,
tegevustoetuse summa sisse
mahuvad nii maja igakuised
majandamiskulud kui ka 1,5
ametikoha palgaraha (kultuuritöötaja ja abitööjõud),
samuti n-ö vaba raha oma
piirkonna sündmuste korraldamiseks. Vatsla küla tegevustoetus koosneb tervikuna
n-ö vabast rahast erinevate
ühistegevuste elluviimiseks,
selles piirkonnas seltsimaja
ei ole ja arvestades piirkonna
elanike arvu, ei ole sinna ette
nähtud ka palgaraha.
Konkursil osalemiseks
tuleb saata info@sauevald.ee
hiljemalt 1. aprilliks vabas
vormis täidetud sooviavaldus, kus on kirjas:
• info MTÜ kohta (rg-kood,
juhatuse liikmete nimed,
kontaktandmed);
• nägemus 2020. aasta tegevustest oma külas/piirkonnas;

• järgneva kolme aasta visiooni küla/piirkonna arengust ja seltsi rollist selles;
• tegevuskava eelarve.
Tingimused, et MTÜ
saaks olla tegevustoetuse
saaja alates 2020. aastast:
• MTÜ asukoht on Saue vald
ja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Saue valla
kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse
arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku
omaalgatuse arengule kaasa
aitamine;
• MTÜ on taotluse esitamise
ajaks (31.08.2019) tegutsenud
vähemalt kuus kuud või täitub 6 kuud toetuse eraldamise eelarveaastaks 01.01.2020;
• MTÜ põhitegevus tegevustoetuse taotlemisel toimub
vähemalt 9 kuud aastas;
• MTÜ-l on täidetud kohustused riigi ja Saue valla ees;
• MTÜ juhatuse liikmetel on
kogukonna enamuse toetus.
See tähendab, et taotleja vastu ei esita teised kogukonna
liikmed vastuväiteid ja tal ei
ole varasemalt olnud kogukonna esindajatega konflikte.
Lisainfo Kaija Velmetilt telefonil 5563 4407 või
kaija.velmet@sauevald.ee.
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Peremehetute ehitiste
hõivamised
Saue Vallavolikogu on algatanud järgnevate otsustega peremehetute ehitiste hõivamised:
1. 29.11.2018. a otsusega nr 84 on algatatud Laitse külas Ulme
AÜ maal asuva aiamaja Ulme AÜ 19 hõivamine, kus viimane
teadaolev omanik on Juli Gertsman;
2. 29.11.2018. a otsusega nr 86 on algatatud Vatsla külas asuva
endise kinnistu Kaljula A-10 talukompleksi varemete hõivamine, kus viimane teadaolev omanik oli Kalju Oja;
3. 31.01.2019. a otsusega nr 3 on algatatud Ellamaa külas asuva
Elamu nr 103 (ehitisregistri kood 116014757) hõivamine, mille
omanikud Lauri Tabun, Janek Tabun, Indrek Tabun, Laura Tabun ja Ülle Tabun on esitanud Saue Vallavalitsusele kirjaliku
kinnituse, millega lõpetavad ehitise valduse omandist loobumise tahtega.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult Saue
vallavalitsusele hiljemalt 15.04.2019 aadressil Veskitammi tn 4,
Laagri või e-postiga aadressil info@sauevald.ee.

Saue valla
ametlikud teated
DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Saue Vallavalitsus algatas 16.01.2019. aasta korraldusega nr 61
Laagri alevikus Koru tn 11 (72701:001:1095, suurusega 2 648 m²,
elamumaa 100%), Koru tn 13 (72701:001:1096, suurusega 1 746
m², elamumaa 100%) ja Koru tn 19 (72701:001:1102, suurusega
2 311 m², elamumaa 100%) kinnistutel detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks ning ehitusõiguse
määramiseks üksikelamute asemel kahe korteriga elamute
püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
Koru tn 11, 13 ja 19 elamumaa kinnistute ümberkruntimine,
eesmärgiga kinnistule püstitada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud,
ehitisealuse pinnaga kuni 430 m², täisehitusprotsendiga (kuni
25%). Juurdepääsud planeeritakse Koru tänavalt, arvestades,
et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeritav maa-ala
asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee
vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,75 ha. Korraldusega
on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.ee/
algatatud-detailplaneeringud-2019
Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõud projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena:
• Aila külas Arula tee 4 kinnistul (katastritunnus:
72701:003:0346); 2229 m² 100% elamumaa) määrates tingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt 23.02.2019 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee);
• Vanamõisa külas Jalaka tee 1 kinnistul (katastritunnus:
72601:001:0578; 1845m2 100% ärimaa) moodustataval elamumaa katastriüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks. Arvamused esitada hiljemalt 23.02.2019 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee);
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab Urmas Elmikult 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee

Avatud on Saue valla keskkonnameetmest toetuse taotlemine
Eraisikud saavad hakata taotlema
Saue valla toetusmeetmest toetust
elamistingimuste parendamiseks,
keskkonnareostuse likvideerimiseks või
heakorra tagamiseks. Tähtaeg taotluste
esitamiseks on 31. märts 2019.
KATRINA UTSAR
keskkonnaspetsialist

T

oetus on mõeldud füüsilistele isikutele, kellele kuulub Saue valla
territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav kinnistu (täpsemad tingimused
on kirjas tabelis). Kindlasti
tasub täiendavalt läbi lugeda toetusmeetme määrus, et
selgeks teha taotlemise tingimused ja seegi, millised
dokumendid on vaja esitada.
Saue valla keskkonnaprogrammi toetus ei ole
mõeldud
korterelamutele,

tootmis- ja/või ärihoonetele
või ühiskondlikele hoonetele ning abikõlbulikud ei ole
füüsilise ja juriidilise isiku
kaasomandis olevad kinnistud.
Toetatavaid tegevusi on
kokku seitse:
1) majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine või
parendamine;
2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine või parendamine;
3) aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine;

4) ebasedusliku isetekkelise
jäätmeladestuskoha
likvideerimine või prügistatud ala
koristamine;
5) keskkonnaohtliku või
maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;
6) reostusallika või tekkinud
reostuse likvideerimine;
7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks
või nõuetele mittevastavaks
muutunud joogivee süsteemi
likvideerimine, uue süsteemi rajamine või olemasoleva
süsteemi parendamine.
Toetuse suurus: maksimaalne määr 3200 eurot (sh käibemaks), kuid mitte rohkem
kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest ja
toetust antakse kuni 50% tegevusele kulutatud tegelikust
summast (kui tegevuse tegelik maksumus osutub väiksemaks, siis toetus selle võrra
ka väheneb). NB! Toetust ei
saa taotleda tegevustele, mis
on ellu viidud enne toetuse
eraldamise otsuse tegemist.

Toetuse väljamaksmise eritingimus: toetust ei maksta
ettemaksuna! Toetus makstakse välja alles pärast tegevuste täielikku elluviimist,
kui tegevuse eest on makstud, on esitatud aruanne,
kuludokumendid ja tegevus
on ellu viidud õigusaktides
toodud nõuete kohaselt (nt
ehitamisele seatud tingimused jne).
See tähendab, et enne
taotluse esitamist peab taotleja hindama, kas tal on endal olemas kogu kavandatava
tegevuse elluviimiseks vajalikud vahendid.
Toetuse tingimused ja taotluse vormi leiab Saue valla
kodulehelt http://sauevald.ee/
keskkonna-valdkonna-toetused.
Toetuse määrus „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise
toetuse maksmise tingimused ja kord“, taotlus „Lisa 1
Toetuse taotluse vorm“.

Toetatavad tegevused ja taotluse esitamine
TEGEVUS

Eritingimused p 1-3 tegevustele

1. Majapidamise
joogivee
kättesaadavuse
tagamine või
parendamine.

• Sissekirjutus Saue vallas (01.01.2019
seisuga).

2. Elamu heitvee
nõuetekohast
kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine või
parendamine.
3. Aastaringselt
ligipääsetava
juurdepääsutee
rajamine.

Tähtaeg

• Kinnistul paiknev elamu on kantud
ehitisregistrisse (www.ehr.ee).
• Ehitisregistri andmetel on ehitusluba
hoonele väljastatud enne 1999. aasta
22. märtsi. Uuematele ehitistele toetus
ei laiene!

Taotluste esitamise
tähtaeg on 31. märts
2019

• Kinnistu asub väljaspool aiandusühistute territooriumi või
suvilarajooni. NB! Suvilarajoonis ja
AÜ-des asuvatele kinnistutele nende
tegevuste jaoks toetust ei anta.

4. Ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine
või prügistatud ala koristamine.
5. Keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise
likvideerimine.
6. Reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine.
7. Keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele
mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue
süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
NB! Tegevustele 1-7 saab taotleda toetust eraisik, kellele kuulub
Saue valla territooriumil toetuse saamise tingimustele vastav
kinnistu.

Põhitähtaeg
31.03.2019
Taotlusi p 4-7 toodud
tegevustele võib
esitada ka jooksvalt
2019. aasta vältel.
Pärast 31. märtsi
esitatud taotluste
puhul otsustatakse
toetuse eraldamine
vaid eelarveliste vahendite olemasolul.

Taotlemine
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• taotlus;
• kaks võrreldavat hinnapakkumust;
• veesüsteemide parendamise projekti korral
veeanalüüs tõendamaks, et olemasoleva joogiveekaevu vesi ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele;
• volikiri, kui taotluse esitab taotleja esindaja.
Taotlus tuleb esitada korrektselt täidetuna (kõik
lahtrid on kohustuslikud) ja põhjendused peavad
olema korralikult välja toodud. Eelarvetabeli
täitmine ja kahe hinnapakkumuse lisamine taotluse
juurde on kohustuslikud.
Taotluste esitamine: Taotlused saata aadressile
info@sauevald.ee. E-posti teel saadetav taotlus
tuleb digiallkirjastada.
Kui digiallkirja võimalust ei ole, saab allkirjastatud
taotluse saata tavaposti teel või tuua taotlus ise
Saue Vallavalitsusse aadressidele:
• Saue Vallavalitsus, Tule 7, Saue linn, Saue vald
76505, telefon 679 0180;
• Laagri halduskeskus, Veskitammi 4, Laagri alevik,
Saue vald,76401, telefon 654 1130;
• Riisipere halduskeskus, Nissi tee 53c, Riisipere,
Saue vald 76202, telefon 608 7231;
• Haiba halduskeskus, Riisipere tee 8, Haiba küla,
Saue vald 76301, telefon 679 3014.
Lisainfo: katrina.utsar@sauevald.ee, telefon 654
1152, 5344 6686

2019. aasta lõpuks valmib Laagris üürimaja, ehitajaks Ramm Ehituse osaühing
Jaanuaris kinnitati Laagri
munitsipaalmaja (üürimaja) ehituse
riigihanke tulemused. Kuuest
pakkumuse esitajast viis kvalifitseerus
ja võitjaks tunnistati Ramm Ehituse
OÜ, kelle pakkumine oli 1 193 886,17
(hinnale lisandub käibemaks).
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

hitust toetab KredEx
633 000 euroga, ülejäänu tuleb vallaeelarvest. 20 korteriga üürimaja
ehitatakse Kuuse tänavale
lammutatud katlamaja ase-

mele, kavakohaselt on hoone valmis juba 2019. aasta
lõpuks. Kavandatav hoone
tuleb kolmekorruseline, majja tuleb kokku 20 1-, 2- ja
3- toalist korterit, mahutades
umbes 30‒35 inimest.
Sihtrühm, kellel on õigus
korterile munitsipaalmajas,

on väga selgelt määrusega
sätestatud:
1) kes vajab elukohta tulenevalt töökohast või selle muutumisest, töökoha asukoht
peab olema Saue vallas;
2) ellu astunud noored (vanuses 18‒26), kelle töökoht
asub Saue valla territooriumil;
3) puudega või erivajadusega isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Saue vallas ja kelle jaoks on
munitsipaaleluruum vajalik
töökoha saamiseks või säilitamiseks;
4) üksikvanemaga pered,
kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas
ning kelle jaoks on munitsipaaleluruum vajalik töökoha
saamiseks või säilitamiseks;

5) õnnetusjuhtumi tagajärjel
kodu kaotanud isikud, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle
jaoks on munitsipaaleluruum
vajalik töökoha saamiseks
või säilitamiseks;
6) tühjenevatest haldamata
korterelamutest ümber koli-

da soovivad isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht
on Saue vallas ning kelle
jaoks on munitsipaaleluruum
vajalik töökoha saamiseks
või säilitamiseks;
7) eakad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue
vallas ning kelle jaoks on

munitsipaaleluruum vajalik
töökoha saamiseks või säilitamiseks;
8) lasterikkad pered, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vallas ning kelle
jaoks on munitsipaaleluruum
vajalik töökoha saamiseks
või säilitamiseks.

Küllap on Saue valla ettevõtjad
ja vabaühendused märganud, et
eurotoetusi saab lisaks riiklikele
asutustele ja fondidele taotleda
ka siinsamas lähedal LEADERi
tegevusgruppidelt.
EDE TEINBAS,
Lääne-Harju Koostöökogu
meetmejuht
KERLI LAMBING,
Lääne-Harju Koostöökogu
büroojuht

S

egadusse ajavalt võib
mõjuda küll see, et
peale haldusreformi on
uue Saue valla territoorium
jagatud kahe tegevusgrupi
vahel: põhja pool n-ö vana
Saue valla territooriumil
tegutseb Nelja Valla Kogu,
lõunas endise Kernu ja Nissi valla maadel Lääne-Harju
Koostöökogu.
Just viimasel on kevadel avanemas järjekordne
taotlusvoor endise Kernu ja
Nissi piirkonna elu ja ettevõtluse edendamiseks. Oluline ei ole see, kus on taotleja registri- või postiaadress,
vaid see, kus tegutsetakse
ehk kasu peab jääma piirkonda. Et see eurotoetuste
taotlemine on parasjagu
keerukaks aetud, püüame
lihtsas keeles lahti selgitada, milleks siis raha küsida
saab.
2019. aasta I taotlusvoorus (1.-8. aprill, 8. aprillil
kuni 17.00) on Lääne-Harju Koostöökogus taotlemiseks avatud mitmed meetmed.
Ettevõtlikkus – kogusumma 50 000 eurot (kogusumma siin ja edaspidi tähendab, et see summa läheb
ühes voorus kõigi taotlejate
vahel pingerea alusel jagamisele).
Meede on mõeldud ettevõtjate ühis- ja arendustegevuste jaoks. Ettevõtjad
saavad siit taotleda raha
koolituste ja õppereiside,
samuti uuringute jaoks.
Saab tellida rakendus- või
tasuvusuuringu mõne toote

või teenuse väljaarendamise
jaoks, korraldada koolituse
oma allhankijatele või õppereisi koostööpartneritele
jms. Näiteks korraldas Triin
Tohveri Hoburavi OÜ selle
meetme raames koolitustesarja hobuseomanikele.
Kogukond – kogusumma
60 070,13 eurot. Kogukonnameede on mõeldud kogukondade ühistegevuste
jaoks. Sarnaselt ettevõtjatele saavad kogukonnad
korraldada
ühisüritusi,
koolitusi ja õppereise ning
koguda piirkonna pärimust.
Seni rahastatud projektide
spekter on lai: meetme toel
kaardistatakse kodukandi
matkaradasid, korraldatakse rahvariiete valmistamise
koolitust, luuakse näitusi ja
etendusi, kirjutatakse raamatuid, koostatakse külade
arengukavasid ja muidugi
korraldatakse ühiseid õppereise ja töötubasid.
Elukeskkond – kogusumma 177 356,59 eurot. Meetmest saab teha investeeringuid avalikku ruumi,
täpsemalt saab toetust taotleda avalike puhkealade ja
-objektide rajamise jaoks,
ajaloo- ja kultuuripärandi
objektide korrastamiseks ja
investeeringuteks turvalisusesse.
Kui tuua näiteid rahastatud projektidest, siis
on ostetud päästeriideid
vabatahtlikele päästjatele,
renoveeritud mõisaid ja kirikuid, külamaju ja maakeldreid, ehitatud mängu- ja
spordiväljakuid jmt.
Loode-Eesti – kogusumma
120 000 eurot. Loode-Eesti
meetme nimetus ei reeda
oma olemust nii lihtsalt.
Meede on mõeldud piir-

Lootuse küla vabatahtlik päästekomando sai projektitoetuse abil uued rõivad

konna kohaturunduse (või
lihtsamini öeldud turismi)
arendamiseks.
Meetmest
saab taotleda toetust näiteks
piirkonna turismikaartide
jm trükiste, videote, blogide
jmt tarvis, huviobjektideni juhtivate suunaviitade ja
puhkekohtade või kasvõi turismiinfopunkti rajamiseks.
Piirkonna turismiettevõtjad
saavad toetuse abil ühiselt
minna messile või õppereisile, korraldada piirkonda
külalisi meelitavaid kontserte, etendusi ja spordiüritusi – ühesõnaga toetust
saab taotleda kõige jaoks,
mis meid tuntuks teeb ja
meie juurde külalisi toob.
Nõks on aga siin selles,
et pilk tuleks tõsta natuke
oma varvastest kõrgemale
ehk et üksiku turismiettevõtja investeeringud sellesse meetmesse ei sobi, pigem
sellised, millega natuke
enamat ära tehakse. Näiteks ei toetata ühe ettevõtja
osalemist messil, aga kui
juba mõned naabrid kaasa
haarad ja ühise väljapaneku teed, siis küll. Ei toetata
ühe ettevõtja infotahvli paigaldamist tee äärde, aga kui
teeäärsed ettevõtjad lepivad
kokku, et paneme kõik ja
ühise stiiliga, siis muidugi.
Sõna „turismiettevõtja”

on siin tinglik. Meetmest
saavad toetust taotleda ka
vabaühendused ja omavalitsused. Näiteks kultuuriselts,
mis korraldab kontserdisarja, mis piirkonda külalisi
toob või külaseltsid, kes otsustavad oma külakeskuste
teenuseid ühiselt turundada.
Ja ka omavalitsus saab valla
huviobjektide juurde tähiste
panemiseks raha küsida.
Meede on nii uus, et välja käia on vaid üks projektinäide – Paldiski ettevõtjad
kavatsevad soetada turistide vedamiseks vanaaegse
„rongi“, mis külastajatele
linnas ringsõitu teeb ning
ühe objekti ja ettevõtte juurest teise juurde viib.
Omafinantseeringust
ja šanssidest
Olenevalt meetmest ja projekti liigist on toetusmääraks kuni 90% või kuni
60%. Kindlaid reegleid, et
ettevõtjal just nii ja MTÜ-l
just naa, välja tuua ei saa.
Vaadatakse ikka seda, et kui
tegemist on avaliku hüve
loomisega (näiteks kogukonnaüritus või mänguväljak), siis on toetusmäär kuni
90% ja vähemalt 10% tuleb
leida endal, küsida sponsorilt või omavalitsuselt. Kui
aga tegevust annab müüa

(näiteks seesama eelpool
mainitud turistipakett või
ettevõtlust arendav koolitus), siis on toetusmäär kuni
60 % ja vähemalt 40 % raha
tuleb endal juurde panna.
Kui suur tõenäosus on
toetust saada, sellele ei olegi
paraku vastust. Iga taotlusvoor on erinev ning kunagi
ei tea, kui palju laekub taotlusi ning kui tugevad need
on. Senine kogemus ütleb,
et n-ö käegakatsutavate investeeringute puhul jagub
raha umbes poolele sellest,
mille jaoks küsitakse; n-ö
pehmete tegevuste, nagu
koolitused, uuringud, infomaterjalid jmt puhul on
toetuse saamise tõenäosus
suurem.
Bürokraatiast ja abivalmis inimestest
Kui toetuse saamise tõenäosus on lahkunud Soome
suusaässa Matti Nykäneni
parafraseerides fifty/sixty,
siis kas tasub see teekond
ette võtta? Jah, kuigi iga
EL eelarveperioodi ette
valmistades räägitakse, et
nüüd teeme taotlemise lihtsamaks, siis tegelikkuses
kukub see teistmoodi välja.
Sellest aga ei tasu heituda. LEADERi meetodil
toetuste jagamise eeliseks

Saue linn saab kaasaegse tänavavalgustuse
V
Saue vald sai
Keskkonnainvesteeringute
keskuse (KIK)
toetusmeetmest
pea 325 000 eurot
tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks Saue linnas.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

ald lisab oma eelarvest veel pea 353 000
ja selle eest vahetatakse üheteistkümnel Saue
linna valgusliinil välja 531
tänavavalgustuslampi, 292
vana betoon- ja puitposti
ning 9405 meetrit kaableid.
Toetus jaguneb sellele
ja järgmisele aastale ning
projekti käigus uuendatakse
pea kõikide Saue linna peatänavate valgustid, mastid,
osaliselt viiakse ka liinid üle
maa-alusele kaablile.
Projekti tulemusena muutub elektri tarbimine säästlikumaks ja töökindlamaks,

vähemoluline ei ole ka linnapildi kenamaks muutumine,
kui vanad valgustuspostid ja
lambid välja vahetatakse.
Ajakava järgi lahendatakse 2019. aasta kevadeks
praegu veel osaliselt lahtised maaküsimused ja hange
korraldatakse kevad-suvel.
Reaalne ehitusperiood jääb
tõenäoliselt sügisesse ja on
planeeritud kestvusega 16
kuud.
KIK toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust kokku 32 kohaliku omavalitsuse projekti 20 873 223
euroga.

2019. aastal toimub
LEADERi meetme projektitaotluste vastuvõtt
Lääne-Harju Koostöökogus. Piirkonda kuuluvad
Lääne-Harju vald ja
osaliselt Saue vald (Kernu
ja Nissi piirkonnad).
1.-8. aprill kell 17.00
(I taotlusvoor)
AVATUD MEETMED
Meede 1.1 Ettevõtlikkus
Meede 2.1 Kogukond
Meede 2.2 Elukeskkondkoostöökogu
Meede 3 Loode-Eesti
Täpsem info ja
taotlemise tingimused
www.vomentaga.ee.
Kohalik tegevusgrupp
hindab projektitaotlusi
50 tööpäeva jooksul
alates nende esitamise
tähtajast.

ongi see, et kohalikus tegevusgrupis on taotlejate jaoks
olemas inimesed, kes neid
selles protsessis abistavad.
Taotlust me teie eest just
valmis ei kirjuta, aga iga
toetuse taotlemise tingimust
üksipulgi ja vajadusel mitu
korda selgitame lahti ikka,
samuti loeme, kontrollime
ja teeme taotlusdokumentidele parandusettepanekuid.
Oluline on see, et palume
meie poole pöörduda võimalikult varakult. Kui on
juba taotlusvooru viimase
päeva viimase tunni viimane minut ja avastate, et
mõni nõutud dokument on
puudu, siis ei saa me enam
aidata. Ka projekti elluviimise faasis oleme taotlejate
jaoks olemas, olgu küsimus
siis üleandmisakti vormistamises, tähistamise nõuete
täitmises või muus.
Enne taotlusvooru toimuvad infopäevad eri kohtades, kuhu saate tulla nõu
küsima, aga muidugi saate
seda teha ka meili või telefoni teel või leppida kokku
kohtumine meie kontoris
või teie ettevõtte/ühenduse
tegutsemiskohas.
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Kernu ja Nissi piirkondade turismimajanduse arenguks saab LEADERilt toetust
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Laagri uuest Hammerjacki ärimajast
leiab ehitustarvikute kaupluse ja
laokeskuse ning päevase bistroo
Hammerjack numbrites

Veel kerges sisseseadmise saginas
veebruarikuu alguses avatud majas
pakutakse lisaks kolmandal korrusel
rendiks kontoripindu ning avalikuks
kasutuseks korralikku nõupidamiste
saali.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

H

ammerjacki lugu on
natuke selline ajalehepoisist miljonäriks stiilis. Kaks 20. eluaasta
tuuri noort meest hakkasid
termomeetreid müüma ja
esimene kontor-ladu oli
Laagris kortermaja elutoas.
20 aastat hiljem, aastal 2019,
avavad needsamad mehed
linnulennult paar-kolmsada
meetrit eemal 3,8-miljonilise investeeringuga ärimaja.
Raido Ingerainen ja
Andi Aus on nüüdseks kaks
dekaadi ehitustarvikute äris
olnud, peaasjalikult varustavad nad Eesti ehituspoode. Uues ärihoones ongi
kõige olulisemad esimesel
korrusel paiknevad ladu ja
kauplus. Laost leiab üle 22
000 nimetuse ehitusvidinaid
akutrellist keevitusmaskideni. Ladu on muidugi suuresti automatiseeritud, arvuti
näitab ja juhatab, kus ja mis.
Kaupluse poole peamine
funktsioon on olla hulgiklientidele näitusesaaliks,
aga tööpäeviti saab lihtne
inimene ka mutrivõtit ostma
minna, kui tarvis.
Teine korrus on ettevõtte

enda käsutuses. Klaasist kabinetid vahelduvad puhkenurkadega, terves majas on
muide ootamatult palju selliseid diivanitega kohvijoomise kohti. Kööginurki on
kolme korruse peale kokku
seitse. Ja külaliste istumisalustena tabab silm kabinettides kott-toole. Pehmed
väärtused nii sisekujunduses kui inimeste juhtimises.
Teisel korrusel on veel
ligi 30 inimest mahutav
nõupidamisruum, köögi- ja
olmeblokiga. Seda kasutatakse nii firmasiseselt kui
plaanitakse ka välja rentima hakata. „Kui tahab keegi autokooli tunde läbi viia
või korteriühistu koosolekut
pidada,“ toob Ingerainen
näiteid. Ruum paikneb majas nõnda, et vajadusel saab
seda kasutada ka töövälisel
ajal sõltumatult ülejäänud
ärimaja tegevusest.
Kolmas korrus on valdavalt rendipindade päralt.
Kaks 250 m 2 pinda, millest
ühe võib vajadusel ka kolmeks eraldi ruumiks jagada.
„Vaba ja kaasaegse olemisega kontoripinda Laagris
praegu rohkem polegi,“
teab Ingerainen. Kolmandale korrusele mahub veel ka

Omanikke
Töötajaid

2
30

Ärimaja suurus
4300 m2,
		kolmel korrusel
Investeering
3,8 miljonit
		eurot
Aasta käive

7 miljonit

Tegutsemise aeg
		

20 aastat,
alates 1999

Tooteühikuid

ca 22 000

Bistroo mahutab kokku ligi 65 inimest, ruum on varbseinaga kaheks jaotatud, nii
et saab leida vaiksemaid ja valjemaid nurgakesi

Uues ärihoones on kõige olulisemad esimesel korrusel paiknevad ladu ja ehitustarvikute kauplus

töötajate olmetsoon – jälle
pehme diivaninurk, aga ka
aknaga saunalava. Vaadet,
tõsi küll, seal suuremat pole.
Majas on isegi lift, mis
tagab juurdepääsu nii koolitusklassi kui rendipindadele ka neile, kellel trepist
liikumine ebamugav või
võimatu. Maja ise on nutikas: seinas lüliteid pole, toa
valgustamist reguleerivad
liikumisandurid, maja katusel on päiksepaneelid ja
tehnoruumid on hõbedased

nagu kosmosefilmis. Kui
mõni süsteem ei tööta või
veateate annab, jookseb peremeeste telefonidesse kohe
vastav info.
Mis
ehitusteemadest
väljaspool olevatele laagrikatele võiks korda minna,
on see, et mehed plaanisid
majja kohe algselt ka söögikoha. „Et koolist tulevatel
lastel oleks ometi Comarketi
krõpsupakile parem alternatiiv,“ naerab Ingerainen.
Söögikoht tuleb päe-

vane ja bistroo tüüpi. Avatud
tööpäeviti kell 8-17, nädalavahetustel suletud. Tegijad
on samad, kes üle Pärnu
maantee DSV ärimajas toitlustust teevad. Hommikut
saab alustada juba kell 8
koos pudru, omleti ja värskete saiakestega, päeval on
hea valik suppe ja praade,
ekstraks salatilaud. Hinnad
lubatakse mõistlikud hoida, lisateenustena tellimise
peale kringleid teha ja soovi
korral ka sünnipäevapidusid

korraldada.
Saal ise on selleks üsna
kena, mahutab kokku vast
65 inimest, ruum on varbseinaga kaheks jaotatud, nii
et saab leida vaiksemaid ja
valjemaid nurgakesi. Suvesse plaanitakse mõnusamaks
äraolemiseks ka terrassi.
Täpset avamisaega ei saa
veel öelda, aga siht on seatud veebruarikuu keskpaika. Kui ühel päeval õhupalle
või muud saginat näha on,
siis võib tulema hakata.

Kookon pakub nutikaid laopindu
Jaanuaris Laagris avatud väikeladude
kompleks pakub mugavat teenust ‒
ruume saab opereerida nutiseadmesse
laaditava rakenduse abil distantsilt.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

ookoni juhatuse liikme Mikk Arakase
sõnul on tegemist
kogu maailmas uuendusliku lahendusega. Enam pole
vaja laomeest ega tule kulleri vastu võtmiseks ise kohale sõita. Nutirakendusega
saab avada nii tõkkepuu
kui oma laoboksi uksed, lukustada need ning lülitada
kaugjuhtimise kaudu sisse
valve. Kogu protsessi jooksul on võimalik oma varal
video vahendusel silm pea

hoida. „Mugavus on peamine märksõna. Kliendid
on öelnudki, et saavad meie
laopindu rentides klassikalisest laomehe ametikohast
loobuda või endale rohkem
vaba aega tekitada,“ ütleb
Arakas.
Laagri ladu on Kookoni
nutiladude rivis juba neljas –
esimesena rajatu asub muide lähedal, teisel pool Pärnu maanteed Tänassilmas.
Sellega on Arakase sõnul
piirkondlik turg ilmselt täis,
küll aga vaadatakse uute
kohtade poole Tallinnas.
Laagris Kuuse tänaval

asuvas Kookonis on 17 erimõõdulist laopinda, mille
suurused ulatuvad 20‒65
ruutmeetrini, hinnad algavad 189 eurost. Igas laos on
vee- ja kanalisatsioonival-

midus, küte ning rakenduse
kaudu juhitav nutilahendus.
Arakase sõnul kasutab
suurem osa Kookoni kliente
pindu äritegevuseks – näiteks ladustavad ravimeid või

ehitustarbed. Pinna kasutuse osas piiranguid pole, kuid
territooriumil pole lubatud
toimetada kõrge põlemisriskiga kraamiga. „Aga üha
enam on meid hakanud üles

leidma ka eraklient. Inimestel pole oma hooajalist hobikraami kuskil hoiustada,
aga meile võib talveks tuua
paadi, ATV, surfivarustuse
või suvise aiamööbli,“ toob
Arakas näiteid.
Lepinguid võib sõlmida
nii pikemaks kui lühemaks
perioodiks, ka näiteks üheks
kuuks. Tänase seisuga on 17
laoruumist vabad vaid 5.
Lisaks
nutifunktsioonidele eristab Kookoni
laoruume ka veel värv. Kui
traditsiooniliselt rajatakse
laopindu nähtamatute hallide hoonetena, siis Kookoni omad on kirkalt lillad ja
õhtuti veel helendavad roheliselt. Mööda ei anna väga
vaadata. Ka on olemasolevad kunded rõhutanud,
et Kookoni laopinnad on
puhtad ja esinduslikud, seal
korraldatakse heameelega
ka kliendikohtumisi.

Eesti Vabariigi riigikogu valimiste
korraldus Saue vallas
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• Elektrooniline hääletamine
21. veebruarist (alates 9.00) kuni
27. veebruari kella 18.00ni.
• Eelhääletamine
25.-27. veebruaril kell 12-20.
• Hääletamist ei toimu 28. veebruarist
2. märtsini.
• Pühapäeval, 3. märtsil kell 9-20
toimuvad Riigikogu valimised.
KRISTIINA REBANE
vallasekretär

Kes saab hääletada?
Riigikogu valimistel saab
hääletada vähemalt 18-aastane inimene, kes on Eesti
kodanik.
Hääletamiseks
peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis koostatakse rahvastikuregistris
olevate
elukohaandmete
alusel. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valijakaart,
mis on vaid informatiivse
sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.
Küll aga peab kaasas olema
isikut tõendav dokument.
Valijakaardi
kättesaamine kinnitab, et inimene on
kantud valijate nimekirja.
Kui valijakaart ei ole 15.
päevaks enne valimispäeva
kohale jõudnud, tuleks info
saamiseks pöörduda valla
valimiskomisjoni esimehe
poole e-postil kristiina.rebane@sauevald.ee.
Informatsioon
selle
kohta, millises valimiskomisjonis elanik hääletada
saab, samuti valimiskomisjoni kontaktid ja asukoht
on märgitud valijakaardile.
Lisaks on igaühel võimalik
kontrollida oma elukoha
aadressi järgi seda, millises
valimisjaoskonnas ta saab

hääletada elektrooniliselt
kaardirakenduses aadressil:
https://valimised.rahvastikuregister.ee/.
Valimisjaoskonnad
Vabariigi Valimisteenistuse
andmetel elab Saue vallas
15 609 valijat, Saue vallas
on moodustatud kuus valimisjaoskonda. Valimisjaoskonnad on moodustatud
piirkondlikult, arvestades
valijate arvu ning vajadust
tagada valijate võrdne jagunemine jaoskondade vahel.
Valimisjaoskonnad nr 5 ja
6 hõlmavad võrreldes ülejäänud jaoskondadega suuremat maa-ala haja-asustuse
tõttu.
Valimisjaoskonnad
nr 5 ja 6 liiguvad eelhääletamise ajal ringi, et tagada
kohalikele elanikele võimalus kodu lähedal hääletada.
Väljaspool elukohta hääletamine on võimalik vaid valimisjaoskonnas nr 4. Väljaspool elukohta hääletamine
toimub ainult eelhääletuse
ajal, valimispäeval seda teha
enam ei ole võimalik.
Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval,
3. märtsil, seda on võimalik
taotleda, kui inimene ei saa
terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada
valimispäeval hääletamisruumis. Kodus hääletamise
taotlusi võtab valimisjaos-

Eelhääletamine

Hääletuspäev

Valimisjaoskond nr 1
25.-27. veebruaril kell 12-20
Laagri kultuurikeskus Veskitammi 8, Laagri

3. märtsil kell 9-20

Valimisjaoskond nr 2
Tuleviku lasteaed Tuleviku 3, Laagri

25.-27. veebruaril kell 12-20

3. märtsil kell 9-20

Valimisjaoskond nr 3
Saue noortekeskus Koondise 20, Saue linn

25.-27. veebruaril kell 12-20

3. märtsil kell 9-20

Valimisjaoskond nr 4
Saue gümnaasium ja Saue Päevakeskus

25.-27. veebruaril kell 12-20 Saue Päevakeskuses Kütise 4, Saue linn.
AINULT VALIMISJAOSKONNAS nr 4 toimub ka hääletamine väljaspool
elukohta

3. märtsil kell 9-20 Saue
gümnaasiumis Nurmesalu 9,
Saue linn

25. veebruaril kell 12-20 Ruila koolis Ruila külas.

3. märtsil kell 9-20 Kernu
rahvamajas Riisipere tee 6,
Haiba küla

Valimisjaoskond nr 5
Ruila kool, Ääsmäe põhikool, Kernu
rahvamaja

26. ja 27. veebruaril kell 12-20 Ääsmäe põhikoolis Kasesalu 16, Ääsmäe
küla

Valimisjaoskond nr 6
Kaasiku seltsimaja, Turba kultuurimaja,
Riisipere kultuurimaja

kond vastu valimispäeval
kuni kella 14-ni. Kodus hääletamist saab taotleda vaid
elukohajärgses valimisjaoskonnas.
E-hääletamine toimub
21.-27. veebruaril. Elekt-

25. veebruaril kell 12-20, Kaasiku seltsimajas Kaasiku külas.
26. ja 27. veebruaril kell 12-20 Turba kultuurimajas Lehetu tee 12, Turba

roonilist häält on võimalik
muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija
soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. 3.
märtsil ei saa enam e-hääle-

tada, samuti ei saa siis enam
valimisjaoskonnas muuta
oma varem antud e-häält.
Täpsemat infot valimiste
kohta saab:
• Vabariigi Valimiskomisjo-

3. märtsil kell 9-20 Riisipere
kultuurimajas Nissi tee 53c,
Riisipere

ni kodulehelt www.vvk.ee,
• valimiste infotelefonilt
631 6633,
• valla valimiskomisjoni esimehelt (seaduse järgi on selleks vallasekretär) telefonil
679 0184.

Laitse Kirsiaia lasteaed sai lisarühma
2015. aastal avati Laitse ajaloo esimese
lasteaed. Tookord kahtlesid vallajuhid,
kas see ikka täitub ning ühe rühma
ehitamine jäeti reservi. Nüüd ‒ 2019.
aasta veebruari alguses ‒ avati Laitse
lasteaias neljaski rühm.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

„O

n olnud hea võimalus projekti
algusest
peale teha koostööd arhitekt
Maarja Nummertiga ja töötada koos välja ka lasteaia
kontseptsioon, nii lugu kui
ka sisulised suunad: kunsti- ja loovusõpe, õuesõpe.
Kuna lasteaed paikneb va-

nas mõisa puuviljaaias, saime sealt ka inspriratsiooni.
Kõigepealt hakkavad kasvama lehekesed, siis tulevad
õiekesed, mille peale rõõmsalt lendavad mesimummid,
kuni valmivad kirsikesed,
kes on valmis kooli minema. Kõige viimasena valmis Lehekeste rühm ja koos
nendega mahutab meie Kirsiaia lasteaed 92 last,“ ütleb
lasteaia direktor Tiia Rosenberg.
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Aga kuidas me teistele tundume?
Veebruarikuus on Eesti sünnipäev ja
eestlaseks olemine on rohkem õhus kui
muidu. Vallaleht palus kogemusi jagada
kuuel Saue vallas elaval välismaalasel,
kuidas nemad näevad Eestit ja eestlasi
ning miks nad on elama sattunud siia
pisiriiki Läänemere kaldal.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Carol Benson-Hitch pärit
Kanadast, elab Laagris
1. Kolisin Eestisse 2018.
aasta augustis, kui abikaasa
Michael Hitch alustas tööd
kaevandusprofessorina Tallinna tehnikaülikoolis.
2. Kuigi ma armastan Tallinna, naudin rahu ja vaikust, mida Laagri pakub.
Elasin kaks viimast aastat
Sydneys, Austraalias, mis
oli suur ja lärmakas. Laagris
saame elada looduse keskel,
aga siiski vaid lühikese autosõidu kaugusel Tallinnast.
3. Enne siia kolimist räägiti
mulle, et eestlased on reserveeritud, nad ei naerata just
tihti ja „small talk“ ei ole
nende rida. Mõni asi on tõsi
küll. Kanadas ütleksin tänaval teisest inimesest möödudes „tere“ ja nemad vastaksid samamoodi. Kui jalutan
Laagris, ütlen ka „tere“, aga
mitte nii tihti. Vahel, kui
saan „tere“ või mõne žesti
vastu, toob see naeratuse
mu näole. Mu eestlasest tuttav soovitas, et jääksin ikka
iseendaks. Seega tervitan
möödaminejaid edaspidigi.
Oleme abikaasaga avastanud, et eestlastel, kellega
oleme lähemalt tutvunud, on
suurepärane huumorimeel,
väga sarnane kanadalase
omaga. Kanada naljad on
eneseiroonilised ja sarkastilised.
Kanadalane ütleb tihti „vabanda“ ja mina pole
erand. Olen märganud, et
Eestis see nii ei ole. Aga see
pole halb, see on kultuuriline erinevus. Aga ma ise siiski jätkan vajadusel ütlemast
„vabandust“ ja „vabandage“.
Kui kuulete, et keegi ütleb
neid sõnu konarlikus eesti
keeles, siis see olen mina.
4. Igapäevaelus on raskusi tekitanud eestikeelsete
e-kirjade saamine. Õnneks
kui küsida, siis enamus saadavad uuesti inglise keeles.
Kui ei, siis kasutan tõlkimisel Google’i abi. Ma annan
aru, et inglise keel ei ole
ametlik keel Eestis ja olen
alati tänulik, kui keegi aitab.
Toidupoes käimine on
paras väljakutse, just pakendite peal oleva info tõlkimine. Kasutan selleks tihti
Google’i äppi ja vahel tuleb
tõlge üsna naljakas. Kord
tõlkisin ühe vürtsi pakendi
peal olevat teksti ja tulemuseks oli midagi sellist,
et „pitsilõbu indekseerima“.
Seisin üksinda vahekäigus
ja naersin.
Töö leidmine Eestis on
pisut keeruline olnud. Loodan saada tööd Tallinna
piirkonnas fitnessi alal, ma

olen sertifitseeritud instruktor ja personaaltreenerina
tegutsenud üle 25 aasta. Kui
tööd ei leia, lähen loomade
varjupaika vabatahtlikuks
või leian võimaluse tegutseda Tallinna rahvusvahelises
naiste klubis.
5. Ma ei ole veel jõudnud
Eestis palju ringi vaadata,
seega ei ole mul oma lemmikkohta. Aga ma armastan Tallinna arhitektuuri ja
mulle meeldib uurida Eesti
ajalugu. Euroopas elamine
on imetore, sest siin on palju
muuseume. Kanada ajalugu
ei ole nii rikas nagu vana
Euroopa oma.
6. Absoluutselt kindlasti
peaksid eestlased olema uhked oma vastupidavuse üle.
Arvestades hämmastavat
ajalugu, on siinsed inimesed
tõestanud oma erakordset
tugevust ja liiguvad edasi saamaks veel paremaks.
Imetlen eestlasi ka nende
tugevuse ja leidlikkuse pärast. Liikuda 21. sajandisse
kõrgtehnoloogia riigina oli
tark otsus. Mitte vaadata tagasi, vaid minna edasi uute
saavutuste ja jõukamate aegade poole.
7. Ma kirjeldaksin Eestit kui
vaikset, loomuliku iluga,
oodatust progressiivsemat
tundmatut riiki. Enamus
inimesi, keda ma tean, ei
tea, et Eesti olemaski on. Ja
muidugi on Eesti riik, kus
pakutakse lõputult kartulit.
8. Oh, ma püüan. Ei ole
lihtne õppida uut keelt, eriti
vanemas eas. Mul on personaalne juhendaja, kellega
kohtun kaks korda nädalas.
See on paras väljakutse, aga
vaadates asja helgemat poolt
‒ vähemalt on kõik tähed tähestikus välja hääldatavad.
Inglise keeles on ju näiteks
palju tähti, mida välja ei
hääldatagi. Kui lähen treeningsaali, saan praktiseerida eesti keelt, nad on väga
kannatlikud ja parandavad
mind, kui mu hääldus on
vale. Muide, eestlased ütlevad, et nad ei oska kuigipalju inglise keelt. Uskuge
mind, teie inglise keel on
suurepärane!
9. Solvatud ei ole, aga mõned inimesed on olnud ebaviisakad küll. Mul on selline
taktika, et kui ma näiteks
poodides käin, siis ütlen korraga nii „tere“ kui „hello“
või „aitäh“ ja „thank you“.
See näitab, et ma püüan, aga
ei oska veel. Tavaliselt selle
peale naeratatakse ja see on
armas.
10. See on minu esimene
aasta Eestis ja loodetavasti
saan tähistamisest osa võtta. Olen uutele kogemustele
avatud. Kanada päev on 1.
juulil. 1867. aastal saavutas

Küsimused
Veebilehel brand.estonia.ee iseloomustatakse Eestit kui puhta looduse ja maailma kõige digitaalsema ühiskonnaga
riiki ning eestlasi kui pragmaatilisi, otsekoheseid ja looduslähedasi inimesi. Aga kuidas näevad meid teistsuguse
sünnimaa ja rahvuskoodiga inimesed? Kuus kogemust Marokost, Keeniast, Ukrainiast, Gruusiast ja Kanadast pärit
sauevallakalt.

1. Millal ja miks sattusid elama Eestisse?
2. Miks just Saue vallas, mitte kuskil mujal
Eestis?
3. Mis Sind Eesti inimeste ja Eesti puhul üllatas?
4. Mis Sulle igapäevases elus ehk raskusi
valmistab?
5. Mis Sinu lemmikkoht on Eestis?
6. Mille üle eestlased võiksid uhkust tunda?

Carol oma abikaasa Michaeliga

Kanada sõltumatuse Briti režiimist ja 1. juulil näeb
minu aias kindlasti Kanada
lippu lehvimas.
James Okoth Omumbo,
pärit Keeniast, elab Sauel
1. Tutvusin abikaasa Katriniga 2016. aastal, kui ta
tuli töö asjus Keeniasse.
2017. aasta juunis abiellusime Keenias ja kaks kuud
hiljem tulin mina Eestisse.
Kaugsuhe 6000 kilomeetri
kauguselt ei toimiks ju kuigi
hästi.
3. Religiooni mõttes nimetan end vabakutseliseks. Ma
usun, et on olemas mingi
ülem jõud, mis kõike kontrollib, samas ma respekteerin kõiki religioone, aga
mulle ei meeldi üldse mitmeid kordi päevas mošeedest kostuv lärm. Minu vanal kodumaal oli seda palju,
islam domineeris, aga siin ei
ole seda üldse. Siin on vaikne. Esimestel kuudel ma isegi imestasin, et päevasel ajal
Saue linnas liikudes võis
tänavatel kohatud inimesed
näppudel üles lugeda. Nairobis, kus enne elasin, oli 8
miljonit elanikku, kogu aeg
olid inimesed ümberringi.
Praegu on Eestis valimiste aeg ja need on minu
jaoks hämmastavalt vaiksed
ja rahulikud. Kui Keenias
on valimised, siis kandidaadid on tänavatel lärmakad
– muusika mängib, sõidetakse ringi lahtistel autodel.
Viimati 2016. aastal oli isegi

7. Kui Sa pead kirjeldama Eestit on sõpradele
eelmisel kodumaal, siis...
8. Kas Sa oled õppinud ära ka eesti keele?
9. Kas Sinuga on siin halvasti käitutud, solvatud,
sest Sa ei ole eestlane?
10. Kas Sinu perel on oma traditsioonid 24.
veebruariks, Eesti sünnipäevaks?

James abikaasa Katrini ja tütrega

tulistamisi ja tänavarahutusi. See on aeg, kus kandideerijad jäävad vaeseks, sest
otseses mõttes jagatakse
rahvakogunemistel kohaletulnutele raha. Käib võitlus,
kleebitakse üksteise plakateid tänaval üle jne.
Kui kätte jõuab hääletamispäev, siis selleks päevaks ei maksa mingeid tegevusi planeerida. Jaoskonnad
avatakse kell 4 hommikul
ja viimati ma seisin 8 tundi
järjekorras. Rivi oli nii pikk,
et ulatuks Laagrist Tallinna.
Inimesed lausa minestasid.
Ja kui lõpuks sisse jõuad,
siis tuleb täita ports pabereid, sinust tehakse pilti,
võetakse sõrmejäljed ja lõpuks pannakse ühele sõrmele püsiva tindiga märk, et ei
saaks teist korda hääletama
minna. Kui ma siin Eestis
2017. aasta kohalike valimiste ajal vaatama läksin,
kuidas valimisjaoskonnas
töö käib, siis see ajas lausa
muigama, nii erinev oli.
Kui toidust rääkida, siis
need Eesti tuntud verivorstid on olemas ka Keenias.
Ainult seal tehakse neid veise verest, mitte sea omast. Ja
teha oskavad seda ka vaid
valitud. Eesti verivorsti ma
maitsnud pole, sest ma ei söö
sealiha. Hapukapsas mulle
küll meeldib. Keenias on
ka kapsas olemas, aga seda
ei valmistata niimoodi. Aga
sarnast kääritamismeetodit
kasutatakse Keenias hoopis
kookospähkliga ja sellest

tuleb alkohoolne jook. Aga
Vana Tallinn on väga hea
peen naps, hommikul pole
pea haige ega midagi.
Elukvaliteet on Eestis
kordi parem kui Keenias.
Õhukvaliteet,
veepuhtus,
toit, meditsiini tase. Käisime siin abikaasa Katrini
vanaema 90. sünnipäeval ja
ta oli täiesti tugev ja kõbus.
Keenias on eluiga lühem.
Ja arstiabi – Katrin ootab last ja oleme käinud
koos Pelgulinna haiglas, see
organiseeritus ja tase! Ultraheli läbivaatus, mis Eestis
on tavapärane, on Keenias
nii kallis, et seda paljud lubada ei saagi ja lisaks ei saa
kunagi kindel olla arstide
kompetentsuses. Väga paljudel juhtudel pole arstid
kunagi koolis käinudki ja on
ametipaberi kusagilt ostnud.
Elusana sündinud laps on
seal suur õnnistus. Ma tean
ka üht Keeniast pärit meest,
kes käis Eestis vähiravil.
Peresuhted on ka erinevad. Keenias on tavapärane,
et vanemad ootavad eakamaks saades lastelt, et nood
neid üleval peaksid. See on
kultuuris niimoodi kujunenud ja täiesti normaalne.
Ka mina proovin võimalusel oma vanemaid toetada.
Katrin ütleb, et kui Eestis
pakuks lapsed vanematele
raha, siis pigem ei võetaks
seda vastugi.
Mina ise olen pärit Keeniast Luo hõimust. Keenias
on 42 erinevat hõimu erine-

vate keeledialektidega. Ega
ei ole seal ka niimoodi, et
kõik kõigiga suhtlevad. Juba
keel on erinev ja seetõttu tekib n-ö võõrastega distants.
See ehk ei erinegi niipalju
eestlastest. Kuigi eestlasi
peetakse konservatiivseks ja
lähedaste suhete tekkimine
võtab aega, siis minuga on
küll ka inimesed ise suhtlema tulnud spordisaalis, tänaval, kaupluses. Eks palju
sõltubki inimesest, mis signaale ta välja annab.
4. Ilm on siin huvitav. Keenias on küll ka paar kohta
mägedes, kus on lund, aga
ise ma seda ei olnud näinud.
Aga nagu abikaasa Katrin
ütleb, siis oluline on õige
riietus. Ma käin nüüd isegi
13 kraadiga väljas jooksmas
ja väga mõnus on, lööb pea
tühjaks ja värskeks. Ja möödunud suvi oli huvitav. Siin
oli 32 kraadi sooja, Nairobis
sama ajal 23. Ma sain siin
esimest korda elus isegi päikesepõletuse.
Aga seda tunnen küll,
et aastaaegadest tulenev
päiksevalguse erinevus võib
kehaliselt mõjuda. Mitte et
ma kuidagi igatseks rohkem
päikest, aga kui siin talvel
kell 5 pimedaks läheb, siis
aju justkui ütleks, et aeg on
magama minna juba. Keenias käib elu päikesevalguse
järgi, seal on seda stabiilselt
12 tundi ööpäevas, Eestis
peab keha kogu aeg kohanema. Ma olen elanud ka Inglismaal ja Zürichis, seal ei

Oleksander ja Ljubomira

olnud see kuidagi nii tuntav.
Töö leidsin õnneks küllalt kiiresti ‒ kuna mul on
lennunduses kogemus ja väljaõpe, sain tööle Nordicasse.
5. Ma olen pisut ringi käinud
jah. Tallinnas muidugi, Tartus, Paldiskis, plaan on minna Saaremaale. Aga praegu
on minu lemmikkoht Saue.
Seal on pere, seal on kodu.
7. Keenias ei ole inimestel
aimugi sellisest kohast nagu
Eesti. Isegi Nairobi Hollandi
saatkonnas, kus käisin viisat
taotlemas, ei teatud Eestist
midagi. Aga ma ütleksin, et
see on üks hästi digitaliseeritud Põhja-Euroopa riik. See,
kuidas Eestis on arenenud
digitaalne asjaajamine, on
muljetavaldav. Keenias käib
kõik ikka paberi peal, ja isegi
nii, et tahetakse näha, kuidas
sa füüsiliselt allkirja dokumendile alla paned. Ainus,
mis on vist paremini Keenias arenenud, on mobiilne
pangandus. Igas külapoeski
makstakse mobiili äpi M-Pesa abil. Internetiühenduse
kvaliteet ja kättesaadavus on
Eestis väga hea.
8. Kui ma peaksin hindama
oma eesti keele oskust, siis
see on 0 ja 2 vahel. Muidugi
ma oskan natuke ja eestikeelsest kõnest püüan juba sõnu
kinni. Käin ka keelekoolis.
9. On erinevat rassisimi ‒
sellist, kus otse näkku halvasti öeldakse ja siis sellist,
mis on justkui ühiskonnas
laiemalt olemas. Otse ei ole
mulle keegi öelnud, et mine,

neeger, koju tagasi. Ükskord
Sauel Rimis tuli vanem naine, vist purjus või kuidagi
vaimselt ebastabiilne, ja küsis, et kes mu mustaks värvis. Võibolla ta tahtis nalja
teha, ei tea. Ma ei võta selliseid asju hinge. Mis siis
saaks, kui ma hakkaksin samaga vastama? Ega kaks valet ei tee kokku üht õiget. Kui
olin paar kuud Leedus tööalasel väljaõppel, siis seal oli
asi pisut hullem, rekajuhidki
näitasid keskmist sõrme.
EKRE partei üldine agressiivsus
välismaalaste
osas, üldistamine ja kõikide,
näiteks ka mustanahaliste
ühte patta panemine ‒ see ei
ole hea. Kõik mustanahalised
ei ole Nigeeriast tulnud islami terroristid. Mina näiteks
olen Keeniast ja kristlane.
Kui Eestis esimest korda
lennukiga maabusin, siis hoiti mind tollis poolteist tundi
kinni ja küsiti igasuguseid
küsimusi. Ma saan aru küll,
et nad tegid oma tööd, aga
samal ajal valge nahavärviga
inimesi eraldi kontrolli näiteks ei toodud.
Natuke afrofoobiat Eestis
ikka on küll.
Sam Drissi, pärit Marokost, elab Sauel
1. Tutvusin oma naise Anellega Küprosel, ma käisin
koolis, tema tuli Erasmuse
programmiga sinna õppima.
Saime tuttavaks, armusime.
Alguses sain aru, et ta on pärit Islandilt. Kui hakkasime

Mzia

Anelle vanematele Eestisse
külla tulema, siis ma olin
täitsa segaduses, et miks me
läbi Soome peame lendama,
võiks ju otse ka minna.
Küprosel olime koos
kolm aastat ja plaanisime
sinna ka jääda. Siis läks majanduslik olukord Küprosel
kehvaks ja pidasime plaani kusagil mujal proovida.
Mina mõtlesin, et võiksime
minna kas Marokosse või
Inglismaale, aga Anelle tahtis Eestisse. Ma olin siin ju
käinud enne ka. Suvel. Kõik
on roheline, ilm on hea, suvemajad ja grillipeod… Jõudsime Eestisse 2012. aasta
oktoobris. Muide, tol päeval,
kui lennukiga maabuma pidime, oli selline torm, et lennuk saadeti Tallinnast Riiga.
Siis ma mõtlesin küll, et mis
maa see on… Nüüd olen Eestis juba olnud üle kuue aasta.
Kaks poega on vahepeal sündinud. Aeg läheb kiiresti.
2. Alguses elasimegi Tallinnas, aga kuna naine töötas
Sauel, siis otsustasime, et on
parem kodu lähedal töötada.
Mina ise töötan firmas ABB
ja käin Jürisse tööle, aga
minu jaoks see on okei.
3. Eestlased ei tee esimest
sammu. Eks ma saan aru, et
mina olen võõramaalane ja
peangi ise kontakti võtmisel
aktiivsem olema. Eestlased
on reserveeritud, tundeid
välja ei näita. Kui eesti tüdrukule midagi ilusat ütleda,
siis ta lihtsalt punastab, kui
maroko tüdrukule sama ütleksid, siis tõenäoliselt ta
hüppaks sülle.
Minu jaoks on lihtsalt
„terest“ vähe. Suhtlema
peab, me pole ju robotid.
Kui eestlane on natuke
alkoholi võtnud, muutub palju vabamaks. Võibolla liiga
vabaks. Vahepealset nagu
polegi.
Mulle on arusaamatu,
kui kiiresti inimesed suhetest loobuvad ja uue partneri leiavad. Isegi siis, kui on
väiksed lapsed. Ma olen seda
näinud rohkem kui ühe korra. Midagi on täitsa valesti.
Kui minul marokolasena on
naine ja lapsed, siis see tähendab, et see on nii igavesti.
Aga eestlased ju isegi ei abiellu. See siinne pereväärtuste asi on mulle võõras.
Ka suhted Maroko pe-

redes on teistsugused. Seal
me kohtume pea iga päev,
nüüdki helistan isale Eestist
vähemalt korra nädalas. Siin
vanematel oma täiskasvanud
lastega vist nii tihedat sidet
pole.
Maroko ja Eesti inimesed
pidutsevad erinevalt. Olen
tähele pannud, et Eestis võib
peolaual olla paar suupistet
ja kõik on korras. Marokos,
no näiteks lapse sünni puhul,
ohverdatakse loom, grillitakse ja lauad on lookas, külalisi
on palju. Isegi kui inimesel
pole raha, siis sellisel puhul
ta laenab.
Ja mida ma veel olen tähele pannud ‒ inimesed siin
usuvad kõike, mida meedia
räägib.
4. Mulle meeldib see maa.
Puhas ja kena. Isegi talvedega hakkan juba ära harjuma. Esimesed aastad olin
küll talviti depressiivne. Nii
pime. Söögiga oli raske algusaastatel, aga nüüd on ses
osas ka juba parem. Moslemid söövad vaid halal-liha,
seda on nüüd vähemalt Tallinnas juba saada. Ma armastan ise ka süüa teha ja mul on
suviti isegi oma tänavatoidu
karavan, millega festivalidel Araabia toitu pakkumas
käin.
6. Eesti on nii väike riik, privaatne ja sellest väiksusest
tulenevalt ka puhta keskkonnaga ja rahulik. See on väga
mõnus. Ka kogu see IT-riigi
asi... Mulle nii meeldib, et ei
pea kusagile minema, saan
asjad arvutiga aetud. Selle
üle peaks väga uhke olema.
7. Ma saadaks neile pildi
Eesti suvest. Aga tegelikult on enamus perest juba
siin käinud, igal suvel tuleb
mõni. Meid on peres seitse
õde-venda. Ja isale meeldib
Eestis väga, ta muidu üldse
ei reisi, aga Eestisse tuleb
alati hea meelega. Siin on
sellist viikingite hõngu. Ja
need kalapüügikohad, kus
saad kindla peale forelli välja
tõmmata, on mu perele meeldinud.
8. Selle eesti keele õppimisega on mingi needus. Kolmes
keelekoolis, kus ma olen käinud, on minu grupp millegipärast laiali läinud. Isegi mu
töökohas olid keeletunnid ja
seal ka õpetaja ühel hetkel
enam ei tulnud. Aga muidugi

Ljubomira ja Oleksander,
pärit Ukrainast, elavad
Lehetus
1. L: Mina olen olnud natukene üle aasta siin Lehetus.
Tulin siia tööle. Palk on kõrgem kui Ukrainas. O: Mina
pool aastat, tulin ka tööle.
Enne töötasin metallurgiatehases. Palk on Eestis palju
parem ‒ kolm korda suurem
vähemalt.
3. L: Inimeste suhtumine üllatas. Siin on palju parem kui
näiteks Poolas, kus töötasin
üle kuue aasta. Peremees tuli
bussile vastu, viidi restorani,
anti süüa. Sellist asja pole
mina enne näinud. Inimeste headus hämmastas mind.
O: Ukrainas on ülemuse ja
alluva suhted teistsugused
jah. Siin kiidetakse ‒ tubli,
hea töö ‒, see on nii tore, ise
püüad ju siis ka palju paremini.
4. O: Koduigatus on, mul on
Ukrainas naine ja laps. Aga
naine käis siin juba külas,
talle väga meeldis. Läks tagasi ja lausa nuttis, et tahaks
ka siin olla. Kui tulevikus
on võimalik, siis ma jääksin
küll perega Eestisse.
5. O: Mulle meeldib väga Tallinn. Käin seal muuseumites
ja vanalinnas jalutamas ja
lihtsalt naeratan. Kohe nagu
õnnelik olen seal. Ja ka põllul tööl olles ‒ justkui põld
naerataks vastu. Loomad
ümberringi: rebased, põdrad, kitsed. Suurepärane. L:
Minu meelest ei ole kohtadel
palju tähtsust, pigem on olulised suhted, töö mõttes näiteks ülemuse ja alluva vahel.
Nendest sõltub, kus on hea
olla.
7. L: Hea maa, tööd on, inimesi austatakse. O: See riik
on inimeste jaoks. Siin saab
igaüks oma unistusi teoks
teha.
8. L: See on hea, et Eestis on
nii palju vene keele oskajaid.
Eesti keel on raske, sõnu
tean, aga lauset kokku panna on ikkagi keeruline. Aga
lihtsad asjad – tere, tänan,
palun – on selged.
9. O: Siin Lehetus pole küll
keegi halvasti öelnud.
10. L: Eks me laua katame.
O: Lähme Lehetu küla paraadile ja lipuheiskamisele.

Mzia Marukasvili pärit
Gruusiast, elab Nurme külas
1. Olen pärit Borjomi linnast Gruusiast, õppinud seal
ülikoolis metsamajandust ja
keskkonnaharidust. Töötasin Gruusia esimese suure
rahvuspargi loomisel. Minu
abikaasa Givi jäi Eestisse
elama peale sõjaväge juba
42 aastat tagasi, tema on
Eesti kodanik. Kui abiellusime, kolisin ka mina Eestisse
2007. aastal. Tütar Maria
õpib Nissi koolis neljandas
klassis.
2. Elasime perega peaaegu
viis aastat Tallinnas Salme
tänaval, siis kolisime Nurme
külla, kus peame nüüd talu.
Meil on lehmad, sead, kanad. Mu tütar läks siin lasteaeda ja siis Nissi kooli. Kui
elasime Tallinnas, siis Maria
rääkis vaid gruusia keelt ja
kuna meie sõbrad räägivad
enamasti vene keelt, siis õppis tüdruk ka seda rääkima.
Aga Eestis elades tuleb osata
riigikeelt. Ma olen uhke, et
olen siin kohtunud inimestega Turbast ja Riisiperest ja
Nurme külast, need tutvused on mõjutanud minu elu
positiivselt ja ma otsustasin,
et mu laps hakkab õppima
eesti keeles. Tahan tänada
kohalikke: Juhan ja Helve
Särgavat, lasteaia direktorit
Katrin Õismad, Nissi kooliperet ja direktor Annely
Ajaotsa. Kõik nad on väga
soojad suhtlejad.
3. Eestlased tõesti hindavad
oma personaalset ruumi.
Selle üle ei peaks imestama, kõikidel rahvustel on
omapärad, Eesti pole erand.
Aga ka Eesti ilm, millega ma
ikka veel harjun.
4. Ikka ilm….
5. Eesti on ilus riik. Mulle
meeldib autoga ringi sõita,
oleme käinud Haapsalus,
Paldiskis, Rakveres, Narvas,
Tartus, Viljandis, Otepääl…
Igal pool on ilus, ei oskagi
erilisemat välja tuua.
6. Neid asju on palju. Kõigepealt inimesed, kes tahavad
kogu aeg elu ja asju arendada, stabiilsus, e-riik, loodus,
haridus, teenindus, oma tooted.
7. Gruusia jaoks on Eesti
alati olnud parim riik Balti riikide seas, kenade inimestega. Mu sõbrad ei küsi
midagi, lihtsalt kadestavad
mind.
8. Oskan rääkida lihtsamat
igapäevast keelt, loen ja kirjutan rohkem, kui räägin.
Abikaasa ja tütar valdavalt
eesti keelt vabalt. Nagu ma
ütlesin, on tähtis, et inimesed, kes tulevad siia elama,
räägiksid eesti keelt. Tallinnas elades ma kahjuks arendasin pigem oma vene keele
oskust. Õige Eesti nägu ongi
rohkem tunda väikestes kohtades, kus traditsioonid on
paremini nähtavad. Ma olen
siin palju õppinud.
9. Ma ei ole eestlane, aga
ma olen inimene. On olemas
häid ja halbu inimesi. Solvamiseks ei tohi põhjust anda.
Aga mina ei ole veel halbu
inimesi kohanud.
10. Oleme õppinud tähistama kohalikke pühasid. Riigi
sünnipäeval istume tavaliselt õhtulauas, kas siis pere
või sõpradega. Ma kasutan
võimalus õnnitleda kõiki
eestlasi tulevase Eesti 101.
sünnipäeva puhul!
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Sam koos abikaasa Anelle ja pojaga

ma saan natuke juba keelest
aru. Näiteks kodus on tihti
nii, et räägin pojaga araabia,
tema minuga eesti keeles.
Saame hakkama küll.
9. Mina olen moslem ja moslemite kohta on üldse palju
eelarvamusi. Rassiste on igal
pool maailmas, mina neist
ennast häirida ei lase. Lähen
rahulikult õhtul koju, mul on
töö ja pere ja ma olen õnnelik. Aga nemad võitlevad
peas minuga 24/7. Et kuidas
ma võtan ära nende raha jne.
Kes siin kaotaja on? Aga
otse mulle näkku pole keegi
midagi halvasti öelnud. Ma
olen vist selline tüüp, et inimesed ei kipu minuga piire
ületama.
10. Varasemalt oleme paraadidel käinud, aga nüüd, kui
noorem laps on alles pooleaastane, on keerulisem.
Aga ju me Saue linna üritusele ikka läheme. Ja naise
rõõmuks panin autole väikeste lippude hoidjad ‒ kui
on pühad, siis on seal lipud
lehvimas. Õhtul televiisorist kätlemist ja kokteilipidu
meeldib mulle ka vaadata.
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Sõbrannale varuks antud võtmepaar
päästis ehk kõige hullemast
Helmi keerutab end kultuurimaja saalis seitsmendas reas vasakule-paremale
vaatama. Keerab kohe ümbergi, piidleb seljataguseid tooliridu, et kus see Olga siis
nüüd jääb. Sai ju kokku lepitud, et tullakse koos kinno, kohalikus kultuurimajas
on parajasti see ilus eestikeelne jõulufilm. Olga oli ju veel nii õhinas – puha
head eesti näitlejad filmis ja üksikul vanainimesel just enne jõulu vaja üks suts
pühaderõõmu kinolinaltki.

Kui oled nagu Olga, eakam üksi
elav inimene
• Anna kellelegi igaks juhuks oma koduvõtmed. Olgu siis
perele, sõbrannale või naabrile.
• Tunnista, et peab hakkama muutma oma põhimõtteid ja
arvamusi. Kui füüsiliselt ei saa enam hakkama asjadega,
millega terve elu oled saanud, siis tuleb õppida vajadusel abi
küsima. Usu, noortel on tegelikult lihtsam tulla ja abi anda,
kui lakkamatult teadmatuses muretseda.
• Hoia telefon ka kodus olles kaelas või käeulatuses.
• Hoia meeles, et abikaasa võib kõrvalt kaduda ja sõbrad on
siis väga olulised.

Kui oled nagu Helmi ja Mare,
kellel on eakam sõbranna või
vanemad või sugulased
• Kui see inimene käitub tavatult ‒ naabrimemm enam ei
jaluta pealelõunal koeraga või sõbranna ei ilmu kokku lepitud
kohta ‒, siis tasuks uurida. Isegi kui kõik on hästi, isegi kui
saad ehk pahandada, et mis paanikat üles kütad, tasuks seda
ikka teha.
• Kui vähegi võimalik, sea sisse mingi helistamise režiim,
endal süda rahul ja vanainimesele võib see olla üks vähestest
võimalustest üldse kellegagi rääkida.
• Kaalu kasulike nutividinate soetamist: käe peale paigaldatav häirenupp, millest otsesignaal läheb häirekeskusesse või
seeniorite telefon, kus nupu all on sinu kontakttelefon.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

H

elmi jõuab veel
mõni minut enne
seansi algust Olga
numbrigi valida, aga reibas
naishääl vastab, et telefoninumber pole kättesaadav. Ja
siis pole enam aega, kino
hakkab peale. Helmi vaatab
Eija-tüdruku jõuluseiklused ära, aga endal on paha
tunne põues. Niipea kui
kultuurimajast väljas, kukub helistama, valib vaheldumisi Olga kodunumbrit
ja mobiili, aga vastuseks on
vaikus.
Koju jõudes helistab
Helmi ühisele sõbrannale Marele, et Olga ei vasta
telefonile. Mare on parasjagu linnas teatris, aga ütleb,
et tuleb tagasi tulles läbi.
Õnneks on Marel ka Olga
koduvõtmed. Sõbrannade
pundist on Helmi ja Mare

veel 50-60-aastased tegusad prouad, sõbranna Olga
aga juba üle 80. Ühel hetkel
lihtsalt sai nii lepitud, et
Olga koduvõtmed said ka
Mare sahtlisse. Et no mine
tea, võib-olla on millalgi
vaja.
Nüüd ootabki Helmi
kannatamatult Mare teatrist
tulekut. Aga ei malda niisama istuda, võtab abikaasa
kaenlasse ja läheb jalutab
Olga kodu akende alla.
Need on pimedad. Paha
tunne Helmi sees süveneb
‒ Olga ei ole selline, kes õhtuti ringi kolaks, alati on ta
pimedaks ajaks kodus. Olga
ei ole ka selline, kes kokku
lepitud kohtumisele niisama ei ilmuks. Midagi peab
olema valesti.
Õnneks jõuab Mare
varsti. Naised võtavad mõlemad oma abikaasad kaasa, õõnes tunne kõhus ei
anna järele ja õhus on kõige

• Tee endale varuvõtmed.

Naised võtavad mõlemad oma abikaasad
kaasa, õõnes tunne kõhus ei anna järele ja
õhus on kõige hullema aimdus.
Juhtunu paneb külmavärinad üle selja
jooksma. Mis oleks saanud, kui Marel
varuvõtmeid poleks olnud?
hullema aimdus. Sellepärast mehedki kaasa võetakse. Julgustuseks.
Kui uks avaneb, leitakse Olga põrandalt. Endal
üsna ehmatanud nägu peas
sõpru nähes. Tõstetakse
vanaproua voodile ja püütakse uurida, et mis ometi
juhtus. Väga selgeks asi ei
saagi, aga ilmselt olid Olgal jalad nõrgaks läinud,
ta oli kukkunud ja sinna
põrandale oletatavasti isegi
mitmeks päevaks jäänud.
Mälu oli Olgal nagu natuke

alt vedanud, päris täpselt ei
osanudki öelda, kaua ta seal
nõnda olnud oli. Ütles küll,
et kuulis, kuidas laua peal
telefon helises, aga keha ei
kuulanud ju sõna ja püsti ei
saanud.
Kutsuti kiirabi ja paar
järgmist nädalat veetis
Olga haiglas. Nüüd on ta
juba kodus tagasi, jalad on
ikka nõrgad, aga sõbrannade käevangus jaksab poodi
toidukraami järele minna.
Sõbrannad teavad, et Olgal
on kole keeruline olla selli-

• Varu endale ka eaka inimese naabri või sõbranna telefoninumber, et kui ta ise juhtumisi telefonile ei vasta, siis saad
olukorda teisest allikast kontrollida.
• Katsu mõista, et eakal võib olla raske abi paluda, vanem
põlvkond on harjunud mitte halama ja ise hakkama saama.
Paku ise. Ei ole ju raske iga kord emale öelda, et kui mingi
jama on, helista kohe. Kui seda kuust kuusse teha, vast siis
võtab vanainimene ikka toru, kui jama ongi majas.
• Uuri, kas vanainimese läheduses tegutseb mõni eakate
klubi, ka sedakaudu võib tekkida oluline sotsiaalvõrgustik.

ses abitus olukorras, inimene on terve elu olnud tegus
ja iseseisev ja nüüd siis tuleb loota kellegi teise peale.
Samas kinnitavad naised,
et neil on endal palju rahulikum elada, kui saab olla
kindel, et Olga ise helistab,
kui vaja. Palju hullem oleks
lakkamatult muretseda, kas
kõik on ikka korras ja kas
on ikka sobiv ise abi pakkuma minna. „Tegelikult,“ ütleb Mare, „teeb see natuke
haigetki, kui kallis inimene
ise ei helista, kui oleks abi

vaja. Milleks siis sõbrannad
on?“ Pea poolteist kuud hiljemgi paneb juhtunu Helmil ja Marel külmavärinad
üle selja jooksma. Mis oleks
saanud, kui ei oleks olnud
seda kinokohtumist, kuhu
Olga ei jõudnud ja mis Helmil häirekellad tööle pani?
Mis oleks saanud, kui Marel varuvõtmeid poleks olnud. Mis….?
Olgat saatus hoidis. Aga
tegelikult on üksi elavaid
vanaprouasid ja eakaid härrasid üha rohkem…

Saue linna koerad saavad spetsiaalse jalutusväljaku
Saue linnas pole ühtki koerte
mänguplatsi. Samas on koeraomanikud
juba pikemat aega avaldanud soovi, et
selline koht võiks olla, kus lemmikud
saaksid koos mängida ja suhelda.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

V

allavalitsuses
on
otsitud
võimalikke asukohavariante
ning leitud, et väljaku selleks võiks sobida Tõkke
põik 12 munitsipaalmaa.

Praegu on tegemist lihtsalt
haljasalaga, mida vald hooldab. Koht on piisavalt kaugel, et naabruses elavaid inimesi koerte haukumine ei
häiriks, samas saab ligi nii
kergliiklusteelt kui autoga.
Oodatud on ka võimalikud
muud asukohaettepanekud.

Väljak võiks olla umbes
2000 m2 suurune, kaheosaline ehk suurtele ja väikestele koertele eraldi, tugeva paneelaiaga, eraldi väravatega,
treeningelementidega ning
loomulikult ka vajaliku olmega ‒ prügikastid, pingid,
valgustus jne. Teretulnud on
kõik mõtted väljaku sisustamiseks.
Mänguväljakut on kavas
hakata projekteerima ning
plaanide järgi võiks see valmis saada selle aasta sügiseks. Vallas on hetkel ainult
üks koerte mänguväljak Laagris Urda raudteepeatuse kõrval.

Tunnetuslikult on Eestis praegu üha
rohkem halvasti ütlemiste, solvamiste
ja solvumiste, isegi vihkamise ja
vihakõnede teemalist diskussiooni.
Internetis on kurjalt kõnelemine
eriti levinud ja mõnikord paistab
see silma ka kohalike kogukondade
sotsiaalmeediakanalites. Ka Saue
linnakodaniku Facebooki lehel on
ajuti negatiivsed kraadid kõrgele
kruvitud. Ühe sealse suhteliselt reljeefse
sõnakasutusega arvaja Urmas Kirsipuu
käest saigi küsitud, miks ta nii sapine on.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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a alustuseks ütlen,
et mulle tundub,
et Sa oled mulle
kümneka võlgu. Umbes
aasta tagasi ütlesid Saue
linna kodaniku Facebooki
grupis üsna halvustavalt,
et paned kümme eurot vahele, et endise Saue valla
ja linna Facebooki lehtede
ühendamine päädib sellega, et see pudeneb laiali
ja ei saa asja, kuna see on
Laagri-keskne.
Kuidas
täna seda hindad?
Ma ei olegi seal väga käinud
ausalt öeldes, aga oot… las
ma mõtlen, kui ma sinna kunagi koperdasin, siis… null
jah. Info mõistes on ta suhteliselt kehva ikka…
No aitäh! Kogukonnas
kaasalöömiseks on palju
võimalusi alates volikokku
kandideerimisest
jaanipäeva või heategevusaktsioonide korraldamiseni.
Üks versioon on ka olla tähelepanelik vallakodanik,
kes internetis asju ajab.
Miks Sa selle tee valisid?
Olen harjunud läbi elu olema
kollektiivides, kus on palju
suhtlemist. Minu meelest on
see normaalne. Olen praegu
kodune ja tahaks ju mingit
väljundit – käia ja rääkida.
Seal kodanike grupis ikka
elu käib ja tahaks olla inimeste keskel. Ma pole selline
nurgas istuja. Ma otseselt ise
midagi ei korralda, meil on
tüdrukud olemas selle jaoks,
sinna ma end ei topi. Taustatöid ja tehnilist tuge olen
ikka teinud ka.
Sinu sõnavõttudest on jäänud mulje, et oled ekspert
igas valdkonnas, olgu see
teedeehitus või liikluskorraldus, omavalitsuse juhtimine või PR. Ei saa olla ju,
et oled pädev kõiges.
Eks maailmas on teatud teemad, mis inimesi huvitavad
– lennukatastroofid, liiklusõnnetused. Kui võtad minimudeli, siis kogukonnas on
ka teemad, mis rohkem või
vähem puudutavad. Võtame selle teedeehituse teema
‒ seda olen õppinud. Liikluskorraldus on tuttav valdkond, loomulikult räägin
neis asjades kaasa. Mul on
oma firma olnud, jagan ma-

jandusest ja ärimudelitest.
Kogemuste pagas on päris
suur erinevatelt elualadelt,
võin kaasa rääkida küll.
Ega ma ei teagi kõike.
Kui keegi võtab raamatu…
mina, muide, pole juba 20
aastat ühtegi raamatut läbi
lugenud … aga võtab raamatu ja töötab selle paari nädala
või päevaga läbi. Mina loen
kõik tekstid ‒ olgu need raamatud, ajalehed või veebitekstid ‒ diagonaalis läbi.
Kunagi töötasin uudisteagentuuris BNS, sealt see
harjumus jäi. Tean, mismoodi artikleid kirjutatakse ja suudan sealt
iva kiiresti üles leida.
Kihku-kähku loed läbi
ja asi selge.
Kas Sa ka vahel teadlikult mõtled, et ma sel
teemal olen parem kuss?
Vene ajal pidid inimesed
suu kinni hoidma. Mina tegin ka siis suu lahti ja olen
nii ministri vastuvõtul käinud kui kindrali juures vaibal. Minu jaoks on tänane
loogiline jätk. Kõige kehvemad inimesed ongi need, kes
kuskil nurga taga räägivad.
Mina pole seda tüüpi ja eks
mul ole olnud hapusid seise
ka sellepärast.
Kinni pole pandud liigse
sõnavõtmise eest? Või tappa antud? Sõpradest ilma
jäänud?
Arestikambris olen küll istunud. Aga sõpradest olen
ilma jäänud, kui raha olen
laenanud.
Vahel on tunne, et Sa provotseerid täitsa teadlikult.
Kui kirjutad, et elus ongi
negatiivsus see, mis edasi
viib, siis Sa ju ometi tead
eos, et see tekitab vastulaine.
Ma ei ole provotseerija tüüp.
Inimesed jaotuvad suuresti
kaheks: ühed, kes vaatavad
asju positiivse poole pealt,
ja teised, kes kalduvad mõtlema negatiivselt. Kui ma
teen seda, siis juhtub nii või
nii… Tegelikult on mõisted
positiivne või negatiivne
hinnangulised. Kui inimene
on vihane, siis tajume seda
negatiivsena. Tegelikult on
see samasugune emotsioon
nagu rõõm.
Aga jah, näiteks kui laual
põleb küünal, siis mina mõt-

len, et selle tulemusena võib
maja põlema minna. Mina
vaatan niipidi asju. Mu elukogemus on selline, et enamasti inimesed tahavad teise
peput lohku tõmmata. Ma
alati mõtlen, mis halvasti
läheb. Nagunii elame piirangute maailmas ja minu
mõtteviis ongi, et pigem on
stsenaariumid halvad.
Kui klišeelikult küsida,
kas Sinu klaas on pooleldi
tühi või täis?
Tegelikult olen optimistlik
inimene. Negatiivsus lihtalt
viib elu edasi. Midagi tehes
ma mõtlen läbi mustad stsenaariumid, aga loodan ju
ikka parimat.
Kas vahel seal grupiski sõna võttes oled siiski
tundnud, et oled solvanud
teist inimest?
Loomulikult olen. Suht tihti.
Inimesed igal juhul solvuvad, kui otse ütled. Kui ma
ütlen, et mulle su soeng
ei meeldi, siis

sa solvuksid, kuigi see on lihtsalt
minu arvamus. Jah, enamus
inimesi solvuks. See silmakirjalikkus on valdav. Kui
näed, et inimesele mingi
riietus ei sobi, loomulikult
võib seda öelda. Miks see
paha on?
Kui Sa ütled, et lälisevad
lapsed restoranis ei ole
okei, siis ju tead, et kümned emad tunnevad end
puudutatuna.
12-tunnise lennureisi ajal läliseb laps terve aeg kõrval.
Ja teisel reisil ka ja kolmandal. Siis hakkad ju mõtlema,
et krt, miks neid lapsi siia
üldse lastakse. See on minu
aeg, minu puhkus ja mingi
asi põriseb siin kõrval. See
ei ole okei. Mul on ka laps.
Paariaastase lapsega käisin
hotelli Palace Sky baaris ja
ta oli kuss seal, baaridaamid
tegelesid temaga. Ma valisin
kohti lihtsalt. Tänapäeva lapsevanemad ei taha aru saada, et peale nende isikliku
minimudeli on ka keskkond.
Keskkond peaks justkui
kohandama oma käitumist
selle pere minimudeli järgi.
Lepime kokku, et restoran
ei ole laste koht. Nende jaoks
on lastekohvikud.

Luba, ma olen nüüd ka natuke provotseeriv ‒ aga Sa
ise ju surud ka oma arvamust ja teadmist peale.
See on erinev. Kui sa oled
oma kodus või kabinetis, siis
lälise, palju tahad. Kui oled
avalikus ruumis, kus on ka
teised, siis sa ei keera muusikat põhja või, vabanda mu
keelekasutust, ei lase peeru.
Sa pead ju ikka arvestama
keskkonnaga.
Sotsiaalmeedia
on
ju
ka mingis mõttes avalik
ruum, kas seal võib inimestele halvasti öelda?
Kas on olemas mingi norm,
mis on halvasti ütlemine?
Mingi üldine viisakus ja
arusaamine ju ühiskonnas
siiski on. Tänaval ei lähe ju
ütlema kellelegi, et Sa oled
kole kui öö, miks netis siis
see lubatud on? Nii ju ei
tehta.
Kes ütles, et ei tehta? Sa arvad, et on mingi käitumiseetika jah? Kus

see kirjas on? Vene
ajal oli küll raamat
pealkirjaga „Käitumisest“.
Mingi etiketi lahtikirjutus,
et tee seda nii ja toda naa…
Tänapäeval enamus norme
enam ei kehti. Vaata, mismoodi teatris riides käiakse.
Vanasti olid lipsud ja pikad
kleidid. See aken, mis on
normaalne, liigub kogu aeg.
Ükspäev panid seal ühe hobifotograafi paika, kes oma
pildi üles riputas...
No kohati ma ütlesin võibolla liiga teravalt jah, aga seal
on see, et kui sa ei oska, siis
ära roni ennast eksponeerima. Saue linnas elab 5000
inimest, suvalisi piltnikke on
seal sadakond. Kui igaüks
hakkaks panema oma klõpse
üles, mis siis saaks?
No me kõik mingil hetkel
võime kogemata halvasti
öelda, aga kui seda ikkagi
niimoodi täie teadmisega
teha, siis see tundub mulle
pahatahtlik?
Sa praegu provotseerid ise.
No võtame selle Saue kodanike Facebooki grupi, ma
olen seal kuskil poolteist
aastat tegev olnud. Üks-kaks
korda on mul ainult olnud
juhuseid, kus ma n-ö teadlikult „ära panin“. On selline

ütlemine venelastel, et „meie
omi pekstakse“, siis kõik
lähevad ja hakkavad vastu
peksma. Seal grupis on vahel ka nii, et kui Kirsipuu
midagi ütleb, siis hakatakse
mind kui vaenlast peksma.
Ma olen sotsiaalmeedias olnud aastast 1994, alates jututubadest tänaseni välja ja
seal on palju seda kambaka
tegemist. Inimesed on tegelikult arad, kambakesi koos
on ainult julged. Kui võtta
see Saue gruppki ‒ kui läheksime Saue parki ja hakkaksime seal mingit teemat
arutama, siis 99% oleks lihtsalt vait seal.

Aga kui tunned, et oled
oma sõnadega haiget teinud, isegi kui Sul on ehk
õigus, kas vabandad ka
vahel?
Eh… ausalt öeldes selliseid
konfliktseid olukordi, kus
ma tunneksin end süüdi ja
tahaksin vabandada, pole
mul väga olnud, võibolla
üks-kaks juhtumit elus üldse. Ühel juhul käisin ikka
konkreetselt
vabandamas
ka. Natuke hilja küll, aga
siiski.
Öeldakse, et negatiivset
ütlemegi aktiivsemalt välja, aga kui oleks põhjust
hästi öelda, siis me seda
ei tee. Kui palju Sina
seda teed?
Ma olen vist selline kõrge enesehinnanguga ja
harjunud sellega, et kui
ma midagi teen või räägin, siis eeldan, et partner on samal tasemel kui
mina. Tihtipeale on nii, et
ma selgitan pikalt ja teine
inimene ei saa midagi aru.
Vot siis ma hakkan keema
sisemiselt. Ma kuidagi eeldan, et inimesed saavad asjadest sama kiiresti aru nagu
mina ja mul on olnud probleeme, et nad ei tule järele.
Mu ootused inimestele on
suhteliselt kõrged.
Aga hästi ütlen ma äkki
valedes kohtades? Ma võin
mõne protsessi keskel öelda,
et on hea asi tulemas, aga ma
ei ole selline, kes lõpus aplodeerib ja vau! hüüab.
Aga ikkagi, millal Sa viimati midagi hästi ütlesid
või tunnustasid või komplimendi tegid?
No ju ma olen ikka teinud.
Aga ma ei saa aru, kellele
see, mis me üldse siin räägime, peaks huvi pakkuma?
Praegu on minu meelest
ühiskonnas vihakõne ja
netisolvumiste ja halvasti
ütlemise teema tõusetunud
aktiivsemalt.
Kes seda mõõtnud on? Ma
arvan, et kindlasti on mingi
probleem olemas. Aga praegu on nii, et ajakirjandus
võimendab kõike, see on
nagu seebiooper, üks teema
võetakse ette ja siis tuleb
mitu seeriat peale. Teemadest, mis Eestis üleval on,
enam ei tea, kas need probleemid on tõsised või mitte,
sest meedia on sellele oma
võimenduse peale pannud.
Mis Sind viimati üllatas

või puudutas?
Mul juhtub neid asju iga
päev. Elu on ilus. No näiteks
seesama Facebook, kui keegi
seal mingites vestlustes oskab mind ennast intelligentselt-irooniliselt paika panna,
siis mina naudin seda. See
on see toatäis, kes tuleb järele, viskab nalja minu moodi.
Kas Sind on ka võimalik
solvata? Kohati jätad sellise teflonmehe mulje.
Igaüht on võimalik solvata.
Mina olen tüüpiline Ambur.
Solvun korraks. Aga tunni
aja pärast enam ei mäleta, ei
tahagi mäletada. Pole pika
viha pidaja tüüp. Kui sa täna
mingi käki keerad mulle, siis
ma homme olen ikka sõber
edasi.
Aga kui keegi Sulle seal
grupis ütleks, et Urmas, Sa
oled ikka mölakas ja hoia
suu kinni, kas siis solvuksid?
Ei, lasen kõrvast sisse ja teisest välja. Kui ma näen, et
inimene tahab minust parem
näida, siis see tekitab kahetisi tundeid. Aga siis mõtlen,
et ju inimesel on endal mingi
probleem seal teisel pool ekraani.
Üldiselt öeldakse jah nende netikurjustajate kohta,
et neil on liiga palju vaba
aega ja endal mingid tõsised sisemised probleemid.
Kehtib see Sinu kohta ka?
Ma veedan palju aega netis
ja kui mingit lollust näen,
siis ikka reageerin. Ka Saue
linnakodaniku grupis käin
ikka mitmed korrad päevas.
Ma olen seal administraator
ka. Mina kommentaare ei
kustuta, mulle tsensuur ei
meeldi. See vihakõne teema
on minu meelest täielik väljamõeldis.
Sa väidad, et see on
pseudo?
Eks ta on osaliselt pastakast
välja imetud ja nüüd me uurime seda luubi all ja järeldame, et tõesti on probleem.
Kui teemadel on taga selged
arvud ja argumendid, siis
räägime. Tunded ei loe.
Ja ennast Sa ei liigita netis
kurjustavaks tüübiks?
Mu lapsepõlves ronisid puu
otsa, kukkusid alla, verd
jooksis. See käis asja juurde.
Kui täna keegi kukub, siis
hea, kui meedia kohe kohale ei torma. Valulävi on nii
madalaks aetud. Võta see
naiste ahistamise teema. Vanasti oli naiskolleegile käe
õlale panemine normaalne,
täna peaaegu kuritegu. Siis
on see hala, et naised saavad
vähe palka ja… Ise te seal
Virginia Wolfi Facebooki
grupis keerate seda vedru
kogu aeg üles.
Sa oled natuke nagu šovinist ka?
Vabalt võin olla.
Aga miks Sa ise ei tee midagi siis, et see maailm parem või normaalsem oleks?
Ma teen ju. Näiteks ma ei
lase sel Saue linnakodaniku
grupil lumehelbestuda.
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Kõik jamad jäävad jää alla
Miinus viis. Tuulega tundub veel topeltki. Kui on talveparka
ja tunked, siis pole nagu vigagi, ainult jalg kipub vajuma
pehmesse lumme ja sokiserva vahele külma tekitama.
Ja siis tabab pilk neid. Poevad kiirete liigutustega riietest
välja ja astuvad rahulikult jäätükkide keskele järvevette.
Mitte üht kilget ega sooritusröögatust, väärikalt ja stoiliselt.
Üks küll teeb puristavad hääli ja vehib aktiivsemalt kätega,
kui sisse sulpsatab. Pisut nagu poolemeelsed. Maida järve
talisuplejate seltskond.

S

ee oli kunagi suve lõpus, kui maidlakas
Urmo mõtles, et katsuks kokku panna seltskonna, kellega koos ekstreemsevõitu jääaugus karastamise
projekt ette võtta. Järv ju
kodu lähedal olemas. Mõte
oli Urmol ja tema naisel
Gerlil juba mitut setti peas
keerelnud. Mõned korrad
isegi kahekesi koos käidi,
aga kippus ära vajuma see
asi.
Sotsiaalmeediaajastul
on sarnaste huvidega inimeste leidmine üpris lihtne.
Facebooki loodi oma grupp,
kus tänaseks pea poolsada
liiget, regulaarselt suplemas
käib küll vast kümmekond.
Vanuseskaala ulatub 12‒51
eluaastani. Näiteks ühinesid
Gert ja Marili, kes olid äsja
Maidlasse kodu ehitanud ja
said nüüd suplusseltskonna
pealekauba. „Mina hakkasin
tegelikult kohe siia kolides
igal hommikul järves käima.
Rattaga kilomeeter ja tagasi
oli nagu hommikukohvi
eest,“ naerab Gert.
Hinga, pikalt ja rahulikult
Sügise alul hakati juba kambakesi käima. Alguses oli
vesi 18 kraadi, siis 15, siis
12… jaanuari keskel võib jää
all mõõta vaid paar plusspügalat. Mis on muidugi mõ-

nevõrra soojemgi kui õhk ja
seltskond nendib, et nende
kuudega on keha ikka juba
harjunud ka. Et eks keha
vette minnes läheb korraks
šokki ikka, aga harjub ju.
„Nüüd juba tead, mida
oodata. Kõige olulisem on
hingamine paika saada ja
väga rahulikult sisse minna. Ja mulle väga meeldib
kuskilt kuuldud talisupleja
mõte, et tuleb lihtsalt otsustada, et külm mitte ei võta
energiat, vaid annab,“ leiab
Gert. Urmo lisab, et eks inimese kehal on kõik ürgsed
ellujäämisinstinktid alles ja
sellises olukorras hakkab
keha tööle ikkagi inimese
kasuks.
Kogu tehnika ollagi selles, et tuleb kopsud õhku
täis tõmmata ja võimalikult
pikalt välja hingata ja minna
sisse ning oodata, kuni keha
harjub ja hakkab sooja verd
lihastesse pumpama. Targem on olla paigal kui siputada ‒ kui liigutama hakkad,
lähevad liigeste kohad kole
külmaks.
Miks ometi?
Maidla talisuplejad ütlevad ise ka, et eks sõbrad ja
tuttavad neid natuke poolemeelseteks peavad, aga sel
tegevusel on kasud sees ka.
Kuigi see olla müüt, et talisuplejad kunagi haiged ei
ole. Näiteks ajalehetoimetajaga kohtumise pühapäeval-

gi oli kogu projekti initsiaator Urmo ise hoopis kaldal,
mees oli mingi viiruse ligi
võtnud. „Immuunsüsteemi
talisuplus kindlasti parandab, aga see, et kunagi enam
haige ei ole, on müüt. Aga
üldine hea enesetunne tuleb kaasa kindlasti,“ arvab
Urmo.
Gert toetab mõttega, et
stressimaandajana on talisuplus lihtsalt suurepärane.
„Kolmapäeva õhtuti, töönädala keskel, pea on pingeid
täis, tulen käin siin augus
ära ja aju on plaksuga tühi,
kõik jamad jäävad sinna jää
alla. Ellujäämisinstinkt lööb
välja ja kõik muud asjad tunduvad väiksed olmemured,“
ütleb Gert. „Jah, sooja saada tundub kõige peamisem,
muu on suva,“ naerab kõrval
ka abikaasa Marili. „Keskendud kehale ja hingamisele ja ei mõtle üldse mitte
midagi,“ täiendab Kalju.
Sees
püsitakse
minut-paar, aga sedagi saab
treenida pikemaks. Gert ütleb, et kui õhutemperatuur
veel paarikraadises plussis
oli, siis oli vahel välja tulles
tunne, et üldse pole külm.
„Jah, vahel on nii, et aju ütleb, et tuleks välja ronida,
kehal on veel täiesti okei,“
kinnitab Mariligi.
Jääauku minek toimub
ilma
tseremoonitsemata.
Astutakse
tunkepükstest
välja, müts jääb pähe ja siis

Jääaugus on targem olla paigal kui siputada ‒ kui liigutama hakkad, lähevad liigeste kohad
kole külmaks

Enne tunkedest välja pugemist üks paraadpilt - Kalju, Gert,
Marili, Urmo, Gerli

suspede väel vette. Ei nad
kilka, vaid seisavad rahulikult vees, käed ees justkui
palveasendis. Ainult Kalju
viskub möirates vette ja tekitab nii väikse laine kui
elevuse. Väljatulek on sama
rahulik ‒ rätikuga kuivaks,
märg ujumisriietus maha ja
jope selga. „Nagu sipelgad
jooksevad üle keha,“ kinnitab Kalju. Marili märgib,
et välja tulles kipuvad sõrmeotsad jäässe minema, et
teinekord on riidessepanek
päris kohmakas.
Huvilised on oodatud
Raudselt kogunetakse pühapäeva ennelõunati kell
11. Ka kolmapäeva õhtu

on talisupluse aeg, aga siis
käiakse pigem omas rütmis,
mitte seltskonnaga. Kõige
tihedam käija on Gerli, kes
katsub jääauku sulpsata suisa ülepäeviti. Kas üksinda
ei karda? „Mina ei karda
jah. Ma ju ei hakanud siin
niimoodi lambist keset talve
käima, ikka suvest saadik
on harjutatud. Järv on madal, jalad ulatuvad põhja…
Kui teised vahel räägivad,
et kuidas ma niimoodi üksipäini, siis tekib mõnikord
hirm, aga tegelikult pole
hullu midagi,“ selgitab Gerli.
Kui on koduvalla rahvast, kellel kirjeldatu vere
käima paneb, siis on kõik

pühapäeviti oodatud Maidla
järve äärde. Ja kui kohe vette
ei saagi, võib ka pealt vaadata. Selliseid, kes kaldal moraalselt valmistumas käivad
ja lubavad sügisel ka alustada, on teisigi. „Kes siiski tahaks juba nüüd alustada, siis
soovitaks harjutama hakata
kodus külma dušiga,“ soovitab Urmo. Gert annab lisanipi: „Mina soovitaks seda
teha pigem päevasemal ajal,
sest õhtul on keha kuidagi
teises režiimis. Hommikupoole ja päeval talub külma
paremini,“ jagab mees oma
kogemusi.
Pühapäeviti on jääauk
kohalikus talvespaas kindlasti ka lahti, regulaarsel
seltskonnal on oma tööriistad alati autos. Spetsiaalse
jäälõikamise sae ostmise
osas toetas talisuplejaid
kohalik külaselts, aga muidu ajavad kirves ja reha ka
asja ära. Reha selle jaoks, et
veeaugust jää kaldaservale
riisuda.
Aga kõige olulisem on
muidugi tahtmine. Muus
osas saavad Maidla omad
kogemusi jagada. „Inspireerime ja motiveerime, vajadusel võtame käest kinni
ja toome järve äärde,“ leiab
lubaduse nende Facebooki
seinalt. Otsi Facebookist
Maidla järve talisuplejad.

Peotäis tunnustusi sauevallakatele

Vabaühenduste Liit tunnustas organisatsioone ja inimesi, kes
andsid 2018. aastal suure panuse Eesti ühiskonna arengusse.
Aasta vabaühenduseks nimetati Lootuse küla Kibuna külast.
Lootuse küla eesmärk on sotsiaalselt vähekaitstud ja omadega
pahuksisse sattunud meeste ja naiste abistamine ühiskonda
naasmisel. Osaks põhjalikust rehabilitatsiooniprogrammist
on tööteraapia ja küla juures sotsiaalse ettevõttena tegutsev
puidutööstus, mille tulust suudetakse katta viiendik programmi
kuludest. Lootuse küla vääribki esiletõstmist nende kahe
aspekti eduka ühendamise eest: tõhus tegelemine ühiskonna
valupunktidega ning selle osaliselt ise finantseerimine.

Foto: MOMU

Foto: Rein Leib

Eesti Ratsaspordi Liit
tunnustas 2018. aasta
parimaid sportlasi. Aasta
parimaks takistussõitjaks
sai Ruila Tallis treeniv Rein
Pill, kelle põhiratsu Alfons
Ra valiti aasta hobuseks. Pill
sai tiitli juba kolmandat
aastat järjest, see oli ilusaks
punktiks suurepärasele
ja võituderohkele
hooajale. Kirsiks tordil
oli rahvahääletuse
tulemusel saadud ning igati
väljateenitud aasta tegija
auhind hetkel Kesk-Euroopa
MK liigat juhtivale Kullo
Kenderile.

Eesti muuseumide
aastaauhindade
„Muuseumirott 2018“
jagamisel sai Mootorispordi
Muuseumi MOMU eestvedaja
Arno Sillat eriauhinna. MOMU
Mootorispordi muuseum
asub Turbas endises Ellamaa
elektrijaamas, mis on
iseenesestki juba mälestis ja
muuseumi rajamise käigus on
seda hästi säilitatud ja esile
toodud. Ka on väärtuslikule
muuseumikogule endale
loodud eeskujulikud
säilitustingimused.

Laagri huvikooli võistkond Laagri Unicorns sai rahvusvahelise
robootikavõistluse First Lego League (FLL) Põhja-Eesti
poolfinaalis esikoha. Võistlusel hinnatakse noorte tiimitööd,
projektijuhtimise oskuseid ning robotimängu. Võidukarika saab
tiim, kes kõigis neis kategooriates suudab teha suurepärase
tulemuse. Laagri Unicornsi projekt keskendus sellele, kuidas
pakkuda treeningvõimalusi astronautidele, kes peavad
säilitama avakosmoses kaaluta olekus oma füüsilise vormi.
Edu tõi noortele varasem kogemus, sihikindlus ning väga hea
tiimitöö, mida ka hindajad eraldi mainisid.

Foto: Diana Poudel

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Foto: Vabaühenduste Liit
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Fotod: Kernu kool

Kernu põhikool on küll valla
äärealal, aga toimetab usinasti.
Lisaks igapäevasele õppimisele
toimub koolis väga põnevaid üritusi
ja projekte.
KATI RAJU
kooli huvijuht

S

ügis algab sportlikult, võtame osa
projektist
„Terve
Eesti eest“, ühendades
selle meie spordinädalaga.
Oktoober on meie kooli sünnipäevakuu, tähistasime seda avatud uste
ja kohvikuga. Järgmisel
aastal on Kernu koolil
suur juubeliaasta. Kool
saab siis 150-aastaseks ja
plaanis on seda tähistada
nagu meie riik oma 100.
sünnipäeva tähistas ehk
suursuguselt ja väärikalt.
Detsember on kõigil
ja kõikjal väga kiire aeg.
Kooliperele tundus, et majas peaks kohe rohkemgi
tunde ja päevi olema, kui
aega kalendris antud oli.
Jõulud on tore aeg ja koosveedetult veelgi toredam.
Koolimajas käis hoogsalt maja kaunistamine
− kuusk sai saali toodud
ja kaunistatud juba teisel
jõulunädalal. Eriti tore ja
vahva oli jõulukuu kolmas
nädal, kui juba esmaspäeva hommikul käis 3.−4.
klass metsas ja viis jõulude puhul metsloomadele
kodust kaasa toodud toitu.
Samal päeval oli üks pisi-

ke jõulukontsert − Kernu
kooli õpilaste heategu Hageri hooldekodus. Koolivaheajale läksime ühiselt
söödud jõululõunasöögiga, mille valmistas kokk
Marge.
Jaanuaris – veebruaris oli palju projekte väljaspool kooli. Õpilased
võtsid osa etlusvõistlusest
Loo koolis, Nuputa eelvoorust Peetri koolis ja samuti bioloogia ja geograafia olümpiaadidest. Lisaks
muidugi spordivõistlused
erinevatel aladel, kus väikese kooli kohta olime
tublid. Harjumaa TV10
II etapil said meie õpilased III ja IV koha, edestades suuremaid Harjumaa
koole.
Oleme ka kultuursed koolis andis kontserdi ansambel Hortus Musicus ja
algklasside lapsed käisid
Raplas teatris.
Uus
toitlustusfirma
valis meie kooli välja projektiks „Tarbi toitu targalt“, selles osalevad 4.−6.
klassid tegid ühiselt süüa.
Koolilõunast tehti ühiselt
hoopis teine toit, tegemine
oli lõbus ning sellest valmis ka video, mille leiab
kooli kodulehelt.
Enne koolivaheajale
minekut on veebruaris

Lastele ja noortele toimub
Lehetu külakeskuses loovtöö
ring. Uut aastat alustasime
käsitööga.

Kernu kooli õpilaste jõulukontsert Hageri hooldekodus

TULE OSALE
13. veebruaril ootame
kõik kooli lahtiste uste
päevale, sõbrapäevakohvikusse ja tunde
külastama.
21. veebruaril kell 14.15
toimub Kernu põhikooli
suusamatk „Paruni
saarele“. Kõik soovijad
võivad ühineda, oodatud
on vanemad ja teised
huvilised. Alustame
kooli juurest saarele
minekuga kell 14.15.

Harjumaa TV10 II etapp 60 m tõkkejooksu tulemused olid
auhinnaväärilised: Marten 2. koht ajaga 11,00 ja Maerold
3. koht ajaga 11,04

veel Talvepäev, mil toimuvad suusavõistlused,
laskesuusatamine ja muud
põnevat. Selle päeva lõpetame Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdiga.
Kevad on tulemas
sama põnev, tegusid ning
üritusi täis. Õpetajate ja
laste poolt tuleb ideid,
millest suurema osa üritame ka teostada.

HELGI VAHER
Saue lasteaia Midrimaa
õppealajuhataja

I

gal aastal on kohe
lume saabudes alanud
koostöö Saue spordikeskusega, kust lähetatakse meile appi rajameistrid
ning väikeste suusatajate jaoks sõidetakse sisse
väga korralik suusarada.
Meie lapsed saavad
suusatada lasteaia kõrval
lagendikul, millel asuvat
suusarada hoiavad spordikeskuse rajameistrid väga
heas korras. Iga lumesaju
järel on rada taas tugevaks
sõidetud ja lapsed saavad
iga kord minna oma suusatamisoskusi lihvima parimale rajale.

Suusatamas
käivad
igal talvel meie lasteaia koolieelikud ja ka
5-6-aastased lapsed. Kokku saavad suusatamisrõõmust osa sama hästi kui
pooled midrimaalased.
Need lapsed, kes
5-6-aastaselt juba suusatamist proovida on saanud, on järgmisel aastal
palju enesekindlamad ja
juba võib märgata siirast
rõõmu oskuste paranemisest ning tõsist huvi suusatamise vastu.
Meie laste suusatunnid kestavad täpselt nii
kaua, kui lumi ja talv seda
võimaldavad. Oleme tänulikud rajameistritele ja
naudime lumerikast talve.

Foto: Liisa Ojapõld

Koos uue aastaga saabus kohev valge
lumi ja meie lastele taas võimalus
suusatada. Kuna meie lasteaiale on
soetatud korralik suusavarustus
24-lapselise rühma ja õpetajate
jaoks, siis oleme igal võimalusel
püüdnud anda lastele esimesi
suusatamise teadmisi-oskusi.

Foto: Helgi Vaher

Foto: Helgi Vaher

Midrimaalaste suusatamisrõõm

Lapsed kogunesid külakeskusesse,
kaasas kudumisvardad ja lõngad. Aga
õpetaja Piretil oli varuks üllatus - ta
oli kaasa toonud lõngaheided ja klaaspärlid ning vahendid, et saaks valmistada võtmehoidjaid. Klaasanumasse
panime lõngaheideid ja hakkasime
nõeltega „toksima“, lisasime teist värvi
lõngaheiet ja nii valmiski erivärviline
kuulike, mida oli võimalik pärlitega
ehtida. Lapsed olid usinad ja võtmehoidjad tulid väga ilusad. Ootame õpetaja Piretit tagasi, sest kudumise nippe
soovime ka selgeks saada.
Järgmiseks toimus köögitund Kristiga. Lapse toitumisel on kõige tähtsamal kohal teraviljad, puu- ja köögiviljad, järgnevad piimasaadused, liha
ja kala ning alles siis maiustused ja
karastusjoogid. Põikpäiseid väikseid
sööjaid saab kõige paremini meelitada tervislikult sööma, kui kaasata neid
toidutegemise saladustesse. Köögitunnis valmistasime Kristi juhendamisel
riisihelvestest hommikupudru, millele
lisasime vaarika- ja mustikamoosi ning
ka võid. Tunni põnevaim osa oli kirju
koera valmistamine. Tühjad taldrikud
tunni lõppedes andsid omavalmistatud roale väga hea hinde.
Järgmine köögitund toimub juba
uuenduskuuri läbi teinud köögis. Lehetu külakeskuse köögis teostuvad
kaks KOP-i projekti: „Värskendatud
köök Lehetu külakeskuses“ ja „Uued
alumised köögikapid Lehetu külakeskuse kööki“.
Lisaks nendele kahele projektile
käib veel kolmaski ‒ „Lehetu küla tänapäev ja areng“. Valmimas on Lehetu
küla arengukava aastateks 2019‒2024,
mille tegemine algas juba 2018. aasta sügisel. Eelmisest arengukavast on
enamus punkte täidetud, on aeg uued
eesmärgid ja tegevused kirja panna, ehk lähevadki täide. Arengukava
avaseminarile kutsusime esinema ja
innustama Tartu ülikooli turundusdotsendi Andres Kuusiku. Tema lähenemine turundusele oli nii põnev, et peale
2,5-tunnist värvikaid näiteid täis loengut ei näidanud keegi väsimuse märke.
Vastupidi, peale kerget kehakinnitust
lahkasime koos Anneli Kanaga Lehetu
küla +/- pooli.
Järgmine arengukava algatusrühma kohtumine toimus Metsanurme
külakeskuses, kus kuulasime Anneli
ja Kristeli kogemusi külakeskuse majandamisest, panime kokku tegevuskava ja arutasime küsimusi ankeedi
jaoks. Uuel aastal jagasime ankeedid
külaelanikele laiali, korjasime kokku
ja analüüsisime vastuseid. Veebruarikuus tutvustame arengukava külaelanikele, täiendame, kui on vaja, ja
vabariigi sünnipäeval korraldame külakoosoleku, kus võtame uue arengudokumendi vastu.
Projektid on rahastatud kohaliku
omaalgatuse programmist ja kaasfinantseeringu tagas Saue vallavalitus.
Ka külakeskuses on toimunud
muutus – keskuse juurde viiv tänav on
nüüd valgustatud. Pimedatel õhtutel
on nüüd julgem ning turvalisem liikuda. Ja külakeskuse sees annab sooja
uus õhksoojuspump, sest vana otsustas minna pensionile.
OLVIA LAUR
külaaktivist
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Mis toimub piiripealses koolis Kernus?

Lehetus on rõhk
noorte oskuste
arendamisel
ja küla arengu
kavandamisel

KULTUURIKALENDER VEEBRUAR-MÄRTS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

01.28.02

Rändnäitus "Kosmosetehnoloogia
meie igapäevaelus"

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

08.0128.02

Kristina Tamme interaktiivne
tervendavate kollaažifotode näitusmüük "Ava oma silmad"

Laagri kultuurikeskuse
pikkas saalis

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

01.28.02

Soome Instituudi rändnäitus "Elada,
unistada, hõljuda. Tove Jansson"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

01.28.02

Soome Instituudi rändnäitus "Soome
Riisipere kultuurimajas
animatsioon"

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

12.02.

Ema ja Lapse Hommikuklubi.
Teadmisi jagab füsioterapeut Urmi
Kukk

kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

14.02.

Saue Päevakeskuse Raamatuklubi.
Marko Mihkelson tutvustab oma
raamatut "Murdeajastu"

kell 13 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

14.02.

A. Vaariku monoetendus "Elu on
parim meelelahtus"

kell 19 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru külaselts

www.huuru.ee, info@huuru.ee
tel 607 1358 või 523 8261

15.02.

Naiskoor Nelli Sõprade pidu

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus
Info telefonilt 5626 6262 Viive
Suursalu
sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

16.02.

Turba Aianduse- ja Mesinduse Seltsi
kell 13 Turba AMS'i lillepoes
aastakoosolek

Turba Aianduse- ja
Mesinduse
Selts

16.02.

Etendus "Lõks"

kell 16 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus,
LendTeater

16.02.

Tasuta kontsert. Puhkpilliorkester
Saunamees ja Saku mandoliinid

kell 16 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

17.02.

Kernu-Saue talimängud 2019.
Lauatennis

kell 10 Kernu rahvamajas

Kernu Rahvamaja

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

17.02.

Kontsert. Lauri Saatpalu ja Jaan Sööt
kell 17 Riisipere kultuurimajas"
"Olemise tahumatu kergus"

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

kell 12 Laagri kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

17.,
Laagri Kristliku Koguduse
24.02. ja jumalateenistus ja pühapäevakool
03.03
lastele
19.02.

Saue Päevakeskuse eakate
sünnipäevapidu

kell 11 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

21.02.

Saue Päevakeskuse mälukohvik
"Elukaar" juhendab Mall Laur

kell 15 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

21.02.

Eesti Vabariigi 101 sünnipäevale
pühendatud kontsert-aktus

kell 18 Saue Kontserdisaalis

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee/

22.02.

Kino "Lõbus Perekond"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

22.02.

Lastefilm ""Lotte ja kadunud lohed

kell 16 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

22.02.

Kontsert Eesti Vabadussõja
lauludest. Ansambel Põldsepp ja
pojad

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

23.02.

Mälumäng "Villak" juhib Julius Liiv"

kell 15 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

24.02.

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva
tähistamine Lehetul

kell 7.15 Lehetu külas

Lehetu Külaselts

www.facebook.comw/
lehetukulaselts

24.02.

Pidulik kontsert-aktus "Ilmaratas"

kell 14 Riisipere kultuurimajas
(13.30 mälestussamba juures
küünalde süütamine)

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

24.02.

14.15 sõdurisupp Keskuse pargis,
Saue linnas Eesti Vabariigi
14.45 kogunemine (Ladva 1), 15.00
sünnipäeva puhul pidulik jalutuskäik
jalutuskäigu algus

Saue Huvikeskus

evelin.povel@sauehuvikeskus.ee,
tel 5667 5252

26.28.02

Koolivaheaja noortelaager. Käsitöö
töötoad

kell 11 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Lisainfo ja registreerimine, Tel 679
6765, laagri@sauekultuur.ee"

26.02.

Koolivaheaja lastefilm "Koletis
Pariisis"

kell 13 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

27.02.

Koolivaheaja lastefilm "Lotte ja
kadunud lohed"

kell 13 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

27.02.

Kino "Klassikokkutulek 3 Ristiisad"

kell 19 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

kell 19 Saue Kontserdisaalis

Saue Huvikeskus VAT
teater

www.sauehuvikeskus.ee

27.02.

Etendus "Südame sosin"

28.02.

Koolivaheaja lastefilm "Väike tont"

kell 13 Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus Tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

28.02.

Saue Päevakeskuse kohvikuklubi

kell 15 Saue Päevakeskuses

Saue Päevakeskus

28.02.

Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed"

kell 19 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru külaselts

www.huuru.ee

Kino "Klassikokkutulek 3 Ristiisad"

kell 19 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

02.03.

Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed"

kell 13 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskusa

02.03.

Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed"

kell 17 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

JAAN VAIDLA
Nelli naiskoori dirigent

Aprillis toimub reis Kaliningradi
Läinud aasta augustis korraldas Saue Päevakeskus
4-päevase reisi idanaabrite juurde.
Külastasime Leningradi oblasti väikelinnu Gatšinat, Tosnot, Ljubani, Staraja Ladogat, Peterhofi. Väga huvitav oli Gatšina loss oma põneva ajalooga. Unustamatu mulje jättis Marino mõis. Põnev oli Tihvin oma kloostrite
ja müüdiga Jumalaema ikoonist. Kirss tordil oli aga Peterhof oma kustumatus ilus. Kõikjal oli näha restaureerimistöid, seega kasvavat huvi ajaloo
säilitamise vastu.
Ka sel aastal on meil plaanis väisata naabreid ‒ külastame Kaliningradi ehk vana nimega Königsbergi. Tutvume Immanuel Kanti sünnilinna ajaloo ja vaatamisväärsustega. Kuuldavasti on ka seal taastatud palju endisi
hooneid, mida 60ndatel usinasti lammutama asuti. Tagasiteel külastame
Kura liivaluiteid ja Klaipeda linna.
Lähemalt saab reisikavaga tutvuda Saue Päevakeskuse kodulehel.
Reis toimub 4.-7. aprillini. On veel vabu kohti, sõita soovijatel palume võtta ühendust Saue Päevakeskusega.

RAAMATUKLUBI

MARKO MIHKELSON
tutvustab oma raamatut
nimega „MURDEAJASTU“
Raamat räägib sellest, kuidas maailm
on meie ümber läbi tegemas ajaloo
suurimat murdehetke ning käsitleb
lähiajaloo suurimaid muutusi maailmas
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Saue Päevakeskuses
14.02 kell
13.00- 15.00

ELINA MÄGI

na www.vabaõhukeskus.ee

s

L

Info Viive Suursalu 56266262
Lillepood avatud EL 10-14,
TKNR 11-18, lõuna 14-15

Lisaks läbi aastate sõbrapäevakontserti raaminud lauludele on sündmuse
sisu osalistele alles suur saladus. Avalugu on Valdo Randpere südamliku
viisi järgi Nelli naiskoorile seatud laul Viivi Luige võrratult meeleolukale
luuletusele „Väljas on veebruar täna“. Ja lõpulooks Kustas Kikerpuu „Aeg
on aeg“. Need mõlemad annavad aimu reipast ja rõõmsast ning samas nii
laulja kui ka kuulaja hingekeeli puudutavast meeleolust.
Üllatused on olnud varasematel aastatel olnud meeldejäävad. Nissi
põhikooli särtsakas poistebänd kogu õhtu lauluvara oma mänguga hingestamas, nakatavalt elurõõmsad Tantsupisiku ja Haspeli rahvatantsijad ning nende säravalt sõnaosav juhendaja Mari Tomp oma etteasteid
toredaks tervikuks lõimimas, Keila naisansambli Püü kogenud lauljad ja
Kernu põhikooli tüdrukud meelepäraste lugudega peotuju tõstmas, Turba
kultuurimaja perenaine Anu Kaljumäe laulva ja etleva õhtujuhina kõikide ohtrate üllatuste lahtisi otsi palmikusse punumas ja luulelehvidega
kaunistamas. Tema on ka sõprade peo mõtte algataja, paljude toredate
üllatuste sepistaja ning pilkupüüdva kuulutuse kujundaja.
Mida eelseisvalt sõprade peolt oodata? Eks ikka rohkelt üllatusi. Palju toredaid ja armsaid esinejaid. Ka kunagisi Kernu kooli laulutüdrukuid
Nelli naiskoori ridades ja mitte suvise laulupeo äsjasel ettelaulmisel kõlanud lugude, vaid just
selleks sõbrapäevaks
õpitud lauludega. Jäägu saladuskate sõbrapäevasepitsustelt siiski
kergitamata ja korraldajad salapäraselt kavalate nägudega ringi
sebima.
Häid sõpru mahub
Turba õdusasse kultuurimajja palju. Tulgu
või 101 sõpra lauljatele-tantsijatele
kaasa
elama – ikka jääb piisavalt ruumi laulurõõmule, tantsulustile, uutele
eredatele elamustele.
Rõõmsa kohtumiseni
reede õhtul kell 7 Turba
kultuurimajas!

es

16. 02 kell 13.00 Turba AMSi
lillepoes Jaama tee 8a
• aasta aruandlus
• lillepoe majandamine
• aastamaksu kogumine
• koha peal algatatud
küsimused

Sõbrapäevale järgneval reedel ootavad naiskoor Nelli lauljad Turba kultuurimajja arvukalt sõpru ja teekaaslasi kodukandi kultuuriradadel, et üheskoos pidu pidada ja üksteisele
rõõmsaid üllatusi valmistada.

www.sauepaevakeskus.ee

01.03.

TURBA AIANDUSE JA
MESINDUSE SELTSI
AASTAKOOSOLEK

Reede õhtul koos sõbraga
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Avatud suur kelgumägi
Vahvaid võistlusi juhib Lumejänes: pikim liug ja vigursõit,
lumememme meisterdamine, lumepalli viskamine, kelguralli,
vastlapäeva laulu-tantsuvõistlus ja viktoriin
Lapsi sõidutab vastlahobune
Avatud soe kohvik - müügil
vastlasupp, vastlakuklid
ja soojad joogid
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22.02 kell 16.00
Laagri kultuurikeskuses
Pilet 5 / 4 €
28.02 kell 19.00
Hüüru mõisas
2.03 kell 13.00
Turba kultuurimajas
2.03 kell 17.00 Riisipere
kultuurimajas
Pilet 5 € ja
sooduspilet 3,5€

24.02 kell 17.00 Kernu rahvamajas
27.02 kell 19.00 Turba kultuurimajas
1.03 kell 19.00 Riisipere kultuurimajas
Pilet 5 € ja sooduspilet 3,5€

Hüüru mõisas
14. veebruar
kell 19.00

Piletid müügil Hüüru mõisas
Lisainfo tel: 60 71 358
mobiil: 52 38 261
epost: info@huuru.ee

Pilet 15 €
Sooduspilet 12 €

26.02
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Uusaastapeod ja pidulikud
sündmused Kernu mõisas!
• pidurüüs mõisa saalid
• pidulikud õhtusöögid
• suupiste- ja kohvilauamenüüd
• majutus koos hommikusöögiga
• abi korraldamisel
Mõisast leiab ruumid seminaride, koosolekute
pidamiseks ning perekondlike tähtpäevade
tähistamiseks.
kernumois@kernumois.ee, tel: 511 2424
Facebook.com/Kernumanor www.kernumois.ee
Kohatu küla, Saue vald, Harjumaa
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Eesti ja Eesti kirjanduse teemaline viktoriin
mudilastele, mängimiseks 24. veebruaril

Foto: Riisipere lasteaed

Küsimused on pärit Eesti-teemalisest mälumängust, mille viis Riisipere lasteaias
läbi Gaute Kivistik. Kui lapsi on peres rohkem, võib ju korraldada oma koduse „Eesti
mängu“, just nii nagu telekaski. Auhindade ja aja peale arvamistega… Uuel aastal
uued küsimused ja oma peresisene Eestimaa sünnipäeva traditsioon on loodud.
Eesti lipu värvide järjekord?
a) Must, valge, sinine
b) Valge, sinine, must
c) Sinine, must, valge
Nimeta Eesti pealinn
a) Tartu
b) Tallinn
c) Pärnu
Kes on Kersti Kaljulaid?
a) Laulja
b) Näitleja
c) President
Kes või mis ei kuulu Eesti
rahvussümbolite hulka?
a) lestakala
b) rukkilill
c) suitsupääasuke
d) paekivi
Mitmeaastane on Eesti
Vabariik?
a) 101
b) 50
c) 30
Eesti vapil on kolm suurt...
a) Lindu
b) Lõvi
c) Koera
Mis on eesti rahvuskala?
a) heeringas
b) räim
c) sinivaal

23. veebruaril 2019.a kell 19

AASTAPÄEVA PIDU

Jõgisoo seltsimajas
Peomeeleolu loovad

MAIT MALTIS and The Band
Keiu Kuresaare maalide näitus

Pilet 10€ (tervitusnaps, magus üllatus, kuum jook)
Eelregistreerimine info@jogisooseltsimaja.ee
või telef 5012033 Ülle kuni 15.veebruarini

Kuulutused ja reklaam Saue Valduris - reklaam@sauevald.ee

Kes on Eesti üks kõige kuulsam helilooja?
a) Arvo Pärt
b) Kersti Kaljulaid
c) Tanel Padar
Kes pani Sipsikule nimeks Sipsik? (Eno Raud „Sipsik“)
a) Anu
b) Vanaema
c) Mart
Kes olid Jussikese sõbrad raamatus „Jussikese seitse sõpra“? (autor Silvi Väljal)
a) aastaajad
b) nädalapäevad
c) koer ja kass
Kellega koos elab koeratüdruk
Lotte mere ääres asuvas Leiutajatekülas? (autor Andrus Kivirähk)
a) kassipoeg Bruno ja jänesepoeg Albert

EELK NISSI MAARJA
KOGUDUSE TEATED

24. VEEBRUAR KELL 12.00 VABARIIGI
AASTAPÄEVA ARMULAUAGA
JUMALATEENISTUS
Igal neljapäeval kell 16.00 palvetund
Vennastekoguduse Nissi palvemajas.

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
24. veebruar, Eesti Vabariigi 101 aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juures kell
15.30. Jumalateenistus kell 16. Muusikaga teenib Oleviste koguduste meeskoor. Teenistust
juhatab Erki Kuld.

b) lõvi Leo ja koer Nublu
c) mesilane Maaja ja karupoeg
Puhh
Kes eksib juhuslikult tuletõrjemajja ning kellest saab pritsimeeste lemmik ja tubli tuletõrjuja Jaan Rannapi raamatus
„Nublu“?
a) põrsas Peppa
b) lõvi Leo
c) koer Nublu
Mis külas elab koeratüdruk
Lotte Andrus Kivirähu lasteraamatust?
a) Ehitajate
b) Rändajate
c) Leiutajate
Kes on raamatu „Sipsik“
autor?
a) Leelo Tungal
b) Eno Raud
c) Andrus Kivirähk
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TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.

OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

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

Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee

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

Rassmer Ehitus OÜ teeb kiirelt ja kvaliteetselt ehitus ja remonditöid. Firma põhieesmärgiks on pakkuda kliendile ehitusalaseid lahendusija taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu
või helista tel 56822561.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Kaubiku rent al 35 EUR päev. Veoteenus 80 senti
km. Tel: 53060739. www.revalrent.ee
VEOTEENUS väikekaubikuga (kaubik 5m³; 1000kg +
tenthaagis 6m³; 510kg). Ka nädalavahetusel. Kuulutus ei vanane! Tel. 59040027; veoteenus@suhtlus.ee
POTTSEPATÖÖD. Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel 56
500 162. Oman kutsetunnistust.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee,
3725057786.
Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel 51979229, www.hbhaljastus.ee
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Abi maja ehitusloa või kasutusloa asjaajamisel.
5306 1181, Mikk. majapaberid@gmail.com
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@kallion.net
Pottsepatööd, looduskivi paigaldus. Materjal,
transport meie poolt. Tel 5803 3448, Ain www.ahjudjakaminad.ee.
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Noor ja kasvav pere otsib krunti/elamumaad (min
1 ha), kuhu rajada oma tulevane kodu. Tel 58187142.
Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib
olla ka remonti vajav. Tel: 56675000,
lavepakk@gmail.com.
Müüa ilus renoveeritud maja Viida 5, Saue. 290m2,
2 korrust. Ainult 239000 eurot. kv.ee/3004173. +372
58440369
Ostan maja Sauele, võib vajada renoveerimist.
Hind sõltuvalt seisukorrast, kuid kuni 110 000 eurot. Tel 5688 7780.
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KUULUTUSED

Auto Ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi
ja kaubikuid ka remonti vajavaid. Tel 53654085,
skampus@online.ee
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
Müüa kuivi küttepuid 40l võrkkottides kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. puiduterminal24.ee. Tel 53322711.
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540

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

LEOPOLD JÕELEHT`E

Jäi tühjaks tulpide väli ...

ARVI PAAL
Mälestame tunnustatud lillekasvatajat.

Siiras kaastunne abikaasa Ingrid`ile
ja tütrele.

Südamlik kaastunne abikaasa
Mallele ja lastele

60+ naine Sauel vajab 1-2×nädalas abi kodustes
majapidamistöödes, hädavajalik on sõiduvõimalus autoga. Tasu kokkuleppel. Täpsem info tel.
5078026.

Kuuse tn 41 KÜ

Ääsmäe Sügis

AS Oru Äri Kumnas (www.rehvivahetus.ee) pakub
tööd rehvitehnikule. Täpsem info tel. 5117390.

Avaldame sügavat kaastunnet
Laine Elmikule

Klienditugi OÜ otsib oma Saue kontorisse telefoniassistenti, kelle tööks on telefoni teel küsitluste
läbiviimine Eesti ettevõtete hulgas. Tööks vajalik
arvuti kasutamise oskus, aktiivsus, meeldiv suhtlemisvõime ja eesti ning vene keele oskus. Tööaeg E-R 8:00 – 16:30. Tööle asumine kokkuleppel.
Lisainfo +372 55635444 või annika@klienditugi.ee

Teatame kurbusega, et maisest elust
on lahkunud poeg, vend, isa,
elukaaslane ja sõber

ISA

ANTS LUUKAS

AS Eesti
Keskkonnateenused
võtab tööle
C-KATEGOORIA AUTOJUHTE.
Helistada telefonil
50 26 216.

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!

TEL. 5457 5055

surma puhul.
Saue Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Kaie Valk’ile

ISA
kaotuse puhul.
Kolleegid Tuleviku Lasteaiast.

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

28.02.1981.- 23.01.2019.
isa ja ema

Armas õpetaja Reeli Lepp!
Südamlik kaastunne isa

JAAK-TÕNU PURRE
surma puhul.
Veskitammi Lasteaia kollektiiv

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562
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SINU KANDIDAADID HARJU- JA RAPLAMAAL

836
Priit
Alamäe

837
Ando
Kiviberg

838
Monika
Salu

839
Taavi
Toom

840
Terje
Bachmann

841
Jüri
Lehtmets

842
Leino
Mägi

843
Joel
Jesse

844
Hilje
Savolainen

845
Marko
Nummet

846
Sandra
Järv

847
Toomas
Tepomes

848
Nadežda
Grentšnevkina

849
Hillar
Joon

850
Arko
Okk

851
Raivo
Mererand

852
Jaak
Raie

Üürida kaasaegne büroo Laagri keskuses - Vae 22
Pakkuda teine korrus koos või eraldi:
1. osa 153m2 / 2. osa 72m2 - kokku 225m2
Möbleeritud, suur katuseterass, parkimine!
Rohkem infot www.kv.ee/3103622
+372 555 644 64

Reedel, 15.02 9-14
Turba kaupluse juures
Eestimaise voodipesu
SUURMÜÜK!
Tekikott al 12,30 €
Padjap al 1,80 €
Selle reklaamiga
kogu täishinnaga
-10 %
voodipesu

&

www.votex.ee

Helger Rannu

Regressiooni terapeut
tase 6 /
kutsetunnistus nr 114695

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

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
15. VEEBRUAR ALATES 10.00

TURBA KULTUURIMAJAS
28. VEEBRUAR ALATES 10.00

SAUE PÄEVAKESKUSES
22. MÄRTS ALATES 10.00

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

Silmade kontroll 15€, prilliostjale TASUTA

UUS KAUPLUS AVATUD:
LAAGRI HYPER RIMIS

8.45

1
Tatrapadjad
10E-L ULETUD
Villatekid-padjad
PS
Suletekid-padjad
Allergiavabad tekid-padjad
Puuvillasest kangast voodipesu, ka satiinist
Tellida saab SLEEPWELLI ja STROMA madratseid,
samuti erimõõdus madratseid
Sleepwell, Stroma, Hypnose madratsid ja voodid
Dreamland - tekid-padjad, voodipesu
Bradley voodipesu
Wendre tekid-padjad
Textelle satiinist voodipesu
+372 524 4113
www.textelle.ee

info@textelle.ee
Textelle OÜ

PESEME
KUIVATAME
TRIIGIME
voodipesud, laudlinad, rätikud, igapäeva
rõivad, töörõivad, tekid, padjad, vaibad
TASUTA PESUTAKSO
Üksnurme tee 8, Saku
56 702 207
www.võlupesu.ee
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kelle peamiseks tööülesandeks on
posti- ja pakisaadetiste sorteerimine
ning kliendile kätte toimetamine.
Töö toimub täiskoormusega E–R kellaaegadel 07.00-15.30. Kandepiirkond
on Tallinn/Harjumaa. Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B- kategooria
juhtimisõigus, vähemalt põhiharidus ning eesti ja vene keele oskus
vähemalt suhtlustasandil. Töökoht on algusega Pääsküla jaotuspunktist,
aadressil Rännaku pst 9a, Tallinn, Põhja-Tallinna jaotuspunktist, aadressil
Toompuiestee 33A, Tallinn või Keila jaotuspunktist, aadressil Jaama 1, Keila.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil anastasia.zorina@omniva.ee või
võta ühendust telefonil +372 51988679.

Otsime asendamatut
e-poe komplekteerijat
Laagri Maksimarketisse

Paljude Eesti piirkondade
jaoks on meie kauplused täiesti
asendamatud. Sama
asendamatud nagu on meie
jaoks meie töötajad.

Tule, teeme
koos tööd, millel
on mõte!

Sinu peamiseks tööülesandeks on e-poe
klienditellimuste komplekteerimine.
Eeldame, et Sa oled
• koostöövalmis,sõbralik ja viisakas suhtleja
• kohusetundlik ja aus
• kiire, täpne ja nutikas
• füüsiliselt vastupidav
• suhtlustasandil eesti keele valdaja

Tagame Sulle

• pikaajalise ja stabiilse töösuhte
Eesti suurimas jaekaubandusettevõttes
• tööks vajaliku juhendamise ja väljaõppe
• soovi korral osalise tööaja
• paindliku töögraaﬁku
• motiveeriva põhipalga
• preemia vastavalt tööpanusele
• omatöötaja soodustused nii ostlemisel kui sportimisel

Kandideeri tööportaali kaudu
või saada CV märgusõnaga
“Laagri komplekteerija”
aadressile cv@coop.ee
Küsimuste korral
helista 507 3436

Otsime oma kollektiivi kohusetundlikku ja täpset

LAO- JA TOOTMISTÖÖLIST

Peamised tööülesanded
Materjalide käsitlemine ja ettevalmistamine tootmiseks
Tootmisseadmetega opereerimine, toodangu valmistamine
Tootmise kvaliteedi jälgimine
Kaupade vastuvõtmine, komplekteerimine, hoiustamine
Kaupade väljastamine
Lao korrashoid
Klientidega suhtlemine kauba väljastamisel
Nõudmised kandidaadile
Täpsus, ausus, korrektsus tööülesannete täitmisel
Füüsiliselt hea vorm
Eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil
Kasuks tuleb
Kogemus tootmisvallas, laos
Tõstukijuhiloa olemasolu
Hea füüsiline vorm
Loogiline mõtlemine
Ettevõte pakub Sulle:
Konkurentsivõimelist palka ning püsivat töökohta
Tööriided ja turvavarustust ettevõtte poolt
Häid ja kaasaaegseid töötingimusi
Sõbralikku ja toetavat kollektiivi
Lisainfo
Tööaeg graaﬁku alusel
Ettevõttest:
mira ehitusmaterjalid OÜ tegeleb Sauel, aadressil Segu 8 ehitusmaterjalide tootmisega.
Ettevõte on tegutsenud aastast 1996 ja meeskonda kuulub praegu 19 inimest.
Kui Sul tekkis lisaküsimusi, võta meiega julgelt ühendust info@mira.ee, tel 679 0670.

OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
tööd kogemustega

• AUTOJUHT C(E)
KATEGOORIA.
• ROOMIKEKSKAVAATORI
OPERAATOR
• AUTOREMONDI LUKKSEPP
Vajalik digikaart,
kutsetunnistus ja C, E
kategooria autojuhiload.
Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitusroboti operaator
• Keevitaja
• Tootmisseadmete
remondilukksepp
• Järelmüügi juht
• Tootearendus konstruktor
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

TOOTMISTÖÖLINE
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes
kas – puidutöölise, staabeldaja, komplekteerija,
vastuvõtja, sorteerija ametikohal
Oled oodatud kandideerima, kui:
• Sind iseloomustab töökus, täpsus ja lojaalsus
• Sul on tehniline taiplikkus
• Sa valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil
Ettevõte pakub:
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Peame tähtsaks mitte ainult seda, mida saavutati,
vaid ka seda, kuidas saavutati
• Pöörame palju tähelepanu töökeskkonna
ohutusele ja headele töötingimustele
Kandideerimiseks saada oma CV märgusõnaga
“Tootmistööline” e-mailil personal@standwood.com
Lisainfo telefonil 5541628
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Otsime oma sõbralikku ja
toimekasse meeskonda
POSTIKULLERIT,

Nr 3 / veebruar / 2019

20

RÕÕMU KAUBAMAJA
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*kuni kau

PLEED LIISA
127x152 cm

EESTI MÄLUMÄNG

8.90

19.90

5.90

16.90

MAYER Sensitive;
Sensitive color
pesugeel
1500ml /2.77.-L

FINISH
All-in 1 MAX
nõudepesumasina
tabletid 22tk

FINISH
QUANTUM MAX
nõudepesumasina
tabletid 18tk

KLIENDIKAARDIGA

KLIENDIKAARDIGA

KLIENDIKAARDIGA

4.15

5.15

4.99

8.49

4.99

8.49

Naiste saapad
RIEKER

Naiste kingad
JANA

Naiste kleit
Smashed Lemon

Meeste dressipluus
Jack & Jones

Naiste pluus
Hailys

99.90

44.90

49.95

31.95

15.99

32.90

71.90

34.95

Kräuterhof
hobusepalsam

Tigi BEAD HEAD
Recharge; Elasticate

jahutava efektiga 250ml / 13.-L

šampoon 250ml/23.50.-L

4.45

3.25

18.90

soojendava efektiga 250ml/ 17.40L

6.15

5.90

Palsam 200ml/29.50-L

4.35

19.95

5.90

Dream Princess

10.99

Laste topp
Blue Seven

Laste kudum
Kanz

9.95

21.95

Printsess hobusega

17.90

13.90

Printsess hobusetõllaga

28.00

Esmaspäev
11. veebruar
IGAL PÄEVAL ERINEVATELE
TOOTERÜHMADELE
20% SOODSAMAD HINNAD

21.95

Laste sukkpüksid,
sokid

21.00

6.95

16.95

Teisipäev
12. veebruar

Kolmapäev
13. veebruar

Termomeetrid

Lemmikloomatarbed

(NB! Väljaarvatud
kampaaniahinnaga tooted!)

Neljapäev
14. veebruar

Reede
15. veebruar

Kunstmaterjalist
ehted

Sampoonid,palsamid,
juuksehooldusvahendid

-20%

-20%

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-20%

-20%

-20%
Laupäev
16. veebruar

Pühapäev
17. veebruar

Meeste päevasärgid
ja lipsud

Küünlad

-20%
www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

-20%

