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Tallinna lähivallad lahendavad probleeme ühiselt
tamisel ning analüüsimisel. “Kui poes
ja pangas saab käia ainult Tallinnas ning
vaba ajaga pole midagi peale hakata, siis
rahulolu keskusest kaugemal asuvates
kohtades ei tule,” arvab Rahumägi.
Lisaks teeb murelikuks lasteaedade
kohtade puudus, teede ja tänavavalgustuse olematus. “See kinnisvara buum lõi
ikka tervikarenduse sassi, “ nendib ta.

Saue, Harku, Saku ja Kiili vald
koondasid oma mure tuleviku
ees mittetulundusühingusse
Nelja Valla Kogu. Ühendus
taotles ja sa ka positiivse
vastuse PRIA Leader
programmi elukeskkonna
arendamise meetmest, mille
toel on võimalik ühiselt
piirkonna kitsaskohti
õgvendada.
Idee initsiaator ja ka 2006. aasta
augustis loodud MTÜ Nelja valla kogu
juhatuse esimees Deiw Rahumägi (Harku
abivallavanem) usub koos tegutsemises
tekkivasse sünergiasse ja kinnitab, et nii
sügavuti pole naabervallad oma probleeme senini veel arutanudki.
Kui 2006. aastal avanes Euroopa Liidu
Leader programmi raames võimalus
saada toetust piirkonna arenguks ja kui
projektis osalemise eelduseks oli territoriaalse üksuse suurus vähemalt 10
000 inimest, siis ei kõhelnud Rahumägi
tegemast koostööettepanekut teistele Tallinna ümbruskonna valdadele. Rahumägi
sõnul arutati ühiselt vajadusi ja võimalusi
töötada välja ühisstrateegiad piirkonna
arenguks, kaasates lisaks valla eelarvele
toetust ka Euroopa Liidu struktuurifondide lisafinantseerimise näol. “Eeltöö
tarbeks oli aega napilt, seetõttu pidime
konstruktiivselt tegutsema: alates MTÜ
moodustamisest kuni rahataotusprojekti
kirjutamiseni oli aega 2 kuud,” meenutab
Rahumägi. Sellesse ajaperioodi jäid ka
läbirääkimised valdades tegutsevate
mittetulundusühingutega ja ettevõtjatega,
sest programmis osalemise eelduseks oli
just kohaliku initsiatiivi kaasamine ja
osalemine projektis.
“Viimasel hommikul saime äriregistri
numbri ja lõunaks oli vaja paberid käsipostiga Tartus asuvasse PRIA kontorisse
kohale viia. Automootor oli kogu aeg
soe,” naerab Rahumägi tagantjärele.
 Ligi 600 000 krooni uuringuteks
Lisaks 300 000 krooni infopäevadeks,
töögruppide kohtumiseks ning koostöö
arendamiseks välispartneritega.
Sel aastal on projektipõhine eesmärk
kaardistada ära prioriteetsete valdkondade probleemistik, viia läbi uuringud ja
töötada välja arengukavad. MTÜ Nelja
Valla Kogu sätestas oluliste teemadena
4 valdkonda - ühistransport, ettevõtlus-keskkond ja valglinnastumine,
kergliiklusteed ja turismipotentsiaal.
Strateegiate väljatöötamiseks ning
koostöö arendamiseks kohalike omavalitsuste-, äri- ja mittetulundusühendustega
loodi ka neli erinevat töögruppi. “Idee on
kõigepealt strateegilised suunad paika

MTÜ Nelja Valla Kogu
eesmärgid
•

Ühingu eesmärk on Harku, Saue,
Saku ja Kiili valdade territooriumil kohaliku elu arendamine;
maaelu ja külade säilimisele,
taaselustamisele ja säästvale arengule kaasaaitamine; sealhulgas
kohaliku ettevõtluse, teeninduse,
hariduse, kultuuri, turisminduse
ja tööhõive eelduste arendamine
ning tegevuspiirkonna elanike
heaolu suurendamine.

•

kohalike toodete ja teenuste väärtustamine ning turgudele ligipääsu
avardamine läbi kollektiivse
tegevuse;
maapiirkondades töökohtade tekkeks eelduste loomine;
elukeskkonna parandamisele
kaasaaitamine;
loodus- ja kultuuriressurssidele
parema kasutuse leidmine;
loodushoid ja keskkonnasäästlik
majandamine;
sotsiaalsete riskide vähendamine;
koostöö algatamine erinevate
majandussektorite vahel;
omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine
erinevate valdkondade vahel;
maaettevõtluse konkurentsivõime
tugevdamine;
inimkapitali arendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Uued rahad reaalseteks tegevusteks

OPTIMISTLIK: Deiw Rahumägi
usub, et ühiste jõududega head
ideed teostuvad
panna,” selgitab Rahumägi. Kuigi 600
000 krooni võib tunduda suure rahana ja
jääda arusaamatuks, miks kulutada seda
paberite tootmiseks, pareerib Rahumägi
selle küsimuse järgmise näitega: “Kui
üks vald ehitab mingi kergliiklustee
jupi ja naabervald teeb sedasama, siis
kusagil vallapiiril peavad need ju kokku
jooksma. Kui seda ei tehta, siis soovitud tulemuseni ei jõuta.” Rahumägi on
veendunud, et täna ei saa mõtelda ja
planeerida asju vaid oma talu, küla või
isegi valla kontekstis.“Globaalselt tuleb
mõelda!” on tema sõnum.
Probleemsed valdkonnad on
omavahel seotud.
Kui vaadata prognoose, mida arendajad soovivad elamuehituses ellu viia,
siis peab Rahumägi muret tekitavaks
ühistransporti. “Juba praegu sõidetakse
halvematel päevadel Tallinna 1.5 tundi.
Mis saab liikluses toimuma olukorras,
kui kõik need elamuehituslikud plaanid
realiseeruvad. Ühistranspordi võrgustik tuleb paika saada, bussisõit peaks
muutuma popiks,” kinnitab Rahumägi,
kes Harku valla näitel teab, et kaugematesse asumitesse pole ühistransport üldse
jõudnud. Lahendust pakub kohaliku
infrastruktuuri rajamine - et ehitataks
majandusüksusi ja büroohooneid, et ühel
hetkel ei peaks enam sõitma tund aega
Tallinnasse kontorisse, et seal arvuti lahti
teha ja õhtul naasta.
Siin näeb Rahumägi omavalitsuste
rolli teema- ja üldplaneeringute üle vaa-

Järgmisena tööna tuleb MTÜ-l tuleva
aasta kevadel, kui vastavalt uuringuteanalüüside tulemustele on leitud lahendusväljundid kitsaskohtadele, koostada
uus projektitaotlus, mille tulemusel saadava rahastamise toel on võimalik juba
reaalselt midagi ära tegema hakata. Näiteks on turismiarenduseks vaja tegeleda
viitade ja sildistamistega, valdadeülese
kergliiklusteede võrgustiku jaoks ehitada
kusagile jupp teed või mõelda oma bussipargi peale. “Järgmine taotlus hõlmaks
siis juba reaalset ehitust, mitte enam strateegiadokumentide koostamist,” selgitab
Rahumägi, kes on veendunud, et MTÜ
Nelja Valla Kogu juhatus on piisavalt
tark ja tasakaalukas tegemaks otsuseid,
mis kaitsevad kõigi nelja valla huve.
Kui ideed teostuvad...
Ideaalpildina näeks Rahumägi, et
2013 aastaks, kui kohaliku initsiatiivi
arendamisele suunatud Leader programm
lõpeb, on kõik projektis osalevad 4
valda saanud korralikud turismirajad,
põnevad turismiobjektid, mida vaadata
ja kuhu kohalikel elanikel koguneda. “Et
võid rahulikult jalgrattaga kulgeda piki
Tartu maanteed ja jõuda välja Murastesse, ilma, et peaks kusagil suurte teede
peal seiklema,” avaldab Rahumägi oma
visiooni.
Lisaks veel korralik bussiliiklus, mis
võimaldaks näiteks Sakust ilma ümberistumiseta Maardusse sõita. Ja kohalik
ettevõtlus on arenenud koos turismiga,
näiteks saavad külamemmed pakkuda
turistidele oma spets retseptiga kodumoosi. “Meil teevad külamemmed selliseid pirukaid, ehtsaid vanaema pirukaid,
sellist tänapäeva naised enam ei küpseta
ja poest ei saa,” teab Rahumägi ja usub,
et projekti toel paraneb iga üksikisiku
heaolu ja võimalus aktiivset elu elada ka
kogukonna piires.
Kodanikuinitsiatiivi on vähe
Rahumägi hinnangul praegune
koostöö omavalitsuste ja teiste huvigruppidega suhteliselt väike. “Rohujuure
tasandil tavalise vallakodaniku kaasatust
arendusprojektidesse on vähe. Kodanikuinitsiatiivi peaks rohkem olema.
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allikas
MTÜ Nelja Valla Kogu
põhikiri

“Täna me tantsime paljuski arendajate
pilli järele, aktiivset kolmandat sektorit pole, aga tegelikku elu ju korraldab
ikka see seltskond, kes kogukonnas
elab,” nendib Rahumägi. Ka ettevõtjad
ja omavalitsused tegutsevad nagu eraldi
lahtrites. Selle peamiseks põhjuseks peab
Rahumägi seda, et meie ettevõtete sotsiaalne vastutustunne ja kohaliku elukeskonna parandamisele kaasaaitamine on
lapsekingades.
MTÜ Nelja valla kogu on avatud
organisatsioon, huvitatud saavad soovi
korral ühingu tegevustega ühineda. Praegused mittetulundusühingud ja ettevõtjad on kampa võetud lähtudes iga valla
ettepanekutest oma piirkonna aktiivsetele isikutele. Kindlasti on teretulnud
uued ideed ja mõtted. “See on tervitatav.
Mida rohkem, on ühist ressurssi, millest
tekib sünergia, seda lihtsam on asju ellu
viia,” usub Rahumägi.
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Ohutu grillimise
põhitõed
Seoses peatselt algava
suveperioodiga tuletab
päästekeskus elanikele meelde
mõned ohutut grillimist
puudutavad põhitõed.

Eelmisel kevadel tuli päästjatel Tallinnas ja Harjumaal sõita ebaõigest grillimisest tekkinud probleeme lahendama 45
korral. Viiel korral põhjustas grillimise
ohutusnõuete eiramine hoonetulekahju.
Selle aasta esimestel soojadel kevadilmadel on samuti mitmel korral grillijatele
tuleohutusnõudeid selgitamas käidud.
Tõsisemaid tagajärgi hooletu lahtise
tulega ümberkäimine õnneks veel toonud
ei ole.
Päästeseaduse § 25 järgi vastutab
ehitise või territooriumi omanik seal ka
tuleohutuse eest. Soovitav on kasutada
grillahju kohas, kus sädemete ja tule
levik on piiratud. Tahkekütusel töötav
grillahi peaks paiknema sellises kohas,
kus läheduses pole kergesti süttivaid
materjale. Vältima peab sädemete sattumist hoone katuseräästasse. Samuti tuleb
valida mittepõlev aluspind.
Lahtise tule kasutamine hoones või
selle rõdul on igal juhul tuleohtlik tegevus. Möödunud aasta aprillis puhkes
tulekahju Viimsi vallas Pringi külas
asuvas elumajas kus põles kolme kordse
maja pööning ning oletatavalt põhjustas
tulekahju rõdul olnud grillahi.
Grillimisel tuleb järgida samu ohutusnõudeid, mis lõkke tegemisel. Arvestama
peab ilmastikuolusid, tuule tugevust ja
suunda. Ei tohi unustada, et metsad on
eriti tuleohtlikud ning lisaks peab jälgima
omavalitsuste korraldusi metsas viibimise kohta.
Siseministri 18.06.1998.a. määruse
nr 15 ‘’Tuletööde tuleohutusnõuded’’
punkti 90 kohaselt peab tahkekütusel
töötav teisaldatav šašlõki- ja grillahi või
muu samalaadne seadis asuma mistahes
ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast
vähemalt 5 m kaugusel (miinimumnõue
aga sõltub tuulest ja lähedal paiknevast
põlevmaterjali kuivusest).
Nimetatud ahjud peavad kasutamise
ajal olema pideva järelevalve all ning
grillahju kasutamise ajal peavad olema
käepärast esmased tulekustutusvahendid.
Pärast grillahju kasutamist tuleb kütusel
täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.
Kustutusvahenditeks sobivad sellised
esmased kustutusvahendid nagu liiv,
vesi ning vähemalt kuue kilogrammine
pulberkustuti.
Päästekeskus soovib ohutut grillihooaega!

Saue Vallavolikogus 26. aprillil
Istungist võtsid osa vallavolikogu
liikmed Indrek Tiidemann, Tiiu Ingerainen, Jüri Esinurm, Eha Lõhmus, Eero
Kaljuste, Jaanus Kallion, Olav Kruus,
Lehte-Hilja Kullama, Aavo Mitt, Ville
Pak, Veiko Pedosk, Ruth Piile, Kalle
Reiter, Leino Reinola, Rein Riga, Olvi
Suurkütt, Arnold Õispu, abivallvanem Priidu Kalbre, abivallavanem Tiit
Talvi, infojuht Anne-Ly Sumre, jurist
Marju Põllu, vallavolikogu sekretär Liis
Aruoja.
Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  -           
1. lugemine
Tiit Talvi tutvustas eeskirja esialgset
varianti, igasugused parandus- ja täiendusettepanekud on oodatud.
Otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine.
Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri-            1.
lugemine
Tiit Talvi tutvustas eeskirja esialgset
varianti, igasugused parandus- ja täiendusettepanekud on oodatud.
Otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
– 1. lugemine
Tiit Talvi tutvustas eeskirja esialgset
varianti - igasugused parandus- ja täiendusettepanekud on oodatud.
Kehtiva eeskirjaga võrreldes on sisse
viidud vahepealsed seadusemuudatused

ja koerte kiibistamise osa.
Otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine.

Saue Vallavalitsus teatab, et
09. maist kuni 23. maini 2007
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti
kuni 18.30-ni ja reedeti
kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4,
järgmiste detailplaneeringute
avalik väljapanek.
Vanamõisa küla Reinu I (katastritunnus 72701:002:0391 ja 0392)
maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt on maaüksus jagatud
väikeelamu kruntideks, transpordimaaks ja üldmaaks. Planeeritud on
kuus väikeelamukrunti suurustega
1500 m2 ja kaks ridaelamu krunti. Väikeelamu krundile on seatud ehitusõigus ühe väikeelamu ja ühe abihoone
ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 300

Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.
15 poolthääle ja ühegi vastu ning 1
erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 026- “Vatsla
küla Madise kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine”.

Saue valla avaliku korra eeskiri
–  1. lugemine
Tiit Talvi tutvustas eeskirja esialgset
varianti, igasugused parandus- ja täiendusettepanekud on väga oodatud.
Kahe korteriga elamu lubamisest
Otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine. Alliku küla Koidu tee 4, 6, 8, 30 ja 32
kruntidele
15 poolthääle ja ühegi vastu ning 1
Saue valla heakorraeeskiri-             
erapooletu
häälega võttis Saue Val1. lugemine
Tiit Talvi tutvustas eeskirja esialgset
lavolikogu vastu otsuse nr 027-“ Kahe
varianti - igasugused parandus- ja täien- korteriga elamu lubamisest Alliku küla
dusettepanekud on oodatud.
Koidu tee 4, 6, 8, 30 ja 32 kruntidele”.
Otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine.
Saue valla üldplaneeringut muutva
Saue valla Lemmikloomaregistri
detailplaneeringu algatamine Jõgisoo  
põhimäärus – 1. lugemine
külas Liidumäe ja Priidiku kinnistul
Tiit Talvi tutvustas põhimäärust ja
Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.
lisas, et igasugused parandus- ja täien15 poolthääle ja ühegi vastu ning 1
dusettepanekud on oodatud.
erapooletu häälega võttis Saue VallavoOtsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine. likogu vastu otsuse nr 028 –“ Saue valla
üldplaneeringut muutva detailplaneerinAlliku küla Pilliroo 26 ja Pilliroo 28 gu algatamine Jõgisoo külas Liidumäe ja
kinnistute detailplaneeringu vastuvõt- Priidiku kinnistul”.
mine
Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.
Saue valla üldplaneeringut muutva
16 poolthääle ja ühegi vastu ning
detailplaneeringu algatamine Alliku  
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavo- külas Loo 1 kinnistul
likogu vastu otsuse nr 025 – “Alliku
Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.
küla Pilliroo 26 ja Pilliroo 28 kinnistute
14 poolthääle ja ühegi vastu ning 1
detailplaneeringu vastuvõtmine”.
erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 029 – “Saue
Vatsla küla Madise kinnistu detail- valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Alliku külas Loo 1
planeeringu vastuvõtmine

Avalik detailplaneeringute väljapanek
m2 ja kõrguseks 8,5 meetrit. Ridaelamu
ehitusaluseks pinnaks 900 m2 ja kõrguseks 8,5 meetrit. Üldmaa krundile on
ette nähtud lasteaed. Detailplaneeringu
koostajaks QP Arhitektid OÜ, töö nr
QP- 06-07.
Vanamõisa küla Kopli –2 maaüksuse (katastritunnus 72701:002:0969)
detailplaneering. Detailplaneeringu
kohaselt on maaüksus jagatud kahekümne kolmeks väikeelamumaaks,
kaheks liiklusmaaks ja kaheks üldmaa
krundiks. Ehitusaluseks pinnaks 300
m2 ja kõrguseks 9 meetrit elamul ja 6
meetrit abihoonel. Detailplaneeringu
koostajaks Vinta-Vänta Varandus OÜ,
töö nr 011004D.
Laagri aleviku Pilliroo tn 26 ja
28 maaüksuse (katastritunnus

72701:005:2480 ja 72701:005:0522)
detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt jagatakse maaüksus neljaks
korterelamu krundiks, üheks üldmaa ja
üheks tootmismaa krundiks. Planeeritud
krundid on suurustega 2939 kuni 3506
m2, neljale krundile on seatud ehitusõigus ühe korterelamu ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 800 kuni 1140 m2 ja
kõrguseks 12 meetrit. Detailplaneeringu
koostajaks K-Projekt AS, töö nr 06091.
Vatsla küla Madise (katastritunnus
72701:001: 0240) maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt
on maaüksus jagatud kaheks kruntideks,
transpordimaaks ja üheks äri- tootmismaa krundiks. Äri- ja tootmismaa
krundile on seatud ehitusõigus ühe hoone
ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 9200
m2 ja kõrguseks 14 meetrit. Detailplaneeringu koostajaks Casa Projekt OÜ,
töö nr 60/06.

Juuliku-Tabasalu ühendustee eelistatud trassi aruanded
Juuliku-Tabasalu ühendustee
projekteerimine algatati
Maanteeameti poolt
eesmärgiga tagada nimetatud
piirkonnas maanteevõrgu
toimivus, ohutus ja
keskkonnasäästlikkus.

GRILLIPEO LÕPP: Viimsis
peetud rõdupidu sai päästjate
oletustel kurva lõpu just
grillimise tõttu
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uudised

Projekti erilisus seisneb Tallinna
Ringtee puuduva läänepoolse osa rajamises läbi tugevalt (valdavalt elamuehituseks) planeeritud või kavandatud alade
ning lõikumises kolme suure Tallinnast
väljuva maanteega.
Tänane maanteedevõrk selles piirkonnas tagab suhteliselt sujuva liiklemise
pealinna suunas, mis soodustab pealinna
lähialade kasutuselevõttu elamualadena, kuid toob ühtlasi kaasa liikluse

kiire suurenemise nimetatud suunas.
Samuti vähenevad võimalused võtta
need alad kasutusele tootmise tarbeks,
kuna selline areng toob kaasa linnakeskuste ummistumise ja see omakorda
piirkonna konkurentsivõimetuse. Selge
ja konkreetse ühendustee loomisega
antakse piirkonnale uus arengupotentsiaal, soodustades lokaalsete keskuste (Juuliku, Tännassilma, Harku,
Tabasalu) arengut.
Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojekteerimise käigus valitud kolme
trassivariandi ning keskkonnamõjude
hindamise avalike arutelude tulemusena
ja täiendavalt projekteeritud kahe
trassivariandi hulgast eelisvariandi
selgitus- ja tasuvusaruannetega saab
tutvuda Teede Tehnokeskuse kodulehel,

http://www.teed.ee/juuliku-tabasalu/
index.htm

Ca 18 km pikkune JuulikuTabasalu ühendustee kulgeb
praktiliselt põhja-lõuna
suunalisena vahetult
Tallinnast lääne pool.
Ühendustee saab alguse
Sakust põhja pool Tallina
Ringteele kavandatavast Juuliku liiklussõlmest ning lõpeb
Tabasalust läänes
Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel
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kinnistul”.
Saue valla üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamine  Jõgisoo  
külas Veere ja Veeremaa kinnistutel
Tiit Talvi tutvustas otsuse eelnõud.
14 poolthääle ja ühegi vastu ning 1
erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 030 – “Saue
valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Jõgisoo külas Veere
ja Veeremaa kinnistutel”.
(Üks volinik ei viibinud ruumis.)
Kinnistu Evardi 7 katastriüksuse  
sihtotstarbe muutmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
15 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 031 –“Kinnistu
Evardi 7 katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”. (Üks volinik ei viibinud
ruumis.)
Kinnistu Suurekoorma katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
16 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 032 –“Kinnistu
Suurekoorma katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”.
Kinnistu Tammevälja katastriüksuse  sihtotstarbe muutmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
16 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 033 –“Kinnistu

UUDISED
Tammevälja katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”.

Ülevaade volikogu komisjonide tööst
2006. a - majanduskomisjon
Veiko Pedosk andis ülevaate majanduskomisjoni tööst 2006.a aastal.
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Aiandushuviliste rõõmuks avas
Hortes uue laiendatud välimüügiala
Terve kevade väldanud
ehitustegevus Laagri külje
all Pärnu mnt ääres asuva
aianduskeskuse Hortese hoovi
peal on lõppenud. Külastajaid
ootavad 3000 m2-l müügiplatsil
senisest laiem valik õuetaimi.
Uus õueala meenutab väikest parki,
kus looklevate teeradade kõrval saab
tutvust teha sadade erinevate taimedega.
"Siin on kuused, kadakad,ja viljapuud,
lehtpõõsad ja pukspuud,” tutvustas
ettevõtte turundusjuht Alo Ivask. Sortimenti on võetud ka mitmeid erikujulisi
eksemplare, nii et aiandushuviline ei pea
piirduma traditsioonilise elupuuga, vaid
saab soovi korral rikastada oma aeda
näiteks spiraalselt taeva poole kõrguva
isendiga.
Turundusjuhi sõnul paneb meie kliima
toodete mitmekesisusele ka omad piirid.
Nii mõnedki külmakartlikumad, aga
põnevad taimed, mida tarnijatel pakkuda oleks, meie ilmades hakkama ei
saaks. Ivask nendib eestlaste aiandushuvi kasvavat trendi. “Aiandusäri käib
ühte sammu ehitusturuga, võib-olla
aasta-paar tagapool”, kinnitab spetsialist. Mida rohkem uuselamuid tekib,
seda suuremad rahvamassid külastavad
ka aianduspoode.
Ivaski sõnul suhtuvad kliendid aiakujundamisesse peamiselt kahte moodi.
Ühed on need, kes armastavad ise
nokitseda, kujundada, taimi istutada ja
katsetada. Teiste jaoks on aed nagu toa
pikendus, see on koht vaba aja veetmiseks - oluline on ilus-tugev muru,
grillikoht, mõni üksik taim.
Hortese klienditeenindajad on saanud
ka erialaseid koolitusi ja Ivask julgustab
nõu küsimiseks alati pöörduda. “Meil
on siin üks nii hea spetsialistki, et kohe
hommikul hakkab summ koos müü-

Heakorranädal “Ääsmäe puhtaks”

Kinnistu Tänava katastriüksuse  
sihtotstarbe muutmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
16 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 034 –“Kinnistu
Tänava katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”. (Üks volinik ei viibinud
ruumis.)
Kinnistu Vainu katastriüksuse  sihtotstarbe muutmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
17 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 035 –“Kinnistu Vainu katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”.
Kinnistu Suurekivi 1 rendile andmine
Priidu Kalbre tutvustas otsuse eelnõud.
16 poolthääle ja ühegi vastu ning
erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 036 –“Kinnistu
Suurekivi 1 rendile andmine”.
(Üks volinik ei hääletanud.)

jaga liikuma ringi liikuma ja nii õhtuni
välja,” tunnustab mees oma töötajate
pädevust.
Hortese kontseptsioon on keskendunud neljale põhivaldkonnale - ilus
aed, aiatööd ja vaba aeg, toataimed
ning lemmikloomad. Ilusa aia maailmas
saab kunde kõik vajaliku aia rajamisega
seonduva kauba - lisaks taimedele mullad, väetised, potid. Vaba aja sektsioon
pakub muuhulgas grille, võrkkiigesid,
mänguväljakuid ja muruniidukeidki.
Toataimede osas saab paremalt haarata
taime ja vasaku käega valida kohe
juurde sobivas suuruses ja värvigammas
ümbrise ning laias valikus on pakkumisel ka erinevad kodu aksessuaarid.
Uhkust tunneb Ivask ka lemmiklooma
osa üle. Varustust leidub nii koertelekassidele, ilma ei jää ka närilised,
roomajad ega isegi hobused. Ivaski
sõnul on kauplus loomaomanike käest
kiita saanud, sest Hortes on ainus pood,
kuhu võib julgelt siseneda koos lemmikuga. Kas ka poniga näiteks? “Aga
palun,” lubab Ivask, kuid toonitab, et
omanik ikka vastutab looma korrektse
käitumise eest. Koertele on ka oma
penitoidu degusteerimise laud ja jõukamad loomaomanikud saavad hellitada
lemmikut kasvõi kuulsate Swarowski
kristallidega kaelaehtega.
Hortes ei ole kitsi ka kundede koolitamisega. Lisaks pikale aiandusalasele
raamatuletile, on alati varuks ka
väikesed soovitused. Maikuuks annab
aianduskeskus järgmise idee:
Järelejäänud kohvipaksu sobib
kasutada väetisena happelisel pinnasel kasvavatele taimedele nagu asalea,
rododendron, mustikas, sidrunipuu ja
varjukannike.
Koduvald
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NOORED
HOOS:
Ääsmäe
kandis
tööd ei
kardeta

Ka sellel aastal viis Ääsmäe
Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus
läbi heakorranädala “Ääsmäe
puhtaks”.
Üritust on korraldatud juba mitmeid
aastaid Silvi Saarniidu juhendamisel
ning mille eesmärk on aasta jooksul
inimeste poolt maha visatud praht
koostöös noortega kokku korjata. Sel
aastal olid ürituse eestvedajatakse
Ääsmäe noortekeskuse töötajad Imbi
Tigasson ja Ene Kristmann.
Üldiselt võis heakorranädalaga rahule jääda. Kokku käis kolmel päeval
Ääsmäe küla koristamas 43 noort. Lisaks noorsootöötajatele olid abiks kolm
täiskasvanut, kes aitasid nii koristada kui
ka noortel silma peal hoida. Suur tänu
Ääsmäe külakogule, kes hoolitses selle
eest, et noored koristajad peale tööpäeva
saaksid midagi süüa ja juua. See oli ka
kindlasti üks põhjus, mis motiveeris
noori koristama.
Enne kui noored koristama said hakata, pidime ette lugema ohutusnõuded,
välja jagama kindad ja jagama tööülesanded. Kõigil koristajatel oli kohustus

töökindaid kanda, sest väga palju oli
klaasikilde ning leiti ka üks süstal. Välja
võiks tuua ka noorte põnevamaid leida
koristustöödelt: suusk, kaks teemärki,
pott, roostetanud hekikäärid, ripsmetušš,
kummik, hambahari.
Nende päevade jooksul sai Ääsmäe
küla päris puhtaks, kuid nädal hiljem
tegi küla vahel jalutades meele nukraks
see, et noorte tööd ei austatud ning
taaskord olid maha visatud krõpsupakid,
joogipudelid jm. Tundub, et kõik see
vaev oli asjata, mis sest, et heakorranädalal sai üles pandud ka kolm uut
prügikasti, kuhu vabalt võiks oma prahi
panna, mitte maha visata.
Heakorranädal lõpetati volbriõhtuga,
kus tantsuks esines Co. Erarõõm ning
line-tantsu õpetas Eve Kaldmaa, premeeriti tublimaid koristajaid ning toimus
võrkpalliturniir.
Kiitus ja tänu noortele, kes osalesid
heakorranädala raames Ääsmäe küla
ilusamaks ja puhtamaks muutmisel.
Imbi Tigasson
Ääsmäe noortekeskuse
töötaja

Laagri jõekallas sai talgutel puhtaks
20. aprillil kell 15.00 kogunesid
koristajad Veskitammi
Kultuurikeskuse hoovile,
Kuuse tänavalt ja veel mujaltki
rahvast jäid oma kodu
lähedusse koristama.
Täname aktiivset osalust Linda Roobi
poolt, kes koordineeris ühtlasi ka Kuuse
tn inimeste tööd. Lisaks olid aktiivsed ka
Laagri Lasteaia töötajaskond, kes samuti
koristas oma maja ümbrust. Mõned
päevad varemgi said osa Laagri rahvast
innustust ning tegid korda individuaalmajade ümbrusi ning ka koristati
Saue valla Sotsiaalmaja ümbrust.
Me olema väga uhked nende üle, kes
meid igati jõu ja nõuga koristustalgutel
toetasid. Aitäh teile veelkord. Võiks

VALLAVALITSUS TALGUTEL:
sotsiaalnõunik Mare Jallai ja
maanõunik Mall Varus on käed
mullaseks saanud

mainida veel seda, et oleksime lootnud veelgi aktiivsemat osavõttu. Meie
ühine suur murelaps - jõeäär sai nüüd
küll päris puhtaks. Koristati ka veidi
Redise tänava ümbruses, kuid sinna
oleks abikäsi veelgi vaja. Ideaalne oleks
olnud, kui oleksime suutnud koristada ka
raudtee äärt.
See, et üritus iseenesest toimus, oli
igati positiivne. Järgmisel aastal ootame
veel aktiivsemat osavõttu- nii ettevõtete, firmade, korteriühistute poolt.
Meie kodu on meie on meie visiitkaart,
hoiame seda ikka kaunina!
Tänud firmadele: Sagro, Kovek.
Riina Uuk
veskitammi kultuurikeskuse
projektijuht

SAMA TUBLID: Ega Laagri
nooredki naaberküla omadele
alla jäänud

uudised
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Raamatukogu
raamatud koju kätte
Saue Vallaraamatukogu
on arendamas koostöös
valla sotsiaalosakonnaga
eriteenust liikumispuudega
ja eakatele valla elanikele,
kes objektiivsetel põhjustel
raamatukogu külastada ei
saa , kuid vajaksid aeg-ajalt
abi teavikute laenutamiseks
raamatukogust.

Inimeste vajadused, kellele vald osutab
koduteenust ja keda sotsiaaltöötaja
regulaarselt külastab, on teada ja üksikutel juhtudel on seni neile ka raamatuid
viidud ja toodud.
Meid huvitab, kui suur on selliste
inimeste ring, kes taolist teenust vajaks
ja kasutaks, kes nad on ja millise kirjanduse suhtes oleks nõudlus. Siis selgub,
kui suures mahus ja kuidas edasist tööd
planeerida.
Praegu kahjuks ei ole võimalik Saue
Vallaraamatukokku ratastooliga siseneda.
Tulevikus ehk on võimalik seda viga
parandada.
Kui liikumispuudega inimesel on
kontaktisik, kes tema kontakte välismaailmaga aitab vahendada, on hea ja sellisel
juhul ei ole mingit takistust ka lugejaks
registreerumisel.
Tellimused ja päringud, ka teemanõuded (kirjanduse valik mingil teemal)
saab edastada ka telefoniga või elektrooniliselt. Saue valla eelarve võimaldab
komplekteerida päris rikkalikku valikut
ilukirjandusest ja teadmiskirjandusest.
Kuigi Tallinn on oma suuremate raamatukogude ja võimalustega väga lähedal,
saab enamike elanike lugemisvajaduse
rahuldada kohapeal.
Raamatukogu koduteenus meie sotsiaaltöötajate abiga on esialgu idee ja
pakkumine puudega inimeste elukvaliteedi parandamiseks, mille teostamine
sõltub ka sellest, kas see leiab positiivset
vastukaja.
Lia Nirk
Saue Vallaraamatukogu juhataja

Telefon: 679 6869
E-post: raamatukogu@sauevald.ee

31.mai kell 18.00
Laagri Kooli kõrval
asuval platsil

lemmikloomapäev
Erinevad atraktsioonid - võistlused.
Võimalus tutvuda mitmete
loomadega (roomajad, koerad jne)

Külla ootame
väljaõpetatud politseikoeri

Kõik huvilised on oodatud!
Registreerimine ja info:
Taigur Tooming
6 517 635
taigur@laagrik.edu.ee
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Ökoloogiline planeerimine pole mitte
moe, vaid aruka toimimise küsimus
Ääsmäe 6. Ümarlauas kuulati
ökoloogilise planeerimise
ja ehitamise põhimõtteid
ja võtteid ning Saku valla
kergliiklusteede arendamise
kogemusi
Ääsmäe kuuendal ümarlaual 19. aprillil kuulsime ökoloogilise planeerimise
ja ehitamise asjatundjat Marek Strandbergi. Teise ettekandjana tutvustas Saku
abivallavanem Kalle Pungas Saku valla
kogemusi kergliiklusteede arendamisel.
Marek Strandberg vastas ümarlauas
esitatud küsimustele nii:
Mis teeb ühe küla ökokülaks? Millised on ökoküla tunnused, kuidas ta
ära tunneb, mis on ökokülas teistmoodi kui tavalises külas?
Lihtne ja ilmselt ka täpne on öelda,
et mida väiksem on küla või asumi
ökoloogiline jalajälg seda ökoloogilisem see asum ka on. Ökoloogilise
küla tunneb ühtpidi ära seal olevatest
ökoloogilistest ja energiasäästlikult
toimivatest hoonetest. Teisalt on
ökoküla ka selline, kus kohapeal või
lähikonnas on olemas lasteasutused,
koolid, vaba aja veetmise võimalused ja
loomulikult töökohad.
Kaunis paik linnast eemal, kus külg
külje kõrval elab palju inimesi, kes igal
hommikul nii ennast kui lapsi lähilinna
kooli-tööle toimetavad ja õhtul tagasi,
veetes sedasi mitmeid tunde autodega
ummikutes istudes, ei ole ökoküla.
Selline planeering ei erine ökoloogilises
mõttes linna keskel paiknevast pilvelõhkujast. Lihtsalt pilvelõhkuja on külili
pandud ja hajutatud ning lifti asemel on
autod. Ökoloogilisus nii maja kui küla
tasemel hakkab ennekõike mõtteist,
millest lähtuvalt üks või teine asuala on
planeeritud.
Mis vahet on majal ja ökomajal?
Mis on ökomaja omadused, miks ja
mille poolest ta hea on?
Ökomaja on hübriidmaja, milles
rakendatud tehnoloogiad võimaldavad
saavutada seal elavate inimeste jaoks
tervisliku elukeskkonna väikese energia
ja materjalikuludega. Kusjuures need
hübriidlahenduseks kokku pandavad
tehnoloogiad on reeglina nii kõrg- kui
lihttehnoloogiad. Nii on ökomaja
osaks arvutijuhtimisega elektrisüsteem,
nanomaterjalist pinnatöötlusega päikesekollektorid aga ka näiteks savikrohv
või taimestatud katus. Kõigi nende
lahenduste eesmärk on paremini sobituda looduslikesse aine ja energiavoogudesse.
Kas ökomaja ehitamine on kallim
ja vaevalisem kui tavalise „kilekottkipsmaja“ ehitamine?
Sõltub, kui pikk ja milline on nimekiri
asjadest, mida me selleks hinnaks kokku
liidame. Ärge seejuures unustage, et
tavamajadegi ehitushind on viimase viie
aasta jooksul kallinenud üle kahe korra.
Aga…kui panna kokku materjalid ja
kasutatava tehnika hind siis ökoloogilise
maja ja mitteökoloogilise maja hinnad
polegi nii erinevad. Kui hinnatavate asjade nimistu on pikem ja sellesse kaastakse nii inimeste tervis, energiakulutused jne jne…siis ökomaja on kindlasti

Näiteks kahekordse maja kolmekordseks ehitamisel ja soojustamisel
tasub kaaluda varianti kasutada näiteks tselluvilla, keldrisse aga installerida kogu maja küttev biokütuseid
kasutav keskküttekatel. Ideaalis
ja mujal maailmas on levimas ka
sooja- ja elektri koostootmine, kus
vastavate ettevõtete omanikud on
külaelanikud ja talupidajad ise.
Vaata näiteks:
http://www.bioenergiedorf.de,
http://www.guessing.co.at
http://www.german-renewable-energy.com ,
http://www.nordicbioenergy2007.se,
http://www.transform.dk

odavam. Ehk ökomaja on võimalik just
nii määratleda, et hinnata hoone terve
elutsükliga seotud energia, keskkonna ja
loomulikul ka rahalisi kulutusi.
Kust saab ökoehitusmaterjale?
Reeglina on neid osaliselt Eestiski
võimalik poest osta. Või tellida, aga
kasutamise vähesus teeb siin oma korrektuuri: hinnad on jätkuvalt kõrged.
Kogenum ökoehitaja suudab ka materjali oma jõududega varuda. Savi
näiteks, mida seina ehitamiseks ja
viimistlemiseks kasutada. Aga eelkõige
hakkab maja ökondus just materjalide
ja tehnoloogiate omavahelisest kombineerimisest. Nii võib ehitada palkidest täiesti ebaökoloogilise ja betoonist
piisavalt ökoloogilise hoone … mõelge
ise, kui kuupmeetrist metsakuivast palgist kiirel tootmisel kuivatatakse välja
200 liitrit vett, siis selleks kulub 400
kWh soojusenergiat. Kui siis selline
kiirkuivatatud palk freesitakse mõõtu
ning sama teed ka tapitakse on küllaltki
meelevaldne nimetada sellist seinamaterjali ökoloogilisemaks kui betooni.
Kas ökomaja saab olla ainult uus
maja või saab ka olemasolevaid individuaal- ja korrus maju ökoloogiliselt
renoveerida? Kuidas?
Maja ümberkohandamine ökomajaks on ikka võimalik…olgu siinkohal
öeldud, et eesmärgiks on sel puhul
hoone säästlikkuse suurendamine. Nii
saab seda teha võttes kasutusele päikesekollektorid vee soojendamiseks ning
kütteks, muutes küttesüsteemi selliselt,
et on võimalik kasutada näiteks puiduhaket. Loomulikult parandades hoone
soojapidavust, aga ka nii, et kasutades
loodulikke materjale, parandate hoone
sisekliimat. Ökoloogiline renoveerimine
algab sellest, et hindate palju on hoones
sellist, mida saab korrastada ega ole
vaja välja vahetada. Siis hindate kuivõrd
on selles asukohas võimalik kasutusse
võtta neidsamu looduslikke energiavooge: valgus, tuul, biomass, et vähendada tulevikus energiakulutusi.
Mida inimesed saavad oma külas
ise teha, et see ökokülaks saaks?
Kasvõi nii, et külaelanikud võivad
ju oma huvidest lähtuvalt algatada või
täiendada piirkonna detailplaneeringuid
ja selle kaudu anda juba ette ehitustegevusele ökoloogiline suundumus. See
eeldab küla raames ühishuvi olemasolu

ja koostööd, samas selliste plaanide
elluviimist raskendab alati inimlik huvi
oma maade müügist võimalikult soodne
kasum teenida.
Kas ökoküla tähendab, et kõik
peavad vägisi punnitama „öko-olemist“ või annab see võimaluse neile,
kes soovivad teha oma elukeskkonda
ja elamist-olemist mugavaks ja mõnusaks?
Eks neid ökokülasid ole tõesti erinevaid, ka selliseid kus ökoloogilise
elamise nimel koos elatakse. Sellistes
kogukondades aga siis pühendutaksegi
teatavale ideele, mulle isiklikult selline
elamisviis ei istu. Säästlik planeerimine
ja ehitamine ning säästlike tehnoloogiate kasutamine peaks olema mõistlikuks käitumisnormiks, nii nagu seda on
täna ju raiskav planeerimine.
Kas öko-asi on moe-asi, mis võib
peagi moest minna? Või on see
elamise ja mõtlemise viis, terviku
nägemine oma ninaesise asemel?
Paraku on kaasajal paljud kaubanduslikud valikud moega seotud. Sestap
paistab raiskav planeerimine ja ehitamine kaasajal välja nii nagu paistaks
autoomanikele keegi, kes järjekindlalt
üritaks ringi liikuda 19. sajandi auruautoga. Kõik auto omadused on sellelgi olemas: rattad, mootor, istmed ja
juhtimisagregaadid ning sõiduk tarbib
kütust. Me peaksime suutma mõista,
et ökoloogiline ehitamine ja planeerimine pole mitte niivõrd moe kui aruka
toimimise küsimus. Loomulikult on
hea, kui mood sellist valikut eelistab ja
soosib.
Saku valla kergliiklusteede ehitamise kogemusi
Saku valla kergliiklusteede ehitus
algas ideest pärast Soome omavalitsuse külastust 1997.a., et ka Eestimaal
taoline teoks teha. Üldplaneeringus
oli kokku lepitud, millised alad jäävad
tiheasustuse ja millised hajaasustusega.
Alul oli kergliiklus teede rajamise
tegevus stiihiline, kuid hiljem juba
süstemaatiline. Planeerimine käis
koostöös Põhja Regionaalse Maanteeametiga, kui riigiteid hakati renoveerima. Juba planeerimise etapis on oluline
kokku leppida ka hilisem kergliiklusteede hooldus. Planeeriti ja kavandati
kergliiklusteed nii, et asulate vahel
ehitas teed maanteeamet ja asulate sees
Saku vald. Enamus maaomanikega,
kelle maad kergliiklustee läbis, jõuti
kiiresti kokkuleppele. Saku valla uus
üldplaneering on kooskõlastusringil
ja kui on soov saada jalgrattaühendus
Saku vallaga, siis on just praegu õige
hetk teha omapoolsed ettepanekud
kergliiklusteede trasside asukohtade
jaoks, mis ühendavad asumeid ja tõmbekeskusi.
Kolmanda kavandatud tegevuse
jaoks, Ääsmäe arengukava I visandit
aruteluks, enam aega ei jäänud. See
jätkub järgmises ümarlauas 17. mail
kell 19.00 Ääsmäe koolis. Ootame
sinna esinema ka tuntud loodusemeest Fred Jüssit, kes näitab pilte ja
laseb kuulata looduse hääli.
Ahto Oja
Ääsmäe Külakogu
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Südamenädal Saue vallas päädis eakate peoga
Südamenädala ürituste kavva mahtusid
tasuta osalemised aeroobikatundides ja
Laagri ujulas ning tervisliku seisukorra
mõõtmised tervisekeskuses, valla
eakaid ootas 27. aprillil Veskitammi
Kultuurikeskuses mõnus pealelõuna
koos eripalgeliste esinejatega.
Juba teist aastat korraldab sotsiaalosakond eakatele
Südamenädala raames infoürituse, mille fookuses on
nõuanded, kuidas säilitada hea toonus ja elulust.
Aleksei Turovski - tuntud loomateadur avas päeva
oma lustlike lugudega loomariigi tervisekäitumisest.
Nii mõnelgi korral reageeris publik naerupahvakutega, paralleelid inim-ja loomariigi vahel olid selgesti
äratuntavad.
Ka vallavanem Mati Tartu tervitas oma kohalolekuga memmesid ja pani südamele, et vanaemade eeskuju ja suunised on väga olulised lapselaste
tervisekäitumise kujunemisel. Räägitakse ju tänasel
päeval palju noorte ebatervislikest eluviisidest, mis on
toonud laste rasvumistõve ka Eesti elu argipäeva.
Ajakirja Elukiri, mille sihtrühm on peamiselt küpses
eas ja elukogemustega inimesed, peatoimetaja rääkis
vahvatest ettevõtmisest, mis koos oma lugejatega
ette võetakse - reisidest, mis mõeldud just vanema
generatsiooni huve ja vajadusi silmas pidades ja teistest ühisüritustest. Ka oli peatoimetaja kaasa võtnud
hulgaliselt ajakirjanumbreid, et needki, kes Elukirjast
senini midagi kuulnud polnud, said pihutäie trükiseid
koju uudistamiseks kaasa.
Sel korral oli võimalus osalejatel ka ise aktiivselt
kaasa lüüa. Lisaks traditsioonilisele ühislaulmisele,
said memmed jagada oma kogemusi sellest, kuidas
keegi ise oma tervise eest hoolt kannab.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tervise eest hoolitsemise nippe osalejate igapäevase kogemuse järgi
teen kepikõndi, sõidan rattaga, võimlen, ujun
külastan lõbusaid üritusi ja kohvihommikuid
söön juurvilju, toitun korrapäraselt ja tervislikult
töötan koduaias, jalutan, viibin palju värskes õhus
suhtlen palju tuttavate ja sõpradega
ei tarvita alkoholi ega suitseta
ei söö palju magusat ja soolast
magan piisavalt

Vastajate vahel toimus loterii, kus auhindadeks
olid raamatud Ita Everi eluloost, mitmed kasulikud
hügieenikomplektid, kinkekaardid Hüüru Trahterisse
ja Veskitammi pubisse ning üllatusena ka aastatellimus ajakirjale Elukiri. Kohale kutsutud massaazikooli
õpetajate käe all said huvilised mõnusa mudimise
osaliseks, koju kaasa andis juhendaja Marge ka erinevaid enesemasaazivõtteid, mis koha peal kaaslaste
õlgade najal selgeks said.
Laagri apteektiproua jagas nõuandeid apteegis
müügil olevate looduslike abivahendite kohta, mõõta
sai keha rasvasisaldust ja kehamassiindeksit. Lisaks
kohvilauale oli Saue valla Kadarbiku talu pannud
degusteerimiseks välja erinevaid smuutijooke ja
mahlamaitseid.
Üritus tipnes suurte tulbikuhilatega, mis kevade
alguse meeleolus memmedele koju vaasi viimiseks
kingiti.
Sotsiaalnõunik Mare Jallai tänab Saue valla aktiivseid eakaid, kellega koos ja kelle jaoks on lausa
lust selliseid üritusi korraldada ja ta usub, et loodud
traditsioonid jäävad kestma ja võidavad aina uusi
südameid.

Tuulisel ja vihmasel aprillikuu
kolmandal laupäeval kogunesid
Harjumaa eakad Veskitammi
Kultuurikeskusesse. Oli ka
põhjust.

KAASLASELE MASSAAZI: Õpetaja juhendamisel
said osalejad üksteise peal mudimisvõtteid
harjutada

ENS Pihlamari korraldada oli seekordne
kevadine eakate pidu. Kolm aastat tagasi
otsustati Harjumaa eakate ühenduste volinike koosolekul, et kevadine pidu hakkab
rändama. Esimene toimus Ardus (Kõue
vald) teine Riisiperes (Nissi vald) ja tänavu
toimus Laagris (Saue vald). Nii tutvume
oma maakonna valdadega. Peo korraldaja
leitakse juba jaanuarikuisel volinike koosolekul. Peo korraldaja valib ja otsustab
kuupäeva.
Kontserdi alguseks oli saal rahvast täis,
kohale tuldi nii Keilast kui Kuusalust.
Eakaid ei seganud vihm ega külm ilm.
Kontsert algas ansambli Pihlamari lauludega ja seenioride tantsudega. Seeniorid
olid lühikese ajaga ära õppinud mitu-mitu
tantsu. Siis tulid Kivimäe mees-õpetajad
oma kooli poiste ja tüdrukutega meie ette.
See oli üllatus, öeldi. Nii ta oligi, sest poisid
olid vahvad, säde nende hulgas oli viieaastane hiina poiss.
Kontserdi vaheajal pakuti tugev lõunasöök ja kuuma kohvi.
Kontserdi teise osa sisustas Erki Otsmann.
Paljud olid teda laulmas kuulnud-näinud,
aga teda võib kuulata ikka veel ja veel.
Eakad jäid kontserdiaga väga rahule
Kõikide eakate nimel siiras tänu
olvi suurkütt
ÄÄSMÄE Eakate naiste
ühendus Sügis

HEA NÕU: Apteekriproua Ester Tiru kasulikku
infomaterjali jagamas

Laagri tervisekeskuse
lastekabinet teeb
kaitsesüste
puukentsefaliidu vastu
Puugihammustust saab
vältida ka sobiva riietuse
ning putukatõrjevahenditega,
aga kindla kaitse annab
kaitsesüstimine.

KAUNIS KEVADÕIS: Värske tulbikimbu ja sooja
naeratuse said memmed kaasa valla kommunaalja majandusspetsialistilt Indrekult

koduvald

MEIE HULGAST LAHKUNUD
LINDA KÜBAR 			
JAAN KUUL 			
HANS KRUUS			
PRONITŠENKO NIINA
TÕNU TOOMLA 			
INDREK LUKS			

Harjumaa eakad
pidutsesid Laagris

30.01.1923-06.04.07
03.04.1940-15.04.07
13.11.1934-14.04.07
29.06.1940-16.04.07
03.01.1942-19.04.07
03.02.1945-25.04.07

Otsime 2,5-aastasele poisile
lapsehoidjat täis- või 0,5- kohaga
ajavahemikus
sept 2007 kuni juuni 2008.
Tasu kokkuleppel.
Asukoht Laagri,
Männimetsa tee, Saue vald.
Huvilistel palume helistada
6796974 või 5011281

Puugid on inimesele ohtlikud märtsistaprillist kuni oktoobrini ja vastupidiselt
tavaarvamusele, et puuk ründab vaid puu
otsast, varitseb ta tihti hoopis maapinnal. Viirus põhjustab mittemädase aju ja
ajukelme põletiku. Raskemini haigestuvad
üle 50 aastased inimesed.
Täielik immuunsus puukentsefaliidi vastu
saadakse kolme kaitsesüsti järel. Kaks esimest tehakse ühe kuni kolmekuuliste vahedega, kolmas umbes aasta hiljem. Immuunsus tekib juba pärast kaht esimest süsti, kuid
see kestab vaid ühe hooaja. Seepärast on
vajalik kolmas süst, et immuniteeti pikendada. Omandatud immuunsuse säilitamiseks
soovitatakse süstida iga kolme aasta järel
üks lisaannus vaktsiini. Vaktsineerida soovitatakse kõiki, kel vanust vähemalt kaks
eluaastat.
Laagri tervisekeskuses on võimalik etteregistreerimisel teha puukentsefaliidi vastaseid kaitsesüste täiskasvanutel 200 krooni
ja lastel 190 krooni eest. Eraldi visiiditasu
erinevalt Tallinna eriarstidest ei ole.
Lisaks on Laagri tervisekeskuse lastekabinetis võimalik reisivaktsineerimine A ja B
hepatiidi vastu.

Lisainfo telefonil 679 6881
Loe ka
www.puuk.info

sündmused
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Saue valla Suur Jüriöö jooks 2007 trotsis ilma
Täname! Saue Vallavalitsust, kelle
toetusel see tore üritus aset leidis.
Täname! Kaitseliit Harju malev
Saue kompanii, Saku Õlletehas,
Rekato, Saurix Kardikeskus, Salzburgi Hotell, Al Mare Bowling,
Laagri Haridus- ja Spordikeskus,
Salvest, PULS Brewery, Kadarbiku
talu, Balsnack, Holadisain, Kalsep
ja Rever.

STIILINÄITEID: Jüriöö jooksul osales mitut sorti loomariigi esindajaidki
Laupäeval, 21. aprillil, toimus
Tuula külas IV Saue valla Suur
Jüriöö jooks.

Külavanem Rein Riga tervitas kõiki,
kes vaatamata koledale ilmale kohale
olid tulnud ja soovis jaksu jooksmises.
Valla nimel oli rahvast tervitama ja
korraldajaid tänama tulnud Priidu Kalbre.
Traditsioonilisel üritusel osales vaatamata sandile ilmale 12 võistkonda ja
neile oli kaasa elama tulnud ligi paarsada
pealtvaatajaid. Lastejooksudest võttis osa
kokku 43 vaprat. Saime pakkuda kõigi
aegade vaatemängulisemat võistlust,
kuna pealtvaatajatel oli võimalus oma
võistkonnale “tribüünil” kaasa elada.
Kohal oli Seikluskoolituse OÜ roniseinaga, meditsiiniõde Arge Lärm ja
puhvet Raplamaalt. Õhtut juhtis Jüriöö
jooksu traditsiooniline programmijuht
Sven Sumberg ja tantsuks mängis Tuulas
legendaarne ansambel Rännumees.
Mitme meeleoluka tantsuga esinesid
Piret Kuntsi rahvatantsijad. Muusikapala

ja lauluga võitsid pealtvaatajate südamed
Jõgisoo lapsed. Üles astus Flamenco
tantsurühm Chicas Bonitas, mis koondab
endas rõõmsameelseid tantsuhuvilisi
vanuses 13-70 a. väga mitmest külast.

Eeltöö kandis vilja
Kõik oli viimasepeal. Edu tagas eelnevalt paika pandud ülesanded ja põhjalik
eeltöö. Nii nagu olime planeerinud nii ka
läks, ümberkorraldusi oli vähe. Vahejuhtumeid ja abivajajaid ei olnud. Ilm seadis
oma piirangud, aga saime nendegagi
hästi hakkama. Elekter oli meie nõrgim
lüli, aga ülejäänu kaalus üles ka külma
kohvi. Siiski siirad vabandused nii puhvetipidajate kui külaliste ees.
Pidu kestis kella 11-ni õhtul, nagu
olime välja kuulutanud, kuigi külarahvas oleks veel nii mõnedki tunnid tantsu
löönud.
Seda, et ürituse korraldajatel järjest
vähem sebimist on, pole loota, aga kogu

vaeva tasub hetkega kohale tulnud rahvas
ja õnnestunud üritus. Siirad tänud selle
eest kõigile!
On heameel Ääsmäe külakogule
teatepulka üle andes, loovutada ka paar
head mõtet: määra inimene, kes ilmataadiga kokkuleppe teeb ja ära rohkem
muretse, sest läheb täpselt nii nagu
planeeritud.
Veel koorus organiseerimise lõppfaasis
välja, et on jooksuhuvilisi individuaalsetele pikkadele distantsidele nagu 3 ja 5
km. Siinkohal kutsun inimesi üles arvamust avaldama meilile piret@kodukyla.
ee. Sest kui ressurssi (maad ja kohtunikke) on, siis uuendusena sellise raja sisse
seadmine on igati teretulnud.

Toimkond: Jüri Peterson, Piia Peterson, Rein Riga, Eve Riga, Tiina
Sinijärv, Andry Sinijärv, Lõive Tärn,
Keili Vensel, Leelo Rande, Kalle
Virkus, Piret Pihtjõe
Lisaks olid abiks veel: Triin Peterson, Kaia Riga, Marit Rande, Maarja Kuldkepp, Margus Sonist, Martti
Sepadeus, Gunnar Tärn, Marko
Niitsoo, Luule Tungla, Diana Tärn,
Jürgen Peterson, Jorma Pihtjõe
Täname! kõiki südamest, kes
kohaletulekuga aitasid kaasa ürituse
“Saue valla Suur Jüriöö jooks 2007”
õnnestumisele!!

PIRET PIHTJÕE
MTÜ TUULA TUTULUS

Laagri kooli tantsuringi õpilased saavutasid
rahvusvahelisel tantsuvõistlusel “IDO” 2 koha

Veskitammi Lauluratta Grand Prix´i võitis
ansambel Ladybird Tallinna Ülikoolist

14-15. aprillil võistlesid
Laagri Kooli tantsuringi
tüdrukud koostöös CAROLINA
tantsustuudioga ja õpetaja
Merle Kaare juhendamisel
esmakordselt rahvusvahelisel
tantsuvõistlusel IDO Kalevi
spordihallis.

14. aprillil toimunud
vokaalansamblite festivalil
Veskitammi Lauluratas
osalesid muusikahuvilised
Tallinnast Ida-Virumaani.
Peaauhinna saajad võlusid
zhüriid hea stiilitunnetuse ja
musikaalsusega.

Kuna võistlejaid oli Venemaalt, Lätist.
Leedust, Soomest, Poolast ja teistest Euroopa riikidest oli meile meeldiv üllatus
astuda 2. kohale suure Venemaa koondise
kõrvale –DANCE SHOW kategoorias.
Laste vanuseklassis võistlesime iluvõimlemise maailmameistritega ja saavutasime hinnalise 5. koha. Ka keskmise
vanusegrupi tüdrukud olid tublid (neil
tuli võistlustulle astuda ainult seitsmekesi
(Small groups) saavutades 8. koha.
Laagri Kooli tantsutüdrukud on sel
aastal jõudnud edukalt osaleda päris
mitmel üritusel. Aasta algas festivalil
KOOLITANTS, kus olime sel aastal
esindatud lausa kahel pool- nii Tallinna
tantsupäeval kui ka Viimsi (Harjumaa)
tantsupäeval. Vastavalt siis 29.jaanuaril
ja 25.veebruaril. Nii Tallinna kui Viimsi

etteasted õnnestusid ülihästi - meie 5
tantsu valiti parimate hulka 17.märtsiks
Salme Kultuurikeskusesse.
Lisaks saime eripreemia ARTISTLIKKUSE eest, mis on tantsijate puhul
vägagi hinnatud tunnustus.
3. aprillil võtsime osa PLAYBACK
FEST üleeestilisest võistlusest, kus vanema vanusegrupi arvestuses tuli Harjumaa
võit tüdrukutele - seega oleme 19.mail
PLAYBACK FEST finaalis Tartus.
Ees on veel ootamas Võimlemisfestival Kalevi Spordihallis - kus Laagri
Huvialakooli tantsuringi lapsed koostöös
Carolina tantsustuudioga Merle Kaare
eestvedamisel on esindatud väiksema
rühma painduvate tüdrukutega.
Mai alguses võtame ka osa soolotantsuvõistlustest Pirital.
Kõigil soovijatel on võimalik näha
meie tublisid tantsijaid tantsustuudio
“Carolina” poolt korraldataval kevadkontserdil 27.mail Vene Kultuurikeskuses
(Mere pst 5 Tallinna) kell 13.00.

koduvald

Taigur Tooming,
laagri kooli huvijuht

PALJU ÕNNE VÄIKESTELE VALLAKODANIKELE
KARMEN EMILY GABOR		
PATRICK OLIVER PIHLAK
MELINDA TOMILIN			
NORAH LUHT			
TANEL MÄTLIK 			
EMILI KÕUSSON			

"Väga hea kõrge alt ja naudivad seda,
mida teevad,” võis zhürii märkmetest
Laydybirdi kohta veel lisaks lugeda.
Korraldaja Riina Uuk´i sõnul läheb
ansamblite tase aasta-aastalt aina
paremaks. Meeleoluka etenduse
andsid vene kollektiivid Salme Kultuurikeskusest. “Ikka selline uhh ja ahh
ja kirevad rahvariided ning peakatted,
nagu üks ehtne vene ringtants lauluga
peab olema,” kiitis Riina.
Saarlased jälle hiilgasid abivahenditega. Baari temaatilise laulu juurde avati

pauguga veinipudel. Kokku oli kollektiive 16 ja üks neist ka Lätist. Viimase
üle on kultuurikeskusel eriti hea meel,
et üritus on pälvinud usalduse ka väljaspool Eesti piire.
“Õudsalt meeldis!” kinnitas üritusel
pealtvaatajana kaasa löönud Laagri
apteekriproua Ester Tiru, kes peab end
ise suureks koorilaulu- ja muusikahuviliseks. “Tore, et see sündmus on
suunatud ka noortemale, ei ole ainult
vanainimeste asi,” rõõmustab Ester ja
usub, et näiteks vene rahvustantsud-laulud pakkusid just nooremale põlvkonnale rikastava vaatemängu.
Veskitammi Lauluratas toimus sel
aastal juba kolmandat korda. Zhüriis
osalesid teiste hulgas Erich Kreieger,
ja Tiina Selke ning Mati Tartu ja Liivi
Prink Saue Vallavalitsusest.

03.04.2007		
06.04.2007		
07.04.2007		
23.03.2007		
18.04.2007		
14.04.2007		

ALLIKU KÜLA
ÄÄSMÄE KÜLA
LAAGRI
LAAGRI
LAAGRI
KIIA KÜLA

PARIMAD:
Ansambel
Ladybirdi
võidukas
kollektiiv
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Jüriöö jooksu edetabel
VÕISTKONDLIK JOOKS
1. KOHT JOOKSIKUD TAAVI KALA KATILIINA PILDER OTT KOHARI
JARKKO HARTIKHAINEN AVO KAPPOS KERSTI VAIT
KAUPO PILDER JOHANNA SEPP

2. KOHT HULLUD LIDUJAD EHK NAD LIIGUVAD SIISKI
3. KOHT TEHTUD

Kuni 6- aastased lapsed 200 m
TÜDRUKUD					
1. GRETE UUSOJA				
2. BERIT LIIVAMAA				
3. BRITA MÄNNASTE			

7-9 aastased lapsed 500 m
TÜDRUKUD					
1. LAURA MÄNNASTE			
2. KRISTIN JURNAS				
3. MARGARITA OJA				

10-12 aastased lapsed 500 m
TÜDRUKUD					
1. RAGNE VALK				
2. KATRIN NAPPUS				
3. AGE ERMOS				

Kõik võitjad www.tuula.ee

POISID

1. PAUL OJA
2. TOM-EDUARD KRUUS
3. RAUL BABAJEV

POISID

1. SIIM SINIMERI
2. MAREK UUSOJA
3. INDREK KUTSER

POISID

1. JOOSEP SUVI
2. TANEL KASENURM
3. EGERT KALJUSTE

Koduvald
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Ääsmäe noored saalihokimängijad olid tublid
20. aprillil lõppesid Eesti
saalihoki noorte MV U-13
vanuseklassis Jõgeval.
Üllatuslikult kohtusid finaalis Jäneda SK ja Jõgeva SK Tähe. 2006/2007
meistriks tuli Jäneda SK finaalvõiduga
7: 4 Jõgeva SK Tähe üle. Kolmanda koha
saavutas Ääsmäe SK, kes alistas hooaja
senise liidri Viskoosa SK tulemusega
9 : 6.

Ääsmäe võistkonda kuulusid Karl-Gustav Kask, Henri Niinepuu, Ainar Pent,
Dan Markkus Pajula, Jaanus Kakk, Fred
Tammiksalu, Karel Kadarik, Tony Brük,
Kaspar Kallion (hooaja resultatiivsem
mängija), Kevin Viitas, Kevin Tõnso,
Tanel Kasenurm, Janar Laaneste, Joosep
Suvi, Ragnar Kuljus ja Kristo Laaneste.
Treener
Jaanus Kallion
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ÕNNELIK LAPSEPÕLV:
Pererahva noorim esindaja
Priidik ei pelga loomi, poni on
tema käe all taltsas ja rahulik

Miniloomaaia perenaine: Enamus Eesti lapsed on
kaamelile pai teinud, aga küülikut pole katsuda saanud..
Niiske loomakoon nühib tulija
varukasse, justkui ise pai
nõutades. Nahk sametpehme ja
silmad tagasihoidlikult maas.
Sellisel esmamulje jätab preili
Bibi - neljaaastane ponitüdruk,
kes elutseb Kuristu talus
Ääsmäel.

Ponid olid ka Kuristu talu esimesed
asukad. Kõigepealt tulid perre Bibi ja
Berit, kes võeti lihtsalt lastele seltsiks.
“Soovitati, et peaks ikka kaks samast
tõust looma koos kasvama,” selgitab
miniloomade kasvatamisega tegeleva talu
noorperenaine Kristiina Lindus. Nüüdseks longib õunapuuaias ringi suisa 3
poni ja täidavad Kristiina sõnul üksiti ka
muruniiduki kohuseid. Ainus mure see,
et kevadise karvavahetuse aegu kipuvad
loomadel kõhualused sügelema ja seda
leevendatakse siis vastistutatud heki peal
kõhutades. Mõned nõrgemad tüved ei
pea raskuse all vastu, aga üldiselt polevat
ponidega suuremat muret. Külaskäigu
ajal oli parajasti üks isend viimaseid nädalaid tiine, niiet suveks on poniperekond
juba neljaliikmeline. Siis lubab pererahvas õpetada “noore ema” ka sadulat
kandma. “Lapsed ju tahavad ponisõitu”
põhjendab perenaine.
Vanem pereproua Reet Lindus kinnitab,
et ponid on väga taltsad ja lastesõbralikud. Ärevaks võivad nad minna vaid siis,
kui isutama hakkab just see leivatükk,
mis teisele minihobule mokkade vahele
pistetakse. Pere oma lapsed, on loomakestega nii harjunud, et külitavale ponile
poetakse suisa kaissu ja nood ei tee
häältki.

Kuudiluugist vaatavad vastu
kaks unist silma. Minisiga Ossi
tunneb end veidi häirituna, et
tema keskpäevaund segatakse.

Perelaste Renata ja Priidiku kilked
toovad seaisendi siiski oma pesast
päikese kätte ja kortsus must kärss
nuusib laste taskud. Ossi sündis jõulude
ajal ja elas oma esimesed elukuud koos
Reedaga tubastes tingimustes. “Oli nagu
kass, tal oli oma padi ja tekk ja kui õhtul
hõikasin- Oss tuttu!- siis suundus padjale,” naerab.Reet.
“Aga nüüd on nagu rallisiga,” viskab
Kristiina nalja. Nimelt mängivad koer ja
mininotsu sellist mängu, et üks spurdib
ühel pool, teine teisel poole aedikut
palli järele ja Ossi, hoolimata oma
loomupärasest laiskusest, suudab koeraga
täitsa sammu pidada.
Pensionipõlve pidav vanaproua Reet
kinnitab, et tema teeb kõikide loomade
juurest iga päev tiiru läbi. Räägib nendega ja silitab. “Suhtlemist vajavad nad
kõik, nad ootavad alati ja on nii sõbrad,”
teab ta.

Väikeste peanukkide vahel on
punased laigud. Veri. Hoolimata
sellest, et turi ulatub napilt pool
meetrit maapinnast kõrgemale,
harrastavad minikitsed Tõmmu
ja Nuki kitsepoksi, nagu nende
täismõõdus liigikaaslasedki.
"Mis te aina kaklete," noomib Kristiina
kitsekesi nagu ulakaid poisse. Hoolimata
kurjustamisest on kitsepaar mänguhoos
- leivatükke nähes nügivad koonu
lausa perenaise põue. “Jube aktiivsed
tegelased, siseruumides turnivad kapiotsas ja vanad autod, mis laudas seisavad,
on nende lemmikkohad,” kirjeldab Kristiina kitsede eelistusi.
Praegu ootavad kitsekesed aega, mil
aas päriselt haljendama hakkab, siis
lastakse nad niidule. Hetkel on nad oma
valdusesse haaranud hoopis paabulinnu
aediku.

“Jäne, jäne, jäne!” hüüab kohekohe kahe-aastaseks saav
Priidik ja pistab näpud julgelt
läbi puurivõrede. Pikkkõrv
nohiseb vastu ja surub niiske
ninaotsa vastu poisi kätt.
Küülikuid leiab Kuristu talust pea
kümmekond. On lontkõrvalisi ja kikkis
kõrvadega uhkeldavaid eksemplare, tõu
järgi Prantsuse pässküülikud ja Landria
hiidküülikud. Karv läigib ja on nii tihe, et
annaks nii mõnelegi kasukale silmad ette.
Aga kasukaid neid loomakestest ei saa.
Nii nagu ei jõua nad kunagi toidulauale,
kuigi Kristiina teab, et kusagil seda liiki
siiski lihajänestena just kasvatataksegi.
“Need on ikka lemmikloomad ja sõbrad,“
välistab ta võimaluse näha loomakesi
praepotis.
Jänesed on perelaste vaieldamatud lemmikud. Priidik peatub eranditult iga puuri
ees ja nõuab, et see avatakse. “Ta laseks
need kõik kambas õue peale jooksma,”
naerab ema. Ka Renata ütleb olevat just
jänesed kõige armsamad. Onutütar on
loomade fotodega lausa raamatu kokku
köitnud ja Renata käib iga uue asuka
tekkides oma rõõmu lasteaiakaaslastega
jagamas.
Nimed, mis lapsed jänestele pannud on,
kõlavad suursuguselt kui rüütliromaanides - Isabella, Lordi. Ja pikkkõrvalised
kannavad oma nime auga välja.
Paabulinnupaar on esialgu natuke
häbenev ja tagasihoidlik, aga kui nendest
mitte välja teha, siis nõuavad nad vaiksete häälitsustega tähelepanu. Perenaise
sõnul lasevad linnud vahel sellist tantsu,
isaslind viskab saba puhvi ja esineb
emase ees. Kristiina teab, et tegelikult
on paabulinnud vägagi seltskondlikud,
võivad isegi piknikulaua taga koos inimseltskonnaga ennast hästi tunda ja heast
paremast omale nosimist nõutada.

Esialgu ei ole miniloomaaed veel
ametlikult avatud, aga kel huvi, võib
külla siiski. Lisaks juba olemasolevatele
isenditele lisanduvad varsti ka lambad ja
oinaski. Ka linnuriigi esindajaid tahetakse juurde tuua.
On olemas väike mänguplats koos
majakese, grillimiskoha ja liumäe ning
liivahunnikutega. Kristiina kinnitab, et
suveks on juba huvi üles näidatud, et
laste sünnipäevi pidada. Mingeid vanusepiire ei ole pererahva kinnitusel küll
olemas, oma poja pealt teab Kristiina,
et juba aastasena kilkas Priidik loomi
nähes-katsudes naerda ja ka teismelised
vennalapsed on järjekorras, et nädalavahetustel külakorda käima tulla.
Aga peres on igaühel ka oma roll,
lapsed aitavad loomade eest hoolitseda,
emad-isad nokitsevad tasapisi ehitustööde kallal. Kristiina, kes enne laste
sündi küll linnas ametis oli, plaanib täie
südamega miniloomaaia arendamisele
pühenduda. Ta näeb, kui õnnelikuks teeb
loomade läheduses viibimine ta oma
lapsi ja usub, et on õige mõte pakkuda
seda võimalust ka teistele. Naine arvab,
et see on põnevust pakkuv ka nendele
lastele, kes Egiptuses juba kaameliküüru
katsumas on käinud.
koduvald

Kuristu miniloomad
Ääsmäe küla, Kuristu talu
www.kuristu.ee
telefon 5028973
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Tallinn valgub üle ääre.
Hüppa ratta selga ja tule vaatama!
Briti Nõukogu, Eesti Roheline
Liikumine ja Eesti Päevaleht
korraldavad maikuu neljal
neljapäeval ’Rohelise
unistuse’ rattaretked Tallinna
lähiümbrusesse, et juhtida
tähelepanu valglinnastumise
temaatikale.
Neljal maikuu neljapäeval suunduvad
Rohelise unistuse rattaretked Rae, Saue,
Viimsi ja Harku valda. Igal retkel tehakse
üks pikem peatus, kus lahatakse valglinnastumise mõnd tahku. Rein Ahas Tartu
Ülikooli Geograafi Instituudist räägib
ökoloogilisest jalajäljest, Mari Jüssi
Eestimaa Rohelisest Liikumisest räägib
transpordist ja logistikast ning arhitektuurteadlane Andres Kurg arhitektuurist
ja esteetikast.
Roheline unistus on Briti Nõukogu
rahvusvaheline projekt, mis uurib linnaruumi ja looduskeskkonna suhet,
inimeste soovi ühelt poolt toimetada
urbanistlikus ning teisalt elada rohelises
keskkonnas. Eelmisel aastal ühendasid
Briti Nõukogu eestvedamisel Oslos
jõud briti ja norra maastikuarhitektid,
disainerid ja üliõpilased ning katsid
ajutiselt muruga ühe autosilla, et tekitada

avalikku arutelu linnakeskkonna planeerimisest, keskkonnast ja sotsiaalsetest
küsimustest.
Esimene matkadest läbib Saue valda
ja toimub 17. mail. Matk saab alguse
kell 17.30 Nõmmelt Glehni lossi juurest,
suundub läbi Nõmme Veskimöldresse
ja sealt läbi Saue valla Alliku küla Saue
linna. Sauel on peatus Saue Gümnaasiumis, kus kerge eine kõrvale räägivad
ökoloogilisest jalajäljest Rein Ahas
Tartu Ülikooli Geograafia Instituudist ja
professor Rob Atkinson, kes on Suurbritannia ülikooli University of the West of
England Urbanistika uuringute keskuse
direktor.
Tagasi Sauelt saab tulla elektrirongiga
või mööda Koidu teed Laagri jaama, kus
lõpetame retke.
Retkedeks osavõtuks registreerumine
Briti Nõukogu telefonil 6257788 või
meili teel: british.council@britishcouncil.
ee. Retkedes osalemine on tasuta.
Loe lisa ja registreeru!
http://www.britishcouncil.org/et/estonia-green-fairytale.htm
Kadri Suni
Briti Nõukogu
Kommunikatsioonijuht

Hüüru Trahteris näitavad oma
oskusi kiviraidurid, vanamööblirestauraatorid ja lilleseadjad
24-27. maini tutvustab VanaVigala Teenindus- ja Tehnika
kool Hüüru Trahteris lõbusa
pereürituse raames oma
õpilaste käteosavust.

Kolme päeva vältel saab trahteri väliterritooriumil näha kiviraidureid kujusid
välja toksimas, sepad sepistavad valmis
mõõga, grillvardasse aetakse külastajate maitsemeelte rõõmuks lammas,
restauraatorid taastavad vana mööblit ja
lilleseadjad pakuvad silmailu looduslike
vahenditega. Vigala õppinud kondiitrid
kostitavad omatehtud küpsetistega ja
trahteri köögiski proovivad kätt Vigala
kokaõpilased ja saalis ettekandjad.
Lisaks vaatamisele saab igaüks üritusel
väikest viisi ka ise kaasa lüüa, mööbliremontijad annavad soovijatele nõuandeid, kuidas oma kätega korda teha
vanaemade-isade kummutid, sepikojas
on võimalus ise tulise ääsi kõrval rauda
taguda ja münte vermida. Lisaks on
avatud trahteris ka kalapüügihooaeg,
niiet kalameestel on võimalus ka korralik
forellipurikas perele õhtusöögiks püüda.
Pisiperele mõeldes on püsti pandud ka
laste mänguväljak.

Hüüru Trahteri peremehe Arno Paveli
sõnul sai ettevõtmine alguse sellest, et
trahteri kööki on sattunud mitut puhku
kokad just Vigala koolist. “Kuna tööjõu
puudus kummitab meiegi ettevõtet, siis
sai talvel ette võetud külaskäik kooli
- isikliku kontakti saamiseks,” selgitas
Pavel, keda kannustas lootus, et seejärel
on ehk lihtsam häid kokki majja saada.
Üllatusena avastas mees, koolis peale
kokkade veel mitut sorti meistrimehi
koolitatakse. Koolijuhtide käest kuulis
Pavel ka seda, et Põhja-Eestist satub
kooli kasvandikke harva ja mõttele
korraldada Hüürus Vana Vigala kooli
tutvustavad päevad, oli alus pandud.
Koolijuhi Ants Ojavee sõnul on selline
tööandja initsiatiiv teretulnud. “Tööandjad peaks rohkem tegelema kutsekoolidega ja see mai lõpu üritus on väga
hea idee,” ei ole mees kiitusega kitsi.
Ta loodab, et üritusele tuleb niisama
uudistajaid, kui ka neid noori, kel lähitulevikus ees ameti- ja koolivalik, et aimu
saada millega Vigalas tegeleda saab.
koduvald

VANA-VIGALA PÄEVAD
HÜÜRU TRAHTERIS
24-26. mail alates 10.00 hommikul
Lisainfo 607 1430
569 11278
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Puuetega noorte kodu looja: Kõik mis pole päris standartne,
tekitab ikka hirmu. Ka siis, kui räägime inimestest.
Hoiakuga, et puudega noorte
kodu loomisesse suhtutakse
kui hullumajasse, on Pille
Maasik pidanud tihti silmitsi
seisma. Sellest hoolimata jätkab
ta koos mõttekaaslastega
projekti luua Maidla külasse
Haraka kodu - koht, kus
raske ja sügava liitpuudega
noored omale elamisväärsed
tingimused saaksid.
Puudega lapse emana tunneb Maasik
suurepäraselt probleeme, mis kaasnevad
elukorraldusega, kus järeltulija vajab elu
lõpuni igapäevast toetust ja abi. Tema
poeg Rando on praegu Salu Kooli kasvandik, aga ta teab, et mõne aasta pärast
võib ta olla silmitsi olukorraga, kus tuleb
töölt koju jääda, sest poisil pole lihtsalt
kohta, kus turvaliselt oma päevi veeta.
“Ma ei ole nõus teda hooldekodusse panema. Kogu poja senise elu olen pidanud
tõestama, et mu laps on õpetatav ja ma ei
ole nõus laskma juba saavutatud arengul
peatuda,” kinnitab Pille. Tema sõnul on
Salu kooli lapsed õpetatud kenasti abistaja toel toime tulema ja pakkudes puudega
lastele sobivaid keskkonnatingimusi,
saaksid nad elada elamisväärset elu.
Tumeda tuleviku teadmises koondasid
kolm lapsevanemat jõud ja ajavad nüüd
üheskoos asja, et nii nende lastele, kui ka
teistele abivajajatele, saaks loodud kodu
-Haraka kodu.

Koht
Tegusad lapsevanemad käisid alustuseks kogemusi hankimas Maarja külas,
mis on oma olemuselt sarnane puuetega
laste kogukond. Maarja külas tekkinud
ideedest said organisaatorid jaksu juurde
ja asusid Saue vallas ringi vaatama sobiva koha järele. Ja leidsid vanad laudad
Maidla külas, kus praeguseks hetkeks on
juba algatatud detailplaneering, eesmärgiga rajada 5 pereelamutüüpi noortemaja
koos peamajaga.
Lihtne see muidugi ei olnud. Esmalt oli
vastuseis ka kohalike elanike seas. Pille
kinnitab, et ta mõistab inimeste kõhklusi
ja hirmu. Seda enam, et veel 10-15 aastat
tagasi meil ju justkui ei olnudki puudega lapsi, kõik olid peidus nelja seina
taga. Arvatakse ka seda, et ega puudega
lapsed ikka normaalsetele vanematel ei

sünnigi ja et üldse
on väljend puudega inimene vaid
viisakusvorme
hullule. “Aga
puudega noor ei
ole ohtlik. Ta ei
lahku kunagi ilma
saatjata kodust, ei
ole mõtet karta,
et ta läheb kusagile lõhkuma või
laamendama. Ta
vajab lihtsalt abi
oma igapäeva toimetustel aga mitte
isolatsiooni. Need
noored on tegeSHOPPAMAS: Rando saab emaga koos poes
likkuses vanuses
käimisega kenasti hakkama
üle kahekümne,
aga nende areng on
lasteaia lapse tasemel. Mida kurja nad
korras aknad ja kataksid voodid patjadesaavad ühiskonnale teha,“ imestab Pille.
tekkidega. “Aga maja ju pole veel,” on
Maidla on koha suhtes suurepärane
Helin nukker.
valik, eraldatud 3,1 ha on peaaegu küla
keskel, ligipääsetavus on hea. Pille näeb
Hetkeseis
oma vaimusilmas ka integratsiooni
Haraka kodu elanike ja külarahva vahel
Et ehitama hakata, on kõigepealt vaja
- olgu siis seltsimajas ühisüritustel osale- lammutada vanad laudad, mis praegu
mise näol või ka selles, et küla memmed
maadel püsti. Aga seal pole ju kusagile
võiksid tahtmise korral noori kudumises
toetajate plakateid üles panna ja sõnum
või mõnes teises käelises tegevuses
-aitame lammutada - ei ole toetaja jaoks
juhendada.
ilmselt kuigi atraktiivne. Pille Maasik
kaalus ka võimalust, et kutsuda kokku
head inimesed vallakodanike seast ja
Toetajad
hooned oma kätega maha võtta, aga seegi
Juba Maarja külast tulles, suundusid
lahendus ei ole teostatav. Eterniit hoonete
organisaatorid oma mõttega Sotsiaalmikatusematerjalina nõuab erilist käitlemist
nisteeriumisse, kus oldi kahe käega
ja ladustamist, sest materjal on keskkonselle idee poolt. Olemas on ka esialgsed
nakaitsjate sõnul ülimalt ohtlik tervisele.
kokkulepped, et ministeerium hakkab
ostma Haraka kodult teenuseid. Kuna
Nagu päris kodu
projekt on suhteliselt rahamahukas, siis
otsi-takse finantsmehhanisme erinevatest
Haraka kodu, mille nimi on tuletatud
Euroopa Liidu fondidest. Oma õla on alla kolme organisaatori laste nimede esitähpannud ka Harjumaa Omavalitsuste Liit,
tedest - Hans, Rando ja Katariina, saaks
toetust on saadud ka näiteks EMT-lt ja
olema oma olemuselt väike kogukond
hea koostöö on Tallinn Lion Cityga, kes
kus 30 noort üheskoos elavad nagu päris
korraldas Haraka Kodu tarvis jõulude
kodus. “Neil on oma tuba, oma asjad,
ajal Kaarli kirikus heategevuskontserdi.
oma tegemised,” selgitab Pille. Vastavalt
Ometi ei ole tulnud keegi ise raha
puude astmele on igal noorel abistajad,
pakkuma. Selle tarvis palgati projektinendega tegeletakse, olemas on rehajuht, kes peamiselt kontaktide otsimise,
bilitatsiooni teenused - tegevusteraapia,
palvekirjade kirjutamise ja helistamisega võimlemistunnid, massaazid. Võimategelebki. “Aga eks paljud asjad käivad
likud on variandid, kus noor veedab
ikka tutvuste ja sõprade kaudu,” nendib
Haraka kodus vaid päevase aja või ka
projektijuht Helin Lest. Samas on eraisisee, et elatakse seal statsionaarselt. Pille
kutest toetajaid, kes saadavad iga kuu
sõnul on lapsed ju õpetatud igapäevaste
püsikorraldusega 50 krooni ja olemas on
toimingute hakkama saama, nad oskavad
ka juba firmad, kes paneksid ette toetuse
kapist leiva leida ja oma mänguasjad

kokku korjata, ka mehhaanilised tööliigutused on võimalik selgeks õpetada.
“Eesmärk ei ole see, et noor tuleks Haraka kodusse lihtsalt vedelema, tegevused
ja teadmine, et ta saab hakkama, annab
ka puudega inimesele eneseväärikuse,”
usub Maasik. Ta loodab ka seda, et ega
täisealiseks saamisega inimese õpivõime
katke ja on võimalus, et kahe hooldaja
asemel vajab noor mõne aasta pärast
ainult ühte. Aga see eeldab pidevat tööd
ja tegevust ja just sellealane eesmärk
Haraka kodul ongi.

Vajadus
Pille sõnul ei ole sellist asutust terves
Põhja Eestis ja ega Haraka kodu valmimine ei täida veel kõiki vajadusi. Tema
hinnangul oleks vaja sarnaseid kodusid
Harjumaal vähemalt 10 tükki. “Aga
ma ei poolda selliseid suuri kogukondi,
eesmärk peaks olema väike ja võimalikult päris kodule sarnane keskkond,”
selgitab Maasik.
Pille, kes oma puudega lapse kõrvalt on
omandanud magistrikraadi ja töötab Tallinna lasteaias eripedagoog- nõustajana,
näeb lisaks oma poja näitele puuetega
laste vanemate probleeme laiemaltki. Ta
teab, et erivajadusega lapse kasvatamine
nõuab emalt-isalt pidevat tähelepanu ja
abi. “Kui tavalise 9-10 aastase lapse võid
õhtul koju jätta ja teatrisse minna, siis
puudega lapse kõrvalt sellist asju ilma
suurema planeerimiseta lubada ei saa. Ja
nii terve elu,” kirjeldab Pille.
Ometi on Pille Maasik optimistlikult
meelestatud. “Muidugi hing väriseb,
aga lootma peab,“ usub ta Haraka kodu
projekti õnnestumisse. Ideaalplaanide
järgi peaks puudega noorte küla valmima
2010. aastaks. Seeläbi paraneks elukvaliteet nii neil noortel kui lapsevanematel.
Ja mis veel oluline, see ehk muudaks
ühiskonna hoiakut tavapärasest erinevatesse inimestesse tolerantsemaks.
Kõigil on õigus kohale päikese all. Nii
ütleb ka SA Haraka kodu kirja pandud
missioon.
KODUVALD

Lisainfo
www.harakakodu.ee

PALJU ÕNNE MAIKUU EAKATELE SÜNNIPÄEVALASTELE
LAAGRI		
Aavo Lauri			
Kseniya Nikolaeva		
Jüri Vahur			
Hilda Kütt			
Solomonia Nõmm		
Leenart Tikerpuu		
Metha Pallu			
Helmi Kalju			
Aleksandr Izjumin		
Endel Nõu			
Maylis-Elisabeth Pinka
Erik Liho			
Bruno-Aleksander Meinart
Uno Reismaa		
Evi Suppi			
Kalju Agu			
Einar Teevert		

09.05
01.05
16.05
27.05
19.05
28.05
06.05
15.05
17.05
28.05
10.05
12.05
02.05
06.05
10.05
21.05
27.05

90
89
89
88
86
86
84
83
82
82
81
81
80
75
75
75
75

Kaljo Miljand		
Eleonora Miljand		

27.05 75
05.05 70

AILA KÜLA
Asta Sippol		

24.05 84

ALLIKU KÜLA		
Salme Laur			

25.05 81

KIIA KÜLA
Silvi Lääne			

17.05 70

TUULA KÜLA
Ella Pranno			
Ivan Afanasjev		

ÄÄSMÄE KÜLA
Paul Raudsepp
Pjotr Doronin
Valter Termonen
Jüri Tohver		

15.05
24.05
18.05
05.05

21.05 86
05.05 75

KOPPELMAA KÜLA
Helmi-Irene Mangmann

11.05 84

VALINGU KÜLA		
Gerta Loo			

22.05 84

83
82
81
70

HÜÜRU KÜLA		

Silve Urgas		

09.05 75

VATSLA KÜLA		
Maie Holm		
01.05 70
JÕGISOO KÜLA
Milvi Kalam		
01.05 70
		

VESKITAMMI LASTEAIA
LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEK
TOIMUB NELJAPÄEVAL,
7. JUUNIL KELL 17.00
LAAGRI KOOLI SAALIS.
OODATUD ON KÕIK
LAPSEVANEMAD,
KELLE LAPSED
TULEVAD SÜGISEL
UUDE LASTEAEDA.
INFO TEL 53433071
Rita Klein
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Septembris avatav
Veskitammi Lasteaed
otsib oma kollektiivi
ÕPETA JA ABI
kelle tööülesanneteks on
laste toitmine ja
ruumide korrashoid
töö sobib ka pensionärile,
eelduseks on aktiivne
eluhoiak ja kannatlik meel

Altia Eesti AS (endine Ofelia) on
alkohoolsete jookide tootmis-, müügining turundusettevõte,
mis kuulub rahvusvahelisse kontserni
Altia Corporation.
Tabasalu külje all asuv tootmisüksus kuulutab seoses töömahu suurenemisega välja konkursi järgmistele
ametikohtadele:

Lisainfo:
53433071 Rita Klein,

HOOLDUSTEHNIK
Töö kirjeldus:
tootmisliinide hooldus ning remonttööde igapäevane teostus ja
tehnosüsteemide korrashoid kogu
ettevõtte territooriumil.
Ettevõte pakub:
huvitavat tööd arenevas
rahvusvahelises tootmisettevõttes,
kaasaaegset töökeskkonda, eneseteostusvõimalust ja lisasoodustusi
transpordi ning toitlustuse osas.
Nõudmised kandidaadile:
tehniline eriharidus, eelnev töökogemus elektrik-mehaanikuna

Puidutöökoda võtab
enda hoole alla

õpipoisi,

kasuks tuleb varasem
puutöö kogemus
Vanus alates 25 a.
Asukoht
Laagri alevikus.

LIINITÖÖLINE
Töö kirjeldus:
valmistoodangu pakendamine
Ettevõte pakub:
kindlat tööd arenevas rahvusvahelises tootmisettevõttes, kaasaaegset
töökeskkonda, eneseteostusvõimalust ja
lisasoodustusi
transpordi ning toitlustuse osas.
Nõudmised kandidaadile:
usaldusväärsus, kohusetundlikus,
kasuks tuleb tehniline taiplikus

Kontakttel. 501 2678.

SUVETÖÖLINE (mai-august)
Töö kirjeldus:
valmistoodangu pakendamine
Ettevõte pakub:
kindlat tööd arenevas rahvusvahelises tootmisettevõttes, kaasaaegset töökeskkonda ja lisasoodustusi
transpordi ning toitlustuse osas
Nõudmised kandidaadile:
vanus vähemalt 18 aastat,
usaldusväärsus, kohusetundlikus

OÜ Multivara Transport
võtab tööle:

ekskavaator-laadurija kallurijuhte.
Nõutav
eelnev töökogemus erialal
vajalike lubade olemasolu.
Töö aastaringne.
Omalt poolt pakume
hooldatud masinaid,
motiveerivat palka
ning palju tööd.
Info telefonil: 56 40 4408
e-post: info@multivara.ee

Soovijatel palume saata avaldus koos
elulookirjeldusega aadressil:
Altia Eesti AS, Tammi tee 30, Laabi
küla, Tabasalu sjsk, 76901 Harjumaa
või e-posti info@altia.ee
hiljemalt 10.05.2007.
Lisaküsimuste puhul palun võtta
ühendust telefonil 671 2014.

JAANILAAT
MÜÜGIL
SUVELILLED,
TAIMED JA AMPLID
Kuuse 9, Laagri
Otsin Veskimöldre elamurajoonis
asuvasse eramusse koduabilist,
info tel 5221571

17. juunil kell 9-16.00
Veskitammi
Kultruurikeskuse
juures
Kaupa igale maitsele
firmadelt üle Eesti!

Tulge kogu
perega

Seoses ettevõtte
laienemisega
võtame tööle
puurmasina juhi
võimalik väljaõpe
kontakt:
5134348, 5034348
OÜ Lõhketööd
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Ääsmäe Põhikoolis
on alanud eelkooli
õpilaste registreerimine
2007/2008 õppeaastaks.
    
Dokumentide vastvõtt
toimub 31.maini
tööpäevadel kell 7.00-18.00.
Registreerimisel esitada
 Avaldus/ankeet (avalduse vorm
kooli koduleheküljel), lapse
tervisetõend, sünnitunnistuse
koopia, foto.

Ostame Harju- ja
Raplamaal kuni

2,5 miljoni krooni

VUUK EHITUS OÜ

eest kinnistu või osa sellest,
mida saab jagada
väiksemateks tükkideks.

ÜLDEHITUSTÖÖD

Teeme detailplaneeringud
ja maamõõdutöid
Harju-ja Raplamaal

telefon: 50 11 444
e-post:
vuukehitus@hot.ee

OÜ Hedolink

Narva
mnt.38,Tallinn,10152
tel. 6485474,

Kooli aadress: Kasesalu 16,
Ääsmäe, Saue vald, Harjumaa
Info telefonil 6 086 236.

SILM SIIA!!!
OSTAN MAID JA KINNISTUID 
RAHA MAKSAN KOHE!
PALUN HELISTA
ÜTLE KATASTRITUNNUS JA HIND
MOB. TEL. 50 11 600 ARDI

Maa.kinnistud@mail.ee

TERE TULEMAST VESKITAMMI PUBISSE
25.05 DJ Fear Factor
26.05 Üllar Jörberg
01.06 ansambel Vanker
08.06 ansambel Karnevaal
09.06 DJ muusikat 70-80

15.06 DJ muusikat 70-80
16.06 ansambel Prominent

29.06 Üllar Jörberg
30.06 DJ muusikat 70-80

Oleme avatud E-N 11-23.00; R 11-01.00; L12-01.00; P12-23.00.
Veskitammi tn.3 Telefon 6560921

Veskitammi pubi võtab tööle ettekandja ja turvamehe

							

SUVINE LINNALAAGER 2007
05.06.2007 – 15.06.2007
7 – 15. aastastele noortele
Suvises koolivaheaja linnalaagris 2007 aasta toimuvad erinevad sportlikud
mängud, joonistusvõistlused, loominguline- ja käeline tegevus (maskide meisterdamine, savist voolimine jne), käime ekskursioonil Tallinna Loomaaias; toimuvad Hubba-Bubba mullipuhumisvõistlused ja Kalevi kommisöömisvõistlused,
läheme ronima Nõmme seiklusparki, teeme näomaalinguid, läheme ujuma Keila
Tervisekeskusesse ja Laagri ujulasse; kohtume politseiga või sõjaväelastega,
teeme ekskursiooni Lahemaale, külas on meil Eesti Frisby Liidu ja Eesti Lauajalgpalli Liidu esindajad, külastame bowlingut, megazoni ja vabal valikul ühte
muuseumi või keskust, võimaluse korral külastame ühte ettevõtet.
Laagrisse on kutsutud üllatuskülaline.
Toitlustamine toimub 2 korda päevas: hommikuoode ja soe lõunasöök.
NB! Kõikide päevade tegevused kestavad kella 09.00 – 16.30
Laagri kasvatajateks on atesteeritud Laagri Huvialakooli õpetajad.
9 päeva tuusiku hind lapsele: 1300,- krooni
5 päeva tuusiku hind lapsele: 800,- krooni
1 päeva tuusiku hind lapsele: 200,- krooni
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Info ja registreerimine:
Annely Laansoo Tel. 6 517 633 - sekretär, annely@laagrik.edu.ee
Taigur Tooming Tel. 6 517 635 - huvialajuht, taigur@laagrik.edu.ee
Kogunemine: Veskitammi 22 Laagri Koolis
VIIMANE REGISTREERUMISE AEG SUVISESSE KOOLIVAHEAJA
LINNALAAGRISSE ON NELJAPÄEV 31.MAI 2007
Laagrit toetavad:
Saue Vallavalitsus,
 Laagri Haridus- ja Spordikeskus,
ORBIT

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Vae 2, Laagri
e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

Info 5090286

