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Saue vallas loodi esimene Lions klubi - LC Laagri
27. märtsil toimus Saue
mõisas Lions Club
Laagri charter night, ehk
asutamisüritus.

Pidulikule avamisüritusele oli kogunenud auväärt seltskond, esindatud
olid nii Lions Klubide Eesti piirkonna
kuberner kui regiooni esimees, külalised Harju Maavalitsusest ja Saue
Vallavalitsusest ning muidugi vastsed
LC Laagri lõvid ja koos oma leedidega.
Üritust väisas ka Eesti sõpruspiirkonna
Saksa D 11N piirkonna kuberner Klaus
Baese
Värske klubi presidendiks valitud
Vanamõisa külaelanik ja vallavolinik
Eero Kaljuste tõdeb, et Saue vald on
koht, kus oleks võinud juba ammu selline heategevusele suunatud klubi olla.
Et aga LC Laagri lõpuks ellu kutsutud sai, on tähtis roll presidendi sõnul
oma valla meestel Kalle Reiteril ja
Rein Rigal, kes noortele lõvidele guiding lioniteks, ehk juhendajateks on.
Reiter on ise LC Harju I ja Riga LC
Keila liikmestaatuses, aga just Kalle
Reiter oli see, kes süstis Kaljustele
pähe mõtte ka Saue valla oma klubi
moodustamiseks. Mõttest teostuseni
läks ca aastajagu päevi, aga nüüd on
klubi ametlikult ellu kutsutud ja vaderklubiks uuele tuljiale sai samuti LC
Harju I.
Lioneid üle maailma ühendab
moto - We Serve -meie abistame
President Kaljuste hinnangul on kõik
28 LC Laagri liiget mehed, kes on oma
igapäevaeluga nii kaugele jõudnud, et
tunnevad valmisolekut teha midagi ka
ühiskonna heaks. “Miks mitte ühendada tegusate inimeste ja ettevõtete
näol oma jõud ja vallas midagi korda
saata,” arvab Kaljuste. Liikmeteks
on nii Saue valla, kui ka Viimsi ja
Kuusalu kandi mehi ja klubi uksed
ei ole kaugeltki mitte suletud. “Kui
leidub aktiivseid mehi, kellele lionite
filosoofia südamelähedane, alati võib
pöörduda meie liikmeskonna esimehe
Peep Adleri poole,” soovitab mees.
Lions klubi liikmestaatusesse astumiseks ei ole vaja omad isiklikke
miljoneid pangaarvel, klubi eesmärk
on läbi üheskoos korraldatud ürituste
ja kampaaniate koguda ressursse ja siis
need õigetesse kohtadesse suunata.
LC Laagrilgi on juba esimesed tegevuskavad paigas - alustada tahetakse
Saue valla ja linna piirile korraliku
jalgpallistaadioni rajamisest, pühendada aega Ääsmäe puuetega laste koolile
ja mõeldud on ka Laagrisse mänguväljaku ehitamise peale.
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LC Laagri liikmeskond
Klubi president:		
I asepresident:		
II asepresident:		
Klubi sekretär:		
Laekur:			
Liikmeskonna esimees:
Klubi meister:		
Tailtwister:		
Pressisekretär:		
Revident:		

TERVITUSSÕNAD: piirkonna liikme- ja laiendustoimkonna esimees
Toivo Riima (vasakult esimene) soovib uuele klubile tuult tiibadesse,
kuulamas piirkonna kuberner Kalle Elster ning vastne lion Eero Kaljuste
koos oma leedi Ehaga
Lions liikumise eesmärgid:
• Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste
eesmärkide saavutamiseks kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel
ja isiklikes püüdlustes.
• Luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata
poleemikasse poliitilisel ega usulistel teemadel.
• Liita klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
• Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
• Kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
• Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist

TÄHTIS ALLKIRI: vallavolinik
Ville Pak signeerimas oma
liikmestaatuse dokumenti

MÕTTE ALGATAJA: vallavolinik
Kalle Reiterit võib pidada LC
Laagri vaimseks isaks

Eero Kaljuste
Raivo Kokser
Arnold Õispuu
Marek Säde
Andres Konsap
Peep Adler
Andres Saliste
Andres Laisk
Mikk Lõhmus
Rait Ruut

Andrei Litvinov
Anton Mesila
Asko Tasa
Eero Särg
Gunnar Kresmer
Heiti Karafin
Jaanus Kallion
Joonas Saks
Madis Laigna
Marek Kumpan
Margus Michelson
Martin Henning
Raul Marder
Siim Vanahans
Tarvo Kriisa
Vahur Veinberg
Valdis Toomas
Ville Pak
LC Laagri korralised koosolekud
toimuvad kuu kolmandal
kolmapäeval kell 19-00
Vanamõisa seltsimajas.

MITMEKÜLGSED MEHED:
Lisaks headele mõtetele on
liikmetel ka mitmeid erioskusi,
noor lõvi Andres Laisk
avamisüritusel musitseerimas

Koduvald lk 2 																	

Saue Vallavolikogus
24. aprillil
1. Jagati infot OÜ Chester Universal
detailplaneeringu projekti kohta Tallinn-Pärnu mnt lõigul Tallinna linna
piirist kuni Kanama ristini
2. Vanamõisa Seltsimaja juhataja
Katrin Krause tutvustas Vanamõisa lõkkeplatsi arendamise projekti
3. Algatati Saue valla üldplaneeringut
muutev detailplaneering Jõgisoo küla
Sillaotsa 3 maaüksusel
4. Muudeti Saue Vallavolikogu 10.
oktoobri 2005 määrusega nr 008 kinnitatud “Saue valla arengukava aastani
2015 (2024)”
5. Muudeti kinnistu Vainu katastriüksuse sihtotstarve
6. Muudeti kinnistu Nugise
katastriüksuse sihtotstarve
7. Toimus Munitsipaalhuvikooli
tegevuskulude katmises osalemise korra
esimene lugemine

Uus töötaja Saue
Vallavalitsuses- Karin
Koort, vallavolikogu
sekretär
Olen Karin
Koort ja Saue
Vallavalitsuses asusin
tööle 19.
märtsil 2008
volikogu
sekretäri
ametikohale.
Minu tööülesanneteks on vallavolikogu
istungite ja eestseisuse koosolekute
tehniline ettevalmistamine, protokollimine ja volikogu asjaajamise korraldamine.
Olen lõpetanud Tallinna Pääsküla
Gümnaasiumi ja sügisest plaanin
alustada õpinguid Sisekaitseakadeemia
Halduskolledžis.
Kuna varasemalt volikogu sekretäri
tööga kokku puutunud ei ole, on
plaanis ka erinevaid koolitusi läbida,
alustades maikuus toimuval “Asjaajamise intensiivkursusest.”
Soovin kõigile vallaelanikele ilusat
kevade jätku!

Saue Vallavalitsus
avalikustab Saue valla
jäätmekava eelnõu
Saue Vallavalitsus teatab, et kõigil
huvilistel on võimalus tutvuda valla
uue jäätmekava eelnõuga. Eelnõu
on kättesaadav valla koduleheküljel
www.sauevald.ee keskkonnarubriigis.
Avalik väljapanek kestab kuni 13.
juunini 2008. Esitatud ettepanekute
avalik arutelu toimub 16. juunil kell
17.00 Saue Vallavolikogu saalis Veskitammi 4, Laagri alevik.
Jäätmekava kohta tehtud ettepanekud esitada kirjalikult Saue
Vallavalitsusele (Veskitammi 4, Laagri
alevik) või saata E-posti aadressil
mikk.lohmus@sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanemarendusnõunik
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Teedeehitusest Saue vallas 2008.aastal
Saue vallavolikogu
kinnitas 24. aprillil
toimunud istungil
valla 2008.a
teedeinvesteeringute
kava ning siinkohal
ongi võimalus seda
tutvustada. Hea on
tõdeda, et 2008. aastal
saavad päris mitmed
õnnetud teelõigud
kauaoodatud musta
katte.
Veskitammi tänav, Laagri
alevik
Veskitammi tänava rekonstrueerimine algas 2007. a
ning käesoleva aasta sügiseks
on kogu tänav saanud uue ja
kaasaegse ilme.
Vanasilla tee, Laagri
alevik
Tegu on 387 meetri pikTÖÖD ON GRAAFIKUS: Töid teostava AS-i Talter projektijuhi Priit Kuldsaare
kuse kruusatee lõiguga, mis
kulgeb Laagri aleviku piiri
sõnul avatakse Veskitammi tee nii auto- kui bussiliikluseks nagu lubatud
ääres Nõlvaku/Vanasilla tee
25. maiks ja kogu teeprojekt peaks plaanide kohaselt valmima juulikuus
ristest alates ja jätkub Saku
vallas. Kruusatee äärde on
enam kui kümne aasta jooksul kerkinud
mustkatte. Objekti maksumuseks kujunes
eramajade rajoon, hetkel kerkib Saku
avaliku hanke korras 332 tuhat krooni,
Kaseoksa tee (nr. 403), Ääsmäe küla
valla piiri taha uusi elamukvartaleid. Pro- ehitajaks on AS Aspi ja tööde valmimise
Kaseoksa tee saab Kasesalu tänavast
jektijärgselt rajatakse sadeveetrass, 5.5
tähtaeg on 20. juuni 2008.
kuni Tamme tänavani kauaoodatud
meetri laiune asfaltkattega tee, äärekiviga
mustkatte. Ehitajaks on OÜ Üle ja tööde
eraldatud 2.5 meetri laiune kergliiklustee.
Rõika tn ja Suurevälja tee kõnnitee,
valmimise tähtaeg on 18. juuli 2008.
Tänavavalgustus sai valmis juba 2008.
Vanamõisa küla
a. veebruaris. Objekti maksumuseks kuRõika tn saab 230 meetri pikkusena ja
Veskitammi lasteaia juurdepääsutee,
junes avaliku hanke korras 2.27 miljonit
3 meetri laiuselt uue pinnatud mustkatte. Laagri alevik
krooni, ehitajaks on AS Teede REV-2
Objekti maksumuseks kujunes avaliku
Kindlasti on plaanis hiljemalt 1. sepja tööde valmimise tähtaeg on 18. juuli
hanke korras 88 tuhat krooni, ehitajaks
tembriks 2008 ehitada välja Veskitammi
2008.
on AS Aspi ja tööde valmimise tähtaeg
lasteaia juurdepääsutee. Tee projekt on
on 20. juuni 2008.
hetkel valmimisel ning koheselt pärast
Sarapuu, Puiestee ja Ööbiku tänaSuurevälja tee äärde ehitatakse tee
selle üleandmist kuulutatakse välja avalik
renoveerimise käigus 730 meetri pikkune hange juurdepääsutee ehitamiseks.
vad, Valingu küla
Sarapuu tn parandatakse 50 meetri pik- ja 1.5 meetri laiune teega külgnev kerkune ja 4 meetri laiune amortiseerunud
gliiklustee (lõigul Suurevälja põik riste
Kuuse spordihoone parkimiskohad
asfaltkate, Puiestee tn parandatakse ja
kuni Haavasalu riste). Kõnnitee rajamise
Kuuse spordihoonel puuduvad hetkel
pinnatakse 430 meetri pikkune asfaltkate maksumuseks kujunes hanke korras 417
parkimiskohad, mistõttu kliendid kasutaÖöbiku tn ristest kuni Pargi tn risteni,
tuhat krooni, ehitajaks on AS Skanska
vad parkimiseks kõrvalasuva korteriühÖöbiku tn saab 290 meetri pikkune ja
EMV ja tööde valmimise tähtaeg on 1.
istu parklat. Seetõttu on vajalik sõlmida
5 meetri laiune kruusateelõik pinnatud
august 2008.
korteriühistuga kokkulepe, mille kohaselt

SAUE VALLA

DETAILPLANEERINGUD

Saue valla territooriumil aprillis
2008 on algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 01.04.2008 korraldusega nr 217 on algatatud Pällu küla
Tiina talu maaüksusel (katastritunnusega
72704:001:0011) detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga maaüksuse jagamine kruntideks ja ehitusõiguse seadmine ühekorteriga väikeelamute tarbeks.
Maaüksuse suuruseks on 1,99 ha.
Saue Vallavalitsuse 01.04.2008 korraldusega nr 218 on algatatud Laagri alevik
Redise ja Avamaa tänavate ristmiku
lähiümbruse alal detailplaneeringu

koostamine, eesmärgiga haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete määramine.
Saue Vallavalitsuse 01.04.2008 korraldusega nr 219 on algatatud Laagri alevik
Veskitammi tänava, Pääsküla jõe ja
Kõltsari 2/III kinnistu vahelisel alal detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine.
Saue Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 011 on algatatud Jõgisoo küla
Sillaotsa 3 maaüksusel (katastritunnusega 72703:002:0189) detailplaneeringu
koostamine, millega muudetakse Saue
valla üldplaneeringut. Planeeringu

APRILL 2008

eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine ärimaaks, maaüksuse jagamine kaheks kinnistuks ja ehitusõiguse seadmine
äri- ja laohoonete tarbeks. Planeeritava
maaüksuse suuruseks on 4,2 ha.
Saue valla territooriumil aprillis
2008 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 08.04.2008 korraldusega nr 228 on kehtestatud Laagri
alevik Metsa tn 19c ja Metsa 21 kinnistute detailplaneering.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab, et
19.05.2008 kuni 02.06.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4 Ääsmäe
küla Mati maaüksuse (katastritunnustega
72704:002:0088) detailplaneeringu

avalik väljapanek. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on olemasoleva
maaüksuse pindalaga kokku 3,28 ha
maasihtotstarbe muutmine elamumaaks,
maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse seadmine ühe
ühekorteriga väikeelamu tarbeks. Detail-

planeeringu koostajaks Arhitektibüroo
Orub OÜ, töö nr 329.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157
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Avalikud prügikonteinerid Saue vallas

eraldatakse spordihoone kasutajatele kindlad parkimiskohad ja selle eest teeb vald
korteriühistu territooriumil asuvatel teedel
vajalikud remonttööd.
Teede investeeringute kavas on tänase
seisuga ka Veere tänav Kiia külas, Vae
tänav Laagri alevikus ja Karjavahe tee
Ääsmäel. Kahjuks pole hetkel selge, kas
kütuseaktsiisist Vabariigi Valitsuse poolt
Saue vallale eraldatud 2 555 700 krooni ka
tõesti täies mahus vallale laekub või kärbib riik kohalikele teedele ette nähtud raha
negatiivse lisaeelarvega. Sellepärast oodatakse nimetatud tänavate rekonstrueerimistöödega ja avalikud hanked kuulutatakse
välja siis, kui raha olemasolu on täiesti
kindel.
Projekteerimine
Lisaks teeremondiobjektidele kasutatakse
vahendeid ka uurimistööde tegemiseks ning
projekteerimiseks. Nimelt on valla poolt
tellitud Hüüru piirkonna sadeveelahenduse
uuring ning talvel osaliselt varisenud Hüüru
jalakäijate silla ekspertiis. Maikuus valmib
Laagri aleviku oma raudteepeatus – Urda
peatus. Kahjuks on praegu lahendamata
Urda peatuse juurdepääsu küsimus (olemasolev juurdepääs on üle korteriühistu
maa) ning seetõttu on investeeringute kavas
ette nähtud vahendid uue juurdepääsutee
projekteerimistöödeks. 2009. aasta eelarve
kavasse on võimalik siis kavandada raha
ehitustöödeks.
Saue Vallavolikogu on kinnitanud valla
osalemise Euroopa Liidu linnaliste piirkondade arendamise meetmes, kusjuures valla
prioriteetseks objektiks on Laagrist Sauele
kulgev kergliiklustee. Vastava meetme
rakendumisel on juba 2008. a vajalik tellida
kergliiklustee asukohavaliku eelhinnang.
Kõikide teede investeeringutega seotud
küsimustega palume pöörduda kommunaalspetsialist Indrek Brandmeistri poole telefonil 6541155 või e-posti aadressil indrek.
brandmeister@sauevald.ee või abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

Avalikud paberi ja papi konteinerid
· Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn
· Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku nurk
· Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
· Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
· Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
· Maidla küla, keskuse autobussipeatus
· Tuula küla, kortermajade juures
· Vanamõisa küla, seltsimaja kõrval
· Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
· Valingu küla, Puiestee 4
· Kiia küla, korvpalliväljaku juures
· Jõgisoo küla, seltsimaja juures
· Alliku küla, Klaokse elamurajoon
· Laagri Möldre elamurajoon, Väriheina tee
· Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmiku juures
· Vatsla küla, Vatsla ja Kodasema tee nurk
· Jõgisoo küla, Jõgisoo tee küla infotahvli kõrval
· Alliku küla, Kotka tee ääres enne Kauri tee ristmikku
· Ääsmäe küla, Kasemäe elurajoon, Kasemäe ja Kuuskmetsa tn nurk
· Valingu küla, Suurekivi elurajoon, küla infotahvli kõrval
Paberit ja pappi võib viia ka Pääsküla jäätmejaama.
Avalikud pakendikonteinerid
· Laagri alevik, Kuuse 26, mänguväljaku kõrval
· Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
· Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12 juures
· Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
· Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku ristmik
· Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
· Laagri alevik, Väriheina tee
· Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
· Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
· Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
· Klaokse elurajoon, Alliku küla
· Jõgisoo küla, seltsimaja kõrval
· Maidla küla, keskuse autobussipeatus
· Kiia küla, korvpalliväljaku juures
· Vatsla küla, Kodasema/Vatsla tee ristmik
Pakendid võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. Täiendavate pakendikonteinerite
juurde paigaldamise osas peab vald läbirääkimisi pakendiorganisatsioonidega.
Patareikastid
· Saue Vallavalitsus
· Laagri kool
· Laagri lasteaed
· Maidla seltsimaja
· Ääsmäe kool
· Vanamõisa seltsimaja
· Jõgisoo Piim OÜ
· Hüüru mõis

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
On valminud Koru I, Koru V, Koru
VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm.
Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Laagri alevikus ja Alliku külas
Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri
alajaama kinnistute (katastritunnustega
72701:005:0257, 72701:005:0262,
72701:005:0263, 72701:005:0051)
ühine detailplaneering, algatatud
27.04.2008. Planeeringuala suurus on
85,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on
Juuliku-Tabasalu maantee ja liiklussõlmede määramine planeeringualas ja
ehitusõiguse seadmine, maa sihtotstarbe
osaline muutmine elamu-, äri-, tootmisja liiklusmaaks.
Detailplaneeringu koostamise algatajaks ja detailplaneeringu kehtestajaks

on Saue Vallavolikogu ning detailplaneeringu koostamise korraldajaks on
Saue Vallavalitsus, aadressiga: Veskitammi 4, Laagri alevik; detailplaneeringu koostajaks on EA Reng AS, aadress:
Mustamäe tee 46, Tallinn.
Detailplaneeringule on koostatud
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm. Planeeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda 20. maist - 3.
juunini 2008.a. Saue Vallamajas (Veskitammi 4, Laagri alevik) esmaspäeviti
kella 14.00-16.00 ja kolmapäeviti kella
8.00-12.00 ja 14.00-18.00 ning digitaalselt OÜ Hendrikson & Ko veebilehel
(www.hendrikson.ee) alajaotuses „Avalikud dokumendid“.
Programmi kohta saab kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
esitada kuni 3. juunini OÜ Hendrikson

Sotsiaalosakond
laenutab kasulikku
raamatut
Kõik siiras abivalmidus algab
alandlikkusest selle vastu,
keda tahan aidata. Aitamine on
teenimine, mitte valitsemine.
Kui ma ei suuda neid tingimusi
täita, ei suuda ma ka aidata.
Soren Kierkegaard
Sotsiaalosakonnas on soovijatele
lugemiseks välja pakkuda Käsiraamat
hooldusõdedele.
Raamatust leiab kasulikke nõuandeid,
kuidas aidata haigetel ja abivajajatel taasleida oma iseseisvus või toime tulla oma
puude või haigusega, näpunäiteid selle
kohta, kuidas tagada haigele nii füüsiline,
psüühiline, sotsiaalne kui vaimne hooldus. Sekka ka praktilisi tegevusjuhiseid
ja mõtteid eetikast.
Omaette peatükid on pühendatud
lamavate haigete hooldamisele ja toitumisele ning toimetulekuks kohtumiseks
surmaga.
Huvilistel palume pöörduda telefonil
654 1136
mare Jallai
sotsiaalnõunik

31.mail kiibistatakse
Laagri alevikus koeri
Laupäeval, 31. mail kell 11.0013.00 toimub kiipimisaktsioon
Laagri alevikus Kuuse põigu
ja Redise tänava nurgal,
jalgpalliväljakul.
Väli-aktsiooni käigus paigaldab MTÜ
Loomade Hoiupaik mikrokiipe nii koertele kui ka soovi korral kassidele ning
registreerib loomad Saue valla lemmikloomade keskregistrisse. Mikrokiip süstitakse loomale kaelanaha alla spetsiaalse
süstlalaadse instrumendi abil. Protseduur
ei ole valulikum kui tavapärane
vaktsineerimissüst. Kiibistamine maksab
loomaomanikule 200 krooni/loom (sularahas). Kaasa tuleb võtta looma-omaniku isikut tõendav dokument, looma
pass või vaktsineerimistunnistus ning
koer peab olema varustatud suukorvi
ning kaela- ja jalutusrihmaga.

& Ko (keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostaja) aadressile Raekoja
plats 8, 51004 Tartu ja e-posti aadressile
jaak@hendrikson.ee. Programmi kohta
lisainformatsiooni saab küsida kontaktisikult Jaak Järvekülg telefonil 55 674
693.

Saue valla koerte ja kasside eeskirjast
tuleneb koerte märgistamise ja registreerimise kohustus. Alates 1. märtsist
2008 peavad koerad kandma märgistusena paigaldatud mikrokiipi ning olema
registreeritud Saue valla lemmikloomade
keskregistris.

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalik arutelu
toimub 4. juunil 2008.a. kell 14.00
Saue Vallamajas, aadressil: Veskitammi
4, Laagri alevik.

Kuna seaduse järgi on nii koerte kui
kasside iga-aastane vaktsineerimine
marutaudi vastu kohustuslik, siis 31.
mail on võimalik lasta oma lemmikuid
tasuta vaktsineerida marutaudi vastu
või vaktsineerida kompleksvaktsiiniga
enamlevinud nakkushaiguste vastu (200
krooni/loom).

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi koostamise
käigus ei näe KSH töögrupp piiriülese
mõju esinemist.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157

Hea loomaomanik, näita, et hoolid ja
märgista oma lemmik mikrokiibiga!
Madli Olem
keskkonnaspetsialist
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Maidla külas
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Teeme ära 2008 Ääsmäel
No nii, ära tegime! Ääsmäe koos naaberkülade
Allküla, Tagametsa ja Koppelmaaga sai igatahes
puhtamaks – metsa alt, teede äärest, kodust ja
keldrist!
Külakoosolekutel oli olnud mitmed korrad juttu, et tuleks
sorteeritult prügi koguda. Kui “Teeme ära 2008” kampaania
välja kuulutati, polnud kahtlustki, et sellega tuleb kaasa minna.
Külakogu poolt võtsid asja vedada Tiina Tint ja Toomas Kala,
kellele siinkohal suured tänud hea organiseerimise eest!
Saue Vallavalitsus Mikk Lõhmuse koordineerimisel toetas
omalt poolt konteinerite ja prügikottidega, koristuspäeva särkidega ning supiga – ning kõik töötas suurepäraselt! Appi saadeti
kokkuvedamise auto Hüürust! Ääsmäe mõis toetas džiibi ja
järelkäruga prügikottide kokkuveoks, Ääsmäe kool pani välja
koka koos köögiga ja traktori koos järelkäruga. Suured tänud
neile kõigile!

26.aprillil kogunesid Maidla
ja Pärinurme küla elanikud
vanale töökoja platsile, kus
talgulised jagati gruppidesse
ja saadeti Ääsmäe- Hageri,
Maidla-Kiisa teeääri ning
tiigi ja seltsimaja ümbrust
koristama.
Paljudele meenus kohe sovhoosi
aeg, kus igal hommikul pidi kogunema
ja osakonnajuhtaja jagas päevatööd
kätte.
Hageri piiri ääres olnud suurt
prügihunnikut aitasid ära vedada
Marko Peterson ja Toivo Kaljuvee, kes
kasutasid selleks oma tehnikat. Kiisa
tee ääres olnud prügi aitasid koristada
ja ära vedada Ääsmäe jahimehed, kes
olid külakostiks toonud suitsutatud
kopraliha.
Pärast koristustööde lõppu koguneti
seltsimaja õuele, kus talgulised istusid
pika laua äärte ning lasid hernesupil ja
kopralihal hea maitsta.
MTÜ külaselts tänab kõiki viitekümmet inimest, kes leidsid sellel ilusal
päev aega ja aitasid Maidla ja Pärinurme külad korda teha.
Ene Mitt, Terje Jaup

“Teeme ära 2008“
Vanamõisas
26. aprill toimus
koristuskampaania „Teeme
ära 2008” raames suured
koristustalgud, mille raames
koristati Alliku, Vanamõisa
ja Püha küla teeääri ja
metsaaluseid prügilaid.
Piirkonna peale moodustati üheksa
koristusmeeskonda, kus igaühes oli
kümmekond täiskasvanut pluss veel
hulgaliselt lapsi ja noori ja kelle tööd
juhtisid tööjuhid. Kokku koristati prügi
ligi kakskümmend suurt konteineritäit
ja tänu aktiivsetele koristajatele on meie
koduümbrus palju puhtam.
Koristustalgud lõppesid pikniku ja
talgusupiga Vanamõisa lõkkeplatsil
ning vaevanägijaid rõõmustasid saadud
koristuskampaania logodega T- särgid.
SUUR TÄNU KÕIGILE VABATAHTLIKELE ning firmadele ja Saue
Vallavalitsusele, kes toetasid ettevõtmist.
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja

3.mai hommikul olid esimesed prügitoojad platsis kell 9.
Külakogu püstitas telgi, et oleks ikka staap olemas, kus inimesed saavad ennast kirja panna, kus saab kindaid ja lõunatalonge jagada, töö lõppedes sai lastele jagada pudeli kalja ja
krõpsupaki, tublimatele jätkus ka temaatilisi särke, mida oli
tellitud sada tükki, aga kõikide eelmainitud külade peale kokku
oli kindlalt inimesi väljas üle 200. Sest kell 10, kui algus oli
välja kuulutatud, hakkas suuri ja väikesi inimesi kokku voorima, nii et pastakas sai tühjaks nimede kirjapanemisest.
Konteinereid oli Ääsmäel kolme sorti: üks rehvide, üks olmeelektroonika ja üks tavajäätmete jaoks. Sellele lisaks kogusime eraldi puidu ja vanametalli, ohtlikud jäätmed, klaas läks
eraldi pakendikonteinerisse. Vanametalli viisime ise kokkuostu,
puidu Ääsmäe jahimaja lõkkeplatsile.
Ilm oli ilus ja päev oli palav, patt oleks kurta, et kohati ehk

liigagi palav! Veepudeleid kulus ikka kümnete kaupa. Külakogu poolt ostetud 200 väikest veepudelit ja 2 suurt kulusid
õhtuks kõik ära. Samuti maitsesid väga hästi 250 värsket, hommikul küpsetatud 2 soolast ja 2 magusat sorti saiakest.
Ka varuks ostetud 200 prügikotti olid juba kella 11 otsas,
operatiivselt sai vallast veel 400 kotti juurde toodud, nii et
kokku koos algse 400 kotiga kulus Ääsmäel siis prügi kogumiseks 1000 sajaliitrist kotti. Ehk siis kokku kogusime 100 000
liitrit prügi! Kella neljaks olime otsustanud prügi vastuvõtmise
lõpetada, kuid konteinerite äravedu kestis õhtul kella kaheksani, kõige suurem oht oli, et mõni hunnik jääb vedelema ja see
mõjuks kogu kampaaniale antipropagandana, mida me mingil
juhul ei soovinud juhtuda lasta! Ohtlikke jäätmete mikrobussi
ei mahtunud meie suurest värvi ja eterniidiprahist midagi! Kuid
ohtlike jäätmete kogujaid peab kiitma – tulid nad tõepoolest
veel õhtul pool kaheksa suure autoga kohale ja kui muu prügi
oli juba viidud, siis sai ka ohtlikud jäätmed suure auto peale ära
pandud.
Seega päeva eesmärgid – saada Ääsmäe, Allküla, Tagametsa
ja Koppelmaa külad puhtaks ning ka kogumisplats puhtaks,
said täidetud! Nüüd jääb ainult loota, et inimestes jätkub tarkust
ja kodanikujulgust mitte ise enam loodust ega avalikku ruumi
prahistada ning ka kaaskodanikke, kes seda ikka veel teevad
korrale kutsuda, kui sõna ei aita, tehke prahistajast pilt, saatke
pilt ajalehte ja keskkonnainspektsiooni – muidu nullime kogu
kampaaniaga saavutatud puhta avaliku ruumi!
Ahto Oja
Ääsmäe Külakogu

Tuula rahvas puhastas paemurdu
Tuulas toimetas 1. mail kolm koristajate gruppi,
üks külakeskuses, teine lagunenud lauda
juures ja kolmas koristas loodetavasti viimast
prügimäge Tuulas.
Teatavasti suleti Tuula prügila 2006. aastal ja pärast seda
on tekkinud küla vahele, mahajäetud paemurdu, teine prahi
mahapanemise koht. Et prügimäe tekkimist vältida, otsustasime
valla abiga selle likvideerida, kuna omanik ei ole ise midagi
ette võtnud.
Ümbruskonna taludega lepiti kokku, et 1. mail ollakse kell
10.00 kohal ja tõstetakse teeääres olev sodi peale.
Koristama hakates selgus, et praht on aja jooksul osavalt maa
sisse pugenud või lükatud ja ühte asja tõstes ilmub välja kohe
uus. Sealt võis leida kõike- alates titemähkmetest jalgrattaraami, auto varuosade ja kodulindude jooginõudeni. Mootoriõli ja
natuke rauda oli ka. Nii mõnigi meist sai mälestuseks suveniiri.
Nõnda lõbusalt kaevates saime valla poolt organiseeritud suure
konteineri pilgeni täis. Meie õnneks käis külavanem vahepeal
kopaga abis ja tegi päris suure töö ära. Tee ääri kammides
saime mitu Niva kastitäit kumme, mis kokkuleppe kohaselt
konteinerisse kõige peale laoti ja prahi pealekauba.
Aga see pole veel kõik.
3. mail, Teeme ära 2008 aktsiooni käigus, lendas igavesti
suur brigaad paemurdu peale ja 3-4 tunniga tassiti see ka seest
tühjaks.

PUHAS PLATS: Algul jäid silma paar tugitooli
ja mõned prügikotid, aga sügavamal
kaevandamisel täitus ootamatult terve konteiner
Tervitan naabreid ja nende sõpru ning suured tänud kõigile!
PS! Tuulas töötab prügivalve! Liitu!
Piret Pihtjõe
Tuula külaelanik
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Hüüru külas peeti talguid
Hüüru küla üldkoosolekul otsustati, et meie küla
keskus – Hüüru mõis koos pargiga on nii inetu,
et nädalavahetusest heakorra tegemiseks ei
piisa. Nii otsustati koristustöödega alustada juba
26. aprillil.
Kella 10.00 alates oli Hüüru mõisa park siginat – saginat täis.
Talgulisi jätkus nii mõisahoonesse kui ka parki. Mitte kunagi
varem ei ole olnud heakorrastustöödest osavõtt nii rohkearvuline. Noorimad osavõtjad õpivad alles kõndimist, vanemad aga
– ei tea kas vanaemad – vanaisad või isegi põlvkonna võrra
veel vanemad. Eakate inimeste osavõtt ei üllata meil kedagi.
Nad on alati olnud aktiivsemad ja kohusetundlikumad. Seekord
rõõmustas meid aga küla nooremate elanike aktiivne osavõtt.
Usun kindlalt, et see noor, kes tuleb reha käes küla keskust riisuma, peab seda ikka pisutki omaks. Ja see teeb ainult rõõmu.
Nelja tunniga oli park riisutud, teeääred puhastatud ja puude alt
võsa raiutud. Park sai uue kauni näo.
Tööpäeva lõpus sõivad kõik talgulised Hüüru Veskis talgusuppi – aitähh kokkadele!
Osa talgulisi pühendas end aga Hüüru mõisa seestpoolt puhastamisele. Esialgu oli plaan mõisahoone seest puhtaks pesta.
Süües kasvab aga isu ja järsku ei märganud vist küll keegi, kui
suureks tööks tegelikult lahti läks.
Kaua oli käärinud see ebameeldiv tunne meie näotu saali
pärast. Aastate jooksul kogutud tarbetut kola oli kõikides
ruumides. Nii kulus pool päeva selle välja kandmiseks. Meie

aktsiooni kiitis heaks Kultuuriklubi juhataja Kartrin Krause.
Aktiivselt aitas kaasa nii nõu kui jõuga külavanem Arnold
Õispuu. Tänu neile saigi see töö teoks. Lõpptulemusena sai
meie saal, kuigi mitte uueks, siiski suureks, puhtaks ja üsna
nägusaks. Tegijaid oli palju – kes kandis risu, kes värvis seinu,
kes pahteldas, kes värvis ja pesi aknaid. Väga suured tänusõnad
tahaksin siinjuures öelda Andres Hundile, Aivo Ojalale, Lennart Tullusele, Margus Uusojale, Priit Laansalule, Külli Otsale,
Anne Reinsoole ja paljudele teistele, kes kõik aitasid kaasa
saali korrastamisele 26 aprillist – 3.maini. Noored mehed leidsid aega ka tööpäeva õhtuti mõisahoonesse värvima minekuks.
3.mail võttis Hüüru küla rahvas osa ka aktsioonist “Teeme
ära”. Osa talgulistest koristas rämpsu “isetekkinud” prügihunnikutest. Kahjuks oli neid ka Hüüru külas piisavalt. Loomulikult
ei ole võimalik ühe päevaga kogu küla puhtaks teha. Tahaks
loota, et tulevikus mõtlevad prügivedajad enne, kui nad seda
maha kallutavad.
Osa talgulistest lõpetas aga mõisahoone koristamist – veel
oli vaja seinad üle värvida ja siis veel see kole põrand! Kohati
on ta küll mädanenud, aga värske värv andis ka sellele uue
ilme. Õhtul kell 20.00 sulgesime uksed, et lasta värvil kuivada.
Tulge meile külla ja vaadake – Meie tegime ära!
Mai Endla

VÄIKESED IMED: värske põranda- ja seinavärv,
SUUR MAALRITÖÖ: Kui kola välja kantud,
võtsid mehed- naised pahtlilabidad ja värvipotid uued kardinad, puhmakad taimerohelist ja
vallatud lastejoonistused seintel - ja ei tunne
ning hakkasid Hüüru mõisasaal üle vuntsima
enam saali äragi

MTÜ Vanamõisa küla aktiviseerib lähikülade tegemisi
6. aprill toimus Vanamõisa seltsimajas Saue
valla keskpiirkonna Vanamõisa, Alliku ja Püha
küla arengukoosolek, mille eemärgiks oli
kaardistada piirkonna arenguvajadused ning
alustada külade uue arengukava koostamist.
Siinkohal tuleks teha täpsustus, kuna Alliku küla ulatub
Laagri külje alla, siis uues arengukavas kajastub pool, mis
jääb Vanamõisa küla naabrusesse.
Tänaseks on paljud meie külad jõudnud arendustöös tasandile, kus ei piisa ainult üksikute väikeprojektide, ürituste jms
kavandamisest ja teostamisest. Tunnetatakse vajadust analüüsida süsteemselt küla senist arengut ja tänast olukorda, selgitada välja ühised probleemid, soovid ja eesmärgid ning leida ka
üheskoos teed nende saavutamiseks. Küla arengukava koostamine on vabatahtlik, mitmetahuline ja aeganõudev protsess,
kus algatus tuleb kohapealt ja initsiatiivgrupid töötavad omast
vabast tahtest, enamasti ühiskondlikus korras koostöös laiema
külakogukonnaga. Küla arengukava olemasolu vajalikkus ei
kajastu üheski seaduses, kuid on üheks põhinõudeks rahastus
fondide poolt. Küla või piirkonna arengukava ei saa olla 100%
sees valla arengukavas. Koostöös vallaga selgitatakse välja
vajalikud punktid. Lähtuda sellest, mida eelkõige suudetakse
oma jõududega ära teha.
Koosolekul alustati vajaduste ja probleemide kaardistamist.
Siinkohal teeks kokkuvõtva ülevaate enim nimetatud prob-

leemidest: halb teede olukord, puuduvad kõnniteed, puudub
lasteaed, puuduvad vabas õhus vabaaja veetmise võimalused,
puuduvad laste ja noorte spordi- ja mänguväljakud, vajalik
bussiliiklus piirkonnas, vajalik veetrassi ehitus jne.
Piirkonnas on veel mitu mittetulundusühingut, kes soovivad panustada külade arengusse. MTÜ Vanamõisa Suusaklubi
eesmärgiks on ehitada Vanamõisa külla suusa- ja terviserada.
MTÜ Vanamõisa Külamuuseum tegi väga huvitava ettepaneku
luua muuseum küla vanimasse ehitisse tuuleveskisse, mis
ehitatud 18.sajandi keskpaigas.
Uue arengukava koostamiseks moodustati kolme küla
töögrupp. Siinkohal sooviksin teha üleskutse kõigile külaelanikele, kes on huvitaud oma kodupiirkonna töögrupis kaasa
lööma ühendust võtma MTÜ Vanamõisa külaga. Eriti ootame
huvilisi Püha ja Alliku küladest.
Aastal 2009 peaks lahenema üks paljudest piirkonna
eesmärkidest. Nimelt sai MTÜ Vanamõisa küla Eesti maaelu
arengukavast PRIA meede 3.2 laste spordi- ja mänguväljaku
ehitamiseks 70 % kogu ehituseks vajaminevast summast
ehk siis 656 620 krooni. Seega valmib järgmise aasta lõpuks
kauaoodatud vabaaja veetmise koht Vanamõisa külas, tõstes
sellega piirkonna elukvaliteeti.
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja

Vallakodanik
arvab: see Tuula

krossiraja värk...
Ega ei tahakski, nüüd, aasta
möödudes, enam selle
krossiraja teema juurde tagasi
pöörduda, aga peab.
Nimelt pole võrreldes aastaga midagi
muutunud- krossirada alles ja teenuse,
so raja kasutamise, müümine käib
veelgi hoogsamalt kui aasta tagasi. Ei
ole aidanud seegi, et kohus krossiraja
ebaseaduslikuks on tunnistanud ning
Toomas Kiiler väidab, et sõitmine
seal jätkub ja et ta koos Aune Loogiga
kuidagi sellest aru ei saa, miks vald
neilt seaduste täitmist nõuab. Kuidas
krossiraja planeerimine, tegemine,
seaduslikult käib, kirjutasin aasta
tagasi.
Nüüd tahaks aga Kiileri järjekordsetele valedele vastu vaielda. Esiteks siis
sellest külaelanike liiga suurest toetusest. Ei tea ma seda, kustkohast Toomas selle 18 rajavastase inimese arvu
võtnud on, aga tegelikkus on muidugi
midagi muud. Nimelt pole mitte ükski
Taari maaüksuse vahetu naaber raja
olemasoluga nõus ja ainuüksi see juba
annab vähemalt suurusjärgu võrra vastaseid juurde, kaugemalt inimesi pole
enam vajadustki kokku lugema hakata.
Aga seda Kiileri-Loogi tandem
lihtsalt ei tea, sest nad pole naabrite
arvamust kunagi küsinud, olgugi, et
vald kohustas Kiilerit seda juba siis
tegema, kui tal see raja mõte üldse tekkis. Seega ei pea paika ka väide, justkui kaitseks meie vallavalitsus mingi
käputäie huve, vaid ikka vastupidi,
Toomas, sa oledki üksi keset küla!
Teiseks veel ühest asjast ja tegelikult veel hullemast. Nimelt on
eriti küüniline lugeda, mida siis mõni
eestimaalane eluterveks ühiskonnaks
peab. Toomas Kiileri puhul ju tegemist
inimesega, kes mitte ainult ebaseadusliku krossiraja (juba teise) teinud,
vaid ka elumaja, teed, tiigi ja kraavid
kaevanud, ka kaevu puurinud jne. jne.
omamata selleks mitte ühtegi luba.
Ka tahab ta kangesti meie küla noorte
eest hoolt kanda, ise kriminaalkorras
alaealiste peksmise eest karistatud mehena. Lisaks kutsub ta oma kirjas valda
seadusi mitte järgima ja ebaseaduslike
rajatiste kohalt silma kinni pigistama.
No mulle vähemalt tundub, et selliste
tegudega küll elutervet ühiskonda ei
ehita.
Lõpetuseks tahan Toomasele öelda,
et nagu Sa näed, pole Su üleskutsed
vallavalitsust seaduserikkumistele läbi
sõrmede vaatama pannud ja ei jäta ka
meie oma õiguste, ehk siis eluterve
ühiskonna, eest võitlemist.
Vambo Kullerkann
tuula külaelanik

Vaata ka
Koduvald 2008 aprill “Kohus
tunnistas Tuula motoraja ebaseaduslikuks”
Koduvald 2007 veebruar “Tuula
motorada - naabrimehe mõtted...”
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Eakad pidasid kalateemalist kevadpidu
Selle kevadine eakate ja
erivajadustega inimeste
teemapidu oli pühendatud
kalale- mereelukatega olid
seotud ettekanded ja loosiratta
kingitused, rääkimata pakutud
hõrgust kalasupist.

Eestlased tarbivad kala suhteliselt vähe
võrreldes teiste mereriikidega. Võrreldes
soomlastega süüakse kala ligi 2 korda
vähem
Ometi aitavad kalas sisalduvad
Omega-3 rasvhapped ära hoida naha
vananemist; mitmeid kalas leiduvad
ained ja vitamiinid tugevdavad inimese
organismi ning kalatoodetes leiduvad
proteiinid, türosiin ja aminohapped
stimuleerivad ajutegevust ja lisavad
organismile reipust. Uuringute põhjal
on ka tõdetud, et rasv- hapete piisav tase
on üks emotsionaalse heaolu garantiisid
- see tähendab, et kala söömine muudab
tuju paremaks. Selliseid teadmisi jagas
üritusel ettekande teinud toitumisspetsialist Kristiine Vahtramäe.
Vallavolikogu esimees Indrek Tiidemann, kes memmesid-taate tervitama oli
tulnud, lisas kasuliku nüansina juurde
veel kalapüügiromantika, kus kasulikule
söögipoolisele täienduseks saab nautida

värsket õhku ja loodust.
Ka muusikaline meelelahutus on
valitud kaudselt teemaga seoses - laval
säras nimelt ansambel Laine, ja kui on
lained, siis on ka veekogu ja loomulikult
kalad:).
Erinevalt tavapärasest lauakattest, et
pakutud külalistele mitte võileiva näkitsemist, vaid maitsmiseks toodi laudadele
auravad supitirinad - leem valmistatud
muidugi kalast.
Kõikidel kohale tulnutel paluti kirja
panna ka oma kolm lemmikkala- Saue
valla eakate seas oli konkurentsitult
populaarseim veeloom räim, teisel
positsioonil paiknes lõhe ja kolmandal
lest. Kõik arvamuse avaldajad osalesid
ka juba traditsiooniks saanud loosirattas
- ja auhinnad - ikka kalaga seotud. Alates
kala maitseainetest, kalaõlikapslitest,
kalapildiga sokipaarist, kuni soolatud
lõheni välja.
Kuigi eelnevalt oli välja kuulutatud
ka kalaretseptide konkurss, oli osalemine küll kasin, aga seda hõrgumad on
ilmselt road (vaata retsepte lk 7). Kolm
usinat kalaroogade soovitajat said ekstra
auhinnad - kaks neist saavad lubada
oma tasuta söömaaja Jõgisoo forellis ja
üks saab omale forelli kodus küpsetada
uhiuues savist kalapotis.

MAITSEB HEA: Eva-Ederle
Rõuk ja Leo Kuresaar peolauas
maitsmas auravat kalasuppi

AUHIND: Sotsiaalnõunik Mare
Jallai ulatamas retseptikirjutajale
Anu Lentsile kalapotti

Saue valla sotsiaalosakond tänab kevadpeole kaasaaitajaid:
Memmed-taadid transportis peopaika kohale firma Rolltrans ja Arnold Õispuu
Kingituste eest seisid hea firmad Kalsep ja Roadservise ning Eero Kaljuste
Soolatud kala kingitusteks andis firma M.W. Wool ja Mati Vetevool
Kalaõlikapsleid ja toodete esitlust pakkus AS Tamro
Kinkekaardid tasuta söömaajale pani välja firma Jõgisoo Forellipüük
Suur aitäh toetajatele, kes leiavad võimalusi ja näitavad üles head tahet
rõõmustamaks valla eakaid!

koduvald

Laagri Lasteaed – õue õppima
Laagri lasteaia õppekava üheks
peamiseks lähtealuseks peale
mängulisuse on keskkond ja
loodus.

Olemegi seadnud pikemaajaliseks
eesmärgiks jätkata looduse õpetamist
ja keskkonnakaitsealast kasvatustööd.
Selleks on tehtud juba mõned uuendused
- lasteaia õuealale luuakse õpetajate
keskkonna töörühma eestvedamisel nn
“loodusklass”. Tänasel päeval on märgistatud meie õuealal kasvavad puud
vajalike nimetuste ja tähtsama infoga.
Valmimisel on kaardid lasteaia õuealal
kasvavate taimede kohta, see on abimaterjal õpetajale. Juba mõned aastad on
lasteaed osalenud ka ökokrati projektis.
“OLEN OSA LOODUSEST”
sellist pealkirja kandis selleaastane
„Ökokratt 2008”.
Märtsikuu kolmandal nädalal käisime
õpetaja Enega Ökokrati seminaril keskkonnaministeeriumis. Sealsed ettekanded
olid mõtlemapanevalt päevakohased.
Roland Müür tutvustas looduskaitset
tervikuna. Asta Tuusti Sagadi Looduskoolist rääkis aga väga kaasahaaravalt
loodushariduse metoodikast – pakkudes
välja erinevaid ideid ja mänge toomaks
lapsi ligemale loodusele.
Näiteks mäng „Tamme advokaat”,
milles lapsed saavad ise olla õpetaja
poolt valitud puu ostja-müüja, putukad – mutukad, linnud – loomad, kõik
need kellele on see puu vajalik. Mängus
peavad lapsed leidma erinevaid põhjusi,
miks on või ei ole vaja puud maha raiuda
– selle kaudu tajutakse ka kõige pisema
elusolendi tähtsust. Nii saame anda
lastele teadmise, et keskkond- see oleme
meie, see ei ole midagi kauget, mis
puudutab meid vähe.
Keila lastead Miki loodusõpetaja
tutvustas oma maja eelmise aasta metsanädalat, mis kätkes endas palju praktilisi ideid looduse tundma õppimiseks.
Lõbusat ja harivat vahepala pakkusid

PIIP ja TUUT, kes tutvustasid oma uut
etendust „Olen osa loodusest”, aplaus
neile oli mitmekordne.
Seminarilt sai iga osaleja kaasa õppefilmid – „Aita pakend ringlema” ja
„OZZY osoon”. Esimese filmi vaatamisega alustasimegi meie oma maja
ökonädalat. Peale filmivaatamist, vesteldes lastega selgus – enamus lastest teab,
et taara tuleb poodi tagasi viia ja nad on
seda koos vanematega ka teinud.
Vanema rühma lastega arutasime, kus
asuvad lähimad taara vastuvõtukohad ja
seda, et meil lasteaias asub vanade patareide kogumise kast, teab neist igaüks.
Rühmas toimus ka prügi sorteerimine.
Selgus, et on väga teadlikke perekondi,
kus prügi sorteerimine on aktuaalne ja
erilisr rõõmu valmistab, et sellesse on
kaasatud ka lapsed.
Tutvusime lähemalt ka nende puudega,
mis kasvavad meie lasteaia õuealal.
Nüüd on õuealal kasvavatele puudele
kinnitatud kiletatud infotahvlid, millel
lihtsamad andmed just selle puu kohta.
Ühel päeval õue minnes andsin vanema
rühma lastele mõõdulindid ja luubid.
Lapsed moodustasid kaks võistkonda ja
pidid leidma kõige laiema ümbermõõduga puu ning uurima puutüve. Nad said
suurepäraselt hakkama, koos leidsime
ka kõrgeima puu. Enne lõunauinakut
meeldib lastele kuulata Fred Jussi „Linnuaabitsa” CD-d, kus kõlab linnulaul
põimituna õpetliku jutuga. Lapsed küsivad seda ikka ja jälle kuulata.
Ökonädala raames külastas meie lasteaeda Nõmme Komando Päästeteenistus
– räägiti kõike oma tööga seonduvat ja
muidugi oli tore, et nendega oli kaasas
tuletõrjekoer NUBLU. Lapsed võisid tuletõrjemasinat lähemalt uurida – vaadata
ja iga väikemees võis selle elusid päästva
auto rooli oma peos hoida. Laste ette
astusid ka „PIIP ja TUUT”, kes näitasid
õpetlikku ja lastepärast lugu looduseringist.
Koostöös lastevanematega tegime näituse „Vana asi uues kuues”. Osavõtjaid

oli igast rühmast, kellel tahtmist koos
lapsega midagi põnevat meisterdada.
Lastele jagasime õhupalle ning kleepse.
Suur aitäh vanematele, kes leiavad
aega koos perega minna loodusesse ja
kuulata pääsukeste vidistamist, lõokese
lõõritamist, käo kukkumist – kuulata
seda südamega.
Elina Golubeva
Laagri Lasteaia õpetaja

Õuesõpe - eesti keeltki saab õppida
läbi linnulaulu
Minu lapsepõlvekodu asus metsa ääres
ja nii kui hakkas saabuma kevad, läksin
metsa, et märgata muutust ja leida kevade märke. Läksin põlluservale kaema,
kas esimesed ülased on juba õied päikese
poole pööranud – ja mis kõige tähtsam,
kas neid õisi ikka emadepäevaks ka on
või on need selleks ajaks juba õitsenud.
Oh seda lapsemeelset rõõmu, kui selgus
et oli ning sai peotäie kevadlilli emale
kinkida. Ei osanud siis unistada roosidest ega millestki muust. Kimp ülaseid
oli minu jaoks emadepäeva sümbol.
Ei mäleta, et keegi oleks püüdnud
mind panna kõikjal seda märkama, mis
looduses toimub. Nüüd lastega töötades,
olen aga püüdnud teadlikult õpetada
lastele kõike läbi looduse. Oleme me ju
kõik osake loodusest. Samas pole aga
kõige tähtsam see, et need teadmised
oleksid ülimalt põhjalikud. Pean tähtsaks,
et me maast madalast märkaksime loodust enda ümber, muutusi temas ja seda
igapäevaselt. Täpselt nii, nagu mulle endale lapsena ja siiani meeldib minna aeda
vaatama, kas mõni lilleke on pea mullast
(või lumest) välja pistnud, soovin äratada
huvi ka oma kasvandikes selle vastu.
Tehtud töö kannab vilja, juba kutsuvad
lapsed mind vaatama, mis on muutunud
või nõuavad, et lähme vaatame lastaia
hoovis tärkavaid lilli. Meil on lastega
oma sipelgapesad, oma kraav, kus veevulinat kuulamas käime ja oh rõõmu, kui

leidsime sügisel ühe sipelgapesa lisaks.
Tähedki saavad paremini selgeks, kui
need metsas looduslikust materjalist
“pokude” moodi ritta laduda. Ja need
mõnusad jänesekapsad kevadel või
lumemütsid talvel aiateibas! Et seda
looduse imet kõike märgata ja kõigesse
hoolivalt ja heaperemehelikult suhtuda,
on vaja laste tähelepanu suunata. Kui mahavisatud prügi nähes muutuvad lapsed
õnnetuks, siis usun, et neist kasvavad
sellised inimesed, kes autoaknast jäätisepaberit välja ei viska, pigem kutsuvad
nad oma vanemad korrale. Ühe lapsevanemaga vesteldes kuulsin, et tüdruk
nõuab kilekotti, kutsub rühmakaaslased
kaasa ja läheb õue prügi korjama. Väga
soe tunne oli seda kuulda.
Metsa minnes on meil lastega alati
kokkulepe, et metsas kehtivad metsaelanike reeglid. Räägin lastele, et metsas
tuleb austada nende soovidega, kes seal
igapäevaselt elavad. Peame austama ka
iga pisema putuka-mutuka elu. Ja lindude
laul – eriti kevadel, jätkuks vaid kõrvu,
et seda kaunist häält kuulata. Linnulaulu
kõlaga saab võrrelda meie kaunikõlalist emakeelt, mis sillerdab sama kaunilt
kui linnulaul. Ja et linnulaul on kaunis
ja kõlav – siis saab ka laps maast-madalast aru, et tema emakeelgi – iga sõna
võiks ja peakski olema välja öeldud sama
kaunilt ja selgelt, nagu lind seda teeb.
Et diktsioon oleks selge ja kõik sõnad
arusaadavad ka siis, kui on vaja mingit
pattu tunnistada.
Minu arvates looduses räägitut, vaadeldut, õpitut, tajub laps rohkemate
meeltega ja omandab seeläbi ka paremini. Ei arvagi, et kõigist peavad suured
loodusehuvilised ja -teadlased tulema,
piisab ka sellest, kui võib-olla alles
aastate möödudes (näiteks oma lapsega
loodusesse minnes või talle midagi
näidates) meenub, kuidas meie lapsena
metsaelanike vaatamas käisime.
Ene Sikk
Laagri Lasteaia õpetaja
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Kalatoitude retseptivõistlustele laekunud tööd
- odavad, maitsvad ja kiiresti valmistatavad
Kirja pannud Paul Raudsepp Ääsmäe „Sügisest“
Kõige odavam, kõige maitsvam ja tervisliku kalaroog on, kui lähed kalale ja sul näkkab, et saad kala.
Siis puhasta kala kiiresti, sest õiget kalarooga saab ainult värskest kalast. Kõige odavam on teha kalapeast uhhaad (kalasuppi).
Tuleb pidada meeles, et kala hakkab riknema peast. Kalal on ikkagi mingi omahind olemas. Pea ei maksa midagi, see visatakse
tavaliselt ära.
Pane pada tulele ja aja vesi keema. On hea, kui leiad puhta allikavee, mis ei maksa sentigi. Kui vesi läheb keema, aseta vette
hästi puhtaks pestud kalapead. Lisa soola, sibulat, pipart, loorberit ja muid maitseaineid oma äranägemise järgi. Ka veidi kooritud ja peenestatud kartulit. Keeta paarkümmend minutit ja ongi pensionäri jaoks kõige odavam, maitsvam ja tervislikum kalaroog valmis. Mida vedelam, seda parem – puhastab organismi. Tihedamini tuleb ainult pissil käia.
Kui ei meeldi, anna kassile või koerale, nemad on väga tänulikud. Külmutatud kalast ei tasu uhhaad teha.
Retsept pärit Jõuluõhtult Rootsi õukonnas - teinud, söönud ja kiitnud Anu Lents
2 soolaheeringat, 1 l vett, 1 dl mahedat äädikat.
Kaste: 3 spl sinepit, 1,5 spl suhkrut, 0,5 tl piprasegu, 0,5 dl äädikat, 1 dl õli.
Puhasta ja fileeri heeringad. Lase heeringafileedel järgmise päevani äädikas seista.
Kuivata ja tükelda kala.
Sega suhkur, piprasegu ja äädikas sinepiga.
Lisa vähehaaval kogu aeg segades õli. Vala kaste heeringatükkidele ja lase jahedas kuni järgmise
päevani maitsestuda.
Musta kassi kiusatus Lehti Aderovilt
Vaja läheb: 600-700g räimefileed
2 keskmist punast sibulat
Marinaadi valmistamiseks äädikat, soola, suhkrut, tilli, 2 tl toiduõli
Valmistamine: Räimefileed laduda kihiti sibularõngastega, võib fileed ka rulli keerata ja nelgiteraga kinnitada. Keeta valmis ja
jahutada marinaad. Valada kaladele peale. Lasta kaladel marinaadis vähemalt 24 tundi tõmbuda.
Hea suutäis kuuma kartuli juurde!

Noppeid ühest rohelisest raamatust
Hiljuti ilmunud Epp Petrone
raamat „Roheliseks
kasvamine” sobib
lugemissoovitusena praeguse
ajastu vaimuga hästi kokku.
Juba vormilt on see erandlik teiste seas:
ümbertöödeldud paberil, soe ja maalähedane. Köitvalt ja siiralt kirjeldab see ühe
noore naise arengut veendunud „roheliseks”, seega asjakohane lugemismaterjal kõigile, kes on samuti selle teekonna
alguses, aga veelgi rohkem neile, kes
siiani keskkonnateemade üle sügavamalt
mõelnud pole.
Keskkonnasõbralike valikute tegemine
ei seostu veel enamike inimeste jaoks
oma „laste ja lastelastega või laiemalt
elu ja surma küsimusega”. Hoiatus: Epp
Petrone raamat kui „roheliste” teemade
kontsentraat võib muuta lugeja ilmavaadet! Aga see ongi ju eesmärk.
„Roheliseks kasvamine” ei ole ainult
probleeme tõstatav või targutav, vaid
pakub ka praktilisi taaskasutusnippe ja
säästvaid igapäevavalikuid, lisaks informatiivseid veebilehekülgede aadresse.
Huvitavamaid sõnumeid sellest
raamatust:
·
40 % maailmamerest on kaetud
prügiga. Plast ei biolagune, vaid laguneb
väikesteks tükkideks, mis meenutab
kaladele planktonit. Plasti söövad
kalad hukkuvad, lisaks hukkuvad prügi
söömise või sellesse takerdumise tõttu
sajad tuhanded merelinnud ja-loomad.
·
Üks konteineritäis vanapaberit
säästab ühe kasvava puu.
·
Üks pabermähe laguneb looduses
laborkatsete alusel umbes viis sajandit.
Imikuga perekonna prügist moodustavad
ühekordsed mähkmed kuni 75%.
·
Sügisel pakitakse lehed kilekottidesse ja viiakse prügimäele, et kevadel
osta kilekottidesse pakitud kompostmulda. Miks mitte seda teha oma aianur-

gas? Kompostimata orgaanilised jäätmed eritavad käärimise käigus tugevat
kasvuhoonegaasi metaani.
·
Hinnanguliselt kuni 40% maailmas müüdavast pudeliveest on tulnud
kraanist. On tehtud kindlaks, et mida
kauem vesi pudelis seisab, seda rohkem
on plastist teatud kemikaale vette lekkinud.
·
Uuringud on leidnud, et enamikku koduaedades kasutatavaid aiakemikaale leiab ka nende majapidamiste
siseruumidest. Mürke-väetisi kasutavates
majapidamistes esineb sagedamini laste
verevähki ja astmat, samuti on koduloomade haigestumine suurem.
·
Mürkkemikaale leidub enamiku
emade rinnapiimas ja vastsündinute
nabanöörides. Tänapäeva inimese organismis on umbes sada sellist keemilist
ühendit, mida seal veel 50 aastat tagasi ei
olnud.
·
Antibeebipillides sisalduvat ja
uriiniga eralduvat östrogeeni ei suuda
veepuhastusjaamad heitveest välja saada
ja liigselt naishormooni sisaldav vesi jääb
meie keskkonda ringlema, juba suureneb
naissuguorganitega kalade hulk.
·
Fossiilkütused on tekkinud 200
miljoni aasta jooksul ja umbes 200 viimase aastaga oleme need ammendanud.
·
Vesinikkütusel põhinev majandus on müüt, vesinik on ainult energia
säilitamise vorm. ja valmistatud mingi
muu kütuse baasil. Toidukriisis vaevlevas
maailmas pole piisavalt maad biokütuse
tootmise jaoks.
·
Saudi Araabia on juba oma naftatootmise tippu jõudnud. Iga järgmine
barrel hakkab maksma rohkem ja on madalama kvaliteediga. Mis juhtub, kui me
asume Hiinaga konkureerima Aasiasse
jäänud naftavarude üle?
·
Tänu tootmise koondumisele
Hiinasse toimub varem või hiljem Hiina
rikastumine, mis keskkonnakaitse seisukohalt oleks „mõrv”. 20-st kõige reostatuma õhuga suurlinnast asub 16 Hiinas.
Praegusel ajal on algaja töölise tunnipalk

Hiinas 3,3 EEK ja suures osas tehastes
pole ette nähtud isegi pissihädapause
(...). Paljud liikumised soovitavad Hiina
kaupade boikoteerimist.
·
Peale Hiina autostuvad hirmsa
kiirusega Brasiilia, Malaisia jt. riigid.
·
Maakera jääkihi sulamise tempo
viimaste aastate jooksul on üllatuseks
isegi teadlastele. Üha enam leitakse uppunud jääkarusid. Loomad ujuvad sadu
kilomeetreid, aga nad ei jõua kusagil
jääni.
·
Majanduskorporatsioonid ja
nendega seotud poliitikud viivad ellu
strateegiat, et peavoolumeedia jätaks avalikkusele mulje, et kliima soojenemine
on pigem teooria kui fakt.
·
Meie aja traagika on see, et me ei
saa teadlasi usaldada. Suurkontsernid rahastavad katseid, peavad üleval uurimisinstituute ja mõjutavad arvamusliidreid.
·
Nafta lõpp pöörab globaliseerumisprotsessi ümber. Ainus võimalus,
kuidas inimkond saab ellu jääda, on
lokaliseerumine.
Paljukorratud loosung „Mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt” ühtib ka
seda raamatut läbiva ideega: „Mul on
kindel teadmine, et ka üks puu muudab
maailma paremaks ja just väikesed asjad
on need, mis loevad... On üks teine
loogika: südametunnistuse ja eneseväärikuse oma.”
Epp Petrone kordab endise USA asepresidendi Al Gore sõnu: „Arvan, et inimesi ongi praegu vaja šokeerida, et tõsta
nende teadlikkust ja hakata valmistuma
tulevaste probleemide vastu.”
Raamat ootamas uusi lugejaid Saue
Vallaraamatukogus.
Noppeid tegi
saue vallaraamatukogu
juhataja Lia Nirk

Õnnitleme Saue
valla eakaid
LAAGRI		
Hilda Kütt		
27.05
Leenart Tikerpuu
28.05
Metha Pallu		
06.05
Salme Kaharpea
10.05
Helmi Kalju		
15.05
Niina Aver		
01.05
Aleksandr Izjumin
17.05
Endel Nõu		
28.05
Maylis-Elisabeth Pinka 10.05
Aleksandra Sopina 03.05
Erna Laheäär		
06.05
Loore Adams		
19.05
Helja Reinlaid
22.05
Hilja Umberg		
23.05
Hilje Kivimäe		
06.05
Heldur Unt		
04.05

89
87
85
85
84
84
83
83
82
80
80
80
80
80
75
70

TUULA KÜLA	
Ella Pranno		

21.05

87

ÄÄSMÄE		
Paul Raudsepp
Pjotr Doronin		
Valter Termonen
Aino Laanest		
Mai Doronina		
Lehti Aderov		
Ülo Viljamaa		

15.05
24.05
18.05
29.05
16.05
25.05
29.05

84
83
82
80
75
70
70

KOPPELMAA KÜLA	
Helmi-Irene Mangmann 11.05 85
VALINGU KÜLA		
Gerta Loo		
22.05

85

AILA KÜLA		
Asta Sippol		

24.05

85

ALLIKU KÜLA		
Salme Laur		
25.05

82

TAGAMETSA KÜLA		

Õnnitleme kõige
pisemaid kodanikke
LAAGRI
Robert Valm		
Timo Prank 		
Dario Ross		
Kaarel Aug 		
Kaspar Tsengov
Roosmarii Leiner
Petra Abrams		
ÄÄSMÄE KÜLA
Hugo Ilisson		
TUULA KÜLA
Janeli Peet		
HÜÜRU KÜLA
Karl Vilson		
Miina Miller		

25.03.2008
04.04.2008
09.04.2008
18.04.2008
21.04.2008
23.04.2008
31.03.2008
12.04.2008
24.04.2008
27.03.2008
11.04.2008

In memoriam
Koit Vinkel		
10.04.2008
Ilse Kasak 		
10.04.2008
Bruno-Aleksander Meinart 14.04.2008
Selma Teinberg
17.04.2008
Elmu Sõlg		
19.04.2008
Anatoly Bausov
19.04.2008
Mart Nassar
28.04.2008

Mälestame kauaaegset Hüüru
külaelanikku Mart Nassarit
ja avaldame kaastunnet omastele
Hüüru külaelanikud
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Harjumaa Laululapse
konkursil saavutas
Saue valla tüdruk
Johanna Kruusement
kolmanda koha
26. aprillil 2008 toimus
Kiili Rahvamajas konkursi
Harjumaa Laululaps
2008 lõppvoor, millest
võtsid osa ka Saue
valla lapsed kõikides
vanusekategooriates.
Sellel aastal saavutas III koha 7-9
aastaste vanusegrupis Laagri Kooli
II klassi õpilane Johanna Kruusement, kelle musikaalne ja ilmekas
esitlus võlus nii žüriid kui ka publikut. Finaliste saatis Urmas Lattikase
bänd
III koha tõid Johannale Riine
Pajusaare “Väike ööbik” ja Ülo
Vinteri “Pipi laul” muusikalist “Pipi
Pikksukk.
Andekaid lapsi on palju, kuid ükski saavutus ega võit ei tule iseenesest. Siin taga näeme õpetajate suurt
tööd ja kodu tugevat toetust. Lisaks
kooli õppekavas olevatele muusikatundidele, mis toimuvad õpetaja
Liivi Arro käe all, laulab Johanna ka
ETV mudilaskooris.

Osavõtt tasuta
Lisainfo: 5140761, katrin@kodukyla.ee
Kaasa võtta hea tuju, kiiver ja jalgratas

07. juuni algusega 12.00 Laagrist

Distants 32 km
Laagri-Alliku- Vanamõisa- Saue linn- Aila –Valingu –
Jõgisoo – Koppelmaa- Voore- Ääsmäe- Maidla
Distantsil kaasas PLEKK-LIISU jalgrattapoe remondiabi.

Eelregistreerimine kuni 05. juuni
Saue valla sõitjatele tel. 6541154, liivi.prink@sauevald.ee
Saue linna sõitjatele tel.6595009, terje@saue.ee
Start Laagris kell 12.00,
vallamaja kõrval parklas
Vanamõisa seltsimaja 12.30
Saue jaanitule plats 13.00
Aila 13.40

Jõgisool lõunapaus
14.20-15.00
Voore mõis 15.40
Ääsmäe 16.40
Finish
Maidla seltsimajas 17.30

18.00 SUUR PEREPIKNIK MAIDLAS,
TANTSUKS MÄNGIB ANSAMBEL VANKER,
ÜRITUST JUHIB SVEN SUMBERG, ÖÖDISKO,
VÕISTLUSED JA LASTELE MÄNGUTUBA
VÕIMALUS JÄÄDA ÖÖSEKS TELKIMA, avatud toitlustuse välimüük.
Transport tagasi Maidlast kell 18.30 ja 22.30 (nii ratastele kui ratturitele)
Kõigi eelregistreerinute ja retke Laagrist Maidlani läbinute vahel loositakse
välja KULDSPONSORITE Plekk- Liisu välja pandud jalgratas Comfort
Merida Urban 6.5 ja Rademari 3000 kroonine kinkekaart

MAANTEEAMET jagab liiklusohutusalast materjali, PLEKK-LIISU jalgrattapood korraldab
18.00-19.00 finishis jalgrattakooli, vigur- ja aeglustussõidu võistluse ning liiklustestide
lahendamise viktoriini perekondlikele võistkondadele!
Registreeruda saab ka kohapeal 07. juunil. Rattaretkega saab liituda ka poole distantsi pealt
vaata kaarti ja kellaaegu
Retkel toimuvad mitmeid vahepeatused, kus saab jalgu puhata ning tutvustatakse kohalikku
ajalugu ja külade tegemisi. Lõuna Jõgisool kosutava supi ja jäätisega.
Lõunapausil ja õhtul kohal BALBIINO JÄTSIABI, esimesed 250 jäätist TASUTA, lastega tegeleb YETI

Soovime jätkuvat tahtmist ja edu
muusikamaailma avastamisel.
liivi prink
haridus-ja kultuurinõunik

Peakorraldaja: MTÜ Vanamõisa Küla.

Koostööpartnerid: MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus, MTÜ Maidla Külaselts, MTÜ Teemant

Laulurattal kõlasid nii eesti, vene, inglise kui ukraina keel
Juba neljandat aastat toimuval
laulufestivalil Veskitammi
Lauluratas osales sel korral pea
kakssada inimest üle Eestimaa,
nende hulgas muidugi ka
tuntud headuses meie oma
naiskollektiiv Pihlamari.
Õhkkond, mis majas valitses, oli
äärmiselt soe ja südantkosutav. Kaunid
kostüümid, hõrgud parfüümid, vallatud
naeratused, imeilusad lauluhääled… Oli
slaavi temperamenti ja sädelust ning
eestlaslikku vaoshoitumat esinemist.
Ühte sulasid nii ukraina, vene, inglise kui
eesti keel.
“Sellel festivalil ei olnud viimaseks
jääjaid,” rõhutab Veskitammi Kultuurikeskuse juhataja Tiia Soosalu. Hea Tahte
Kogu ehk zürii tõi küll välja Grand Prixi
ja iga kategooria võitjagi, aga peavõitjad
olid Soosalu sõnul hoopis kõik saalisviibijad, kellele see päev pakkus kosutust,
hingesoojust ning palju jõudu, et argises,
töises igapäevaelus taas edasi rühkida.
Soosalu usub, et Saue vald – Veskitammi tänavalt, on laulufestivaliga
kindlalt tõestanud end üle Eestimaa.
“Oleme veendunud, et läbi Lauluratta
teab nüüd üle Eestimaa Saue valda nii
Pärnumaa, Järvamaa, Ida- ja Lääne-Virumaa, Viljandimaa ja Raplamaa, Saaremaa
ning väga paljud vene- ja ukraina keeltki
kõnelevad inimesed üle Harjumaa. Meie
geograafia laieneb iga aastaga,” tunneb
Soosalu uhkust.
Festivalil juba kolmandat korda osalenud Saue valla naisansambli Pihlamari

MEIE
OMAD:
Valla naisansambli
Pihlamari
liikmed
konkurentide
ülesastumist
huviga
jälgimas

LITREID JA SÄDELUST:
Noored slaavi verd piigad
ansamblist Diapasoon
pakkusid puhast silmailu.
Laululusti muidugi ka

MEHED MEKKIMAS: terve päev täis
laulu teeb ikka kõhu tühjaks, Vigala
meeskvintett mugavalt saalipõrandal
einet võtmas

“VESKITAMMI LAULURATAS
2008”
Võitjad:
Naisansamblid - “Zolotõje Gorõ”
Segaansamblid - “Blackbird”
Meesansamblid- “Vigala meeskvartett”
Eakate ansambel - “Pihlamari”
Grand Prix - “Iris”
dirigent Tallinna Ülikooli dotsent Tiina
Selke möönab, et festivali tase läheb iga
aastaga aina tugevamaks. “Esimestel
aastatel nii palju pinget küll ei olnud.
aga nüüd on tunda, kuidas kohapeal
meeleolu üles kruvib ja konkursivaim
tekib,” kirjeldab Selke.
Ta usub, et Lauluratta laulufestivali
näol on tegemist tänuväärt üritusega, kus
kollektiividel on võimalik end proovile
panna ja saada väike võrdlusmoment
teistega. “Ja loomulikult on oluline, et
saame oma tööle reaalse väljundi,” lisab
dirigent.
Veskitammi Kultuurikeskuse juhataja
lubab ürituse jätkumist ka tulevikus.
“Kindlasti tasub üles otsida Veskitammi
tänav ja Veskitammi Kultuurikeskus ka
2009. aastal, sest viiendat korda toimuva
festivali Veskitammi Lauluratas 2009
kuupäev on juba paigas - 18. aprillil
2009. on kõik taas oodatud muusikasündmusele,” reklaamib Soosalu.
koduvald
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Jüriöö Jooks Ääsmäel 2008 ehk
hullud lidujad liiguvad siiski
Pealkirja teine pool on
Ääsmäel Saue valla viiendal
Jüriöö Jooksul osalenud ühe
võistkonna veidi muudetud
nimi, sisaldades endas Jüriöö
Jooksu olemuse – teha
rahvasporti, tähistada Jüriöö
ülestõusu ja lustida koos!

Ääsmäe küla jaoks algas Jüriöö
Jooks 2008 juba eelmise aasta veebruaris, kui Tuula küla esindaja seni
helistas, kuni sai selle nõusoleku,
et 2008.a. jooks toimub Ääsmäel.
Eelmise aasta juunikuisel külaarenduskoosolekul pidasime ajurünnaku, mida
kõike võiks Jüriöö Jooksu raames teha.
Tuumakamad ideed olid hobustega
ratsutamine, mõõgavõitlus, igal võistkonnal oma värvi särk kirjaga “Jüriöö
Jooks 2008 Ääsmäel”, helendavad
pulgad teatepulkadeks, õueküünaldega
tähistatud jooksurada, vabadusvõitlusteemaliste filmide vaatamine. Nii palju
oli mõttetalgust kasu, et augustiks sai
valla eelarve aruteluks juba korralik
projekt kirjutatud. Sisuline organiseerimine algas veebruaris, ligi 10 liikmeline
tuumik käis koos õhtutundidel 2-3 korda
kuus. Särgid said tellitud, aga kuna
projektile sai vähem raha kui küsitud, siis
jätkus neid vaid esimestena registreerunud võistkondadele. Samuti sai leevenduse Ääsmäe pidude pidev laudade ja
pinkide puudus uute laudade-pinkide
muretsemisega.
Kuna meil oli ilmataadiga kindel
kokkulepe, et Jüriöö Jooksu toimumise
päeval 19. aprillil kallab Ääsmäel vihma
nagu oavarrest ja puhub vinge tuul, siis
hea traditsiooni kohaselt viskas ilmataat
meile vingerpussi ja lasi hoopis päiksel paista. Jooksuraja tähistamine algas
juba pärastlõunal. Rada muutus viimasel hetkel esialgu plaanitust seetõttu, et
Kasesalu tänaval liiklust mitte häirida.
Kuna Kasesalu tn kuulub riigile, siis
selle sulgemiseks või seal jooksu korraldamiseks tuleb tellida litsentsi omavalt
projekteerijalt liikluskorralduse projekt,
mis on kallis ja aeganõudev, sestap sellest ka loobuti!
Kella kuuest sai jooksupäev avatuks
kuulutatud. Kõigepealt said rajale kuni
seitsmeaastased poisid ja tüdrukud,
seejärel 8-12 aastased. Kõikidele lastele
tegid traumade ennetamiseks soojendust
Karu, Elevant Prits ja Roosa Põrsas.
See oli lustlik ja vajalik ning täitis hästi
erinevate jooksude vahele jäävad pausid.
Laste jooksude auhindadeks olid karikad esimesel kolmele, särgid esimesele
kuuele, diplom, kringlitükk, kartulikrõpsupakk ja väike mahlapakk igale lapsele !
Esimest korda Jüriöö Jooksu ajaloos oli
kavas ka moeala kepikõnd, mitte võidu
peale, vaid osavõtu ja terviseedenduse
peale, mida juhendas Hele Leek-Ambur
Haapsalust! Eelnev huvi kepikõnni vastu
oli olnud suur. Osalejate vahel loositi välja üks komplekt keppe! Kusjuures rahvasuu pajatab, et võitja on eriline loteriide
lemmik ja et Murphy seadused kehtivad:
et kui eelmise aasta jalgrattamatka loositud ratta võitis sama inimene, kusjuures
eelmine päev olla ostetud perre jalgratas,
siis sel aastal olla eelmisel päeval perre
ostetud just uued kõnnikepid!
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Tulemused
TÜDRUKUD 8-12. AASTASED
Karin Nappus		
Brita Liivamaa		
Eliisabet Sinimeri
Kai-Riin Tomera
Helina Adler		
Birgit Brük		
Geelia Landes		
Gloria Maria Kopa
Anett Kallion		
Õnne-Triin Einberg
Katarina Oja		
Laura Männaste
Geiri Kangur		
Sigrid Poll		
Kelli Niitsoo		
Margarita Oja		
Ketrin Zigadlo		
Karolin Kadarik
Simone Sui		
Margaret Sarv		
Maarit Olbri		
Mirjam Laanejõe
Merilin Mägi		
Heilis Mihkelsoo
Liis Seppi		
Anette Paalmaan
		

01:12,2
01:18,1
01:20,9
01:23,3
01:23,6
01:26,0
01:27,8
01:29,0
01:29,6
01:30,9
01:31,4
01:31,6
01:34,9
01:35,3
01:36,9
01:37,6
01:38,1
01:38,9
01:39,2
01:40,1
01:43,4
01:45,0
01:45,4
01:45,8
01:49,6
02:06,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

POISID 8-12. AASTASED
Ja siis, väikese hilinemisega, läksid 11
võistkonda rajale, neli esimest vahetust
pikemale ringile ja neli viimast lühemale. Jooksuvideot ja pilte saab vaadata
Ääsmäe küla kodulehelt www.sauekylad.
ee/Aasmae
Oli hullu lidumist ja oli siiski liikumist,
kõik andsid rajal endast parima ning
lõppkokkuvõttes võitis tervis, sport ja
osavõtt! Kiiruses oli esimene Vanamõisa
Suusaklubi, teine Jookseme koos ning
kolmandaks jäid Maratid!
Jooksu sportliku poole eest hoolitses
võistluse peakohtunik Kristjan Küttis koos abilistega ja see oli väga hästi
organiseeritud! Täname!

TEATEJOOKSU
PAREMUSJÄRJESTUS
1. Vanamõisa Suusaklubi		
2. Jookseme koos			
3. Maratid				
4. Roadservice			
5. Hullud lidujad ehk
nad liiguvad siiski
6. Lc Laagri				
7. Jõgisoo 4H				
8. Tuula Tutulus			
9. Kasemäe				
10 Maidla Kohalikud			
11. Nipitiri				

Korraldajate poolt pakutud hernesupist
enamus olla söödud just peale jooksu,
eks ta tegi näljaseks muidugi kõikijooksjaid, kaasakarjujaid, organiseerijaid
ja pidulisi! Väljas oli just nii parasjagu
jahedaks läinud, et oleks olnud paras
aeg süüdata lõke, aga samas tundus
see suhteliselt mõttetu, kui pidu jätkus
Ääsmäe kooli võimlas ja mis sest ilmast
ikka kütta, kliima on niigi soe!
Võimlasaalis olid valmis pandud 13
lauda hõivatud hetkega, teine hetk kulus
tribüünide täitumiseks ja kolmas lisalaudade toomiseks, et pilli- ja kinomeestel ka ikka kuskil istuda oleks. Ja siis
tantsisid ilusad naised ja mehed võitlesid mõõkadega (esinesid Riveta klubi
tantsutüdrukud ja lavavõitluse showgrupp), sümboolselt ikka naiste pärast,
aga mõõgad olid päris, rasked ja teravad
ja jäid ikka laudpõrandasse kinni küll,
nagu üks mõõgavõitlejatest siinkirjutajale
demonstreeris. See oli ka põhjus, miks
saal pidi olema täisvalguses, sest mõõk
peab ikka näha olema!
Tantsuks mängima kutsutud Marko
Matvere koos VLÜ-ga ütles, et muidu
on tore, kui ainult selle sööklavalguse
ära saaks, no see oli küll ainult 1 nupuvajutuse kaugusel! Aga enne kui tantsuks
läks, toimus autasustamine – esimese
kohale pärastlõuna viburajal Kajamal,
teisele kohale pärastlõuna Kalev Spa ja
kolmandale võistkonnale pärastlõuna

Siim Suvi		
01:10,8
Siim Tõemets		
01:14,4
Veljo Reede		
01:15,6
Tanel Kasenurm
01:17,1
Egeri Sinimägi		
01:17,4
Janar Adler		
01:18,1
Herman Koppel
01:20,4
Henri Vapper		
01:23,3
Ragnar Markkus Kuljus 01:24,6
Ken Georg Siman
01:26,9
Siim Edvard Sinimeri 01:27,8
Janar Laaneste		
01:29,1
Mikk Mägi		
01:31,3
Karel Kadarik		
01:33,1
Kristopher Kastehein 01:33,6
Tormi Saarniit		
01:34,0
Enrico Vompa		
01:34,4
Richard Linnas		
01:36,4
Karl-Martin Õispuu
01:37,6
Gert Kastehein		
01:38,7
Marten Niinepuu
01:39,1
Arti Summel		
01:40,6
Vardo Trepp		
01:41,9
Helor-Avo Ojassaar
01:42,3
Karl Joann Jürimaa
01:42,8
Kalle Kastehein
01:43,2
Ott Magnus Leps
01:44,4
Tony Brük		
01:49,0
Argo Tiits		
01:53,3
		

TILLUD

keeglisaalis, lõbus-sportlikud kõik teised!
Ja siis oligi saabunud aeg lustimiseks
Väikeste Lõõtspillide Ühingu saatel,
taustaks jooksis seinale pildirida videote
ja fotode näol just lõppenud Jüriöö
Jooksu kuumematest hetkedest!
Täname siinkohal sponsoreid ja toetajaid Saue valda, AS Balsnack, Kadarbiku Köögivili OÜ, AS Roadservice ja
Neomell OÜ!
Ahto Oja
Ääsmäe Külakogu
www.sauekylad.ee/aasmae

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Paul-Theodor Oja
00:34,0 1
Jaano Pilder		
00:38,7 2
Rauno Miller		
00:40,3 3
Andreas Paalman
00:46,9 4
Andreas Koppa
00:53,7 5
Danil Slizunov
01:07,0 6
Sander Tõemets		
Priidik Kiilberg		
		
Egely Hunt		
00:44,3 1
Lisanna Jürimaa
00:47,3 2
Anette Kõu		
00:47,6 3
Laura Lobjakas
00:51,8 4
Andra Metsaalt
00:53,2 5
Rutt Helena Brük
00:55,3 6
Iris Õunapuu		
01:04,3 7
Renata Kiilberg
01:06,1 8
Karmen Kadarik
01:06,5 9
Violette Tahk		
01:07,9 10
Berit Liivamaa
01:08,6 11
Marie Helena Eensalu 01:12,3 12
Kätri Kiilberg		
01:13,0 13
Brita Männaste
01:19,0 14
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Ääsmäe Kooli Sihtasutus alustas tööd
Kümme aastat tagasi loodud
Ääsmäe Kooli Sihtasutus sai
2007. aasta lõpus uue juhatuse
ja alustas taas aktiivset tööd.
Sihtasutuse juhatusse kuuluvad Elmar
Rusing, Jaanika Saat, Eero Kaljuste,
Elvar Laurik ja Harro Puusild. Ükski
juhatuse liige töötasu ei saa.
Ääsmäe Kooli Sihtasutuse eesmärgiks
ei ole riigi või omavalitsuse ülesannete
ülevõtmine, vaid toetamine ja aitamine
eeskätt seal, kuhu viimaste abi ei ulatu.
Sihtasutus kogub rahalisi vahendeid ja
jagab neid sihilikult Ääsmäe kooliga
seotud õpilaste, vilistlaste, personali
ja piirkonnaga seotud inimeste koolitamiseks ning hariduse edendamise
korraldamiseks.
Juhatuse liikmed töötavad selle
nimel, et organisatsiooni fondi pidevalt suurendada. Hetkel on pool fondi
rahadest pandud panka tähtajalisele
hoiusele intressi koguma. Teise poolega
soovitakse igal aastal toetada näiteks
kahte Ääsmäe kooli lõpetajat ja kahte
õpetajat.
Sihtasutuse viimane projekt oli jõulukaartide müük. Ääsmäe kooli õpilaste
joonistatud kaartide seast selgitati välja
kolm parimat, mis trükiti ja müüki paisati. Kaarte ostsid paljud lapsevanemad
ja lähedased ning toetasid sellega fondi
kokku 13 400 krooniga.
Ääsmäe Kooli Sihtasutuse rahalisi
ressursse kasutatakse koolis vajalike
õppe- ja majandushoonete korrashoiuks
või täiendavate ehitiste püstitamiseks.
Samuti toetatakse kultuuri-, spordi- ja
õppeinventari täiendavat soetamist ning
makstakse toetusi, kompensatsioone,
stipendiume õpilastele, vilistlastele ja
piirkonnaga seotud elanikkonnale.
Firmadel ja eraisikutel on Ääsmäe
Kooli Sihtasutust võimalik toetada annetustega. Iga aasta lõpus saadetakse
annetanutele ülevaade, kui palju raha
koguti ning millise otstarbe summa
leidis.
Harro Puusild

Hüüru külal valmis
oma koduleht
Mõni aeg tagasi oli vallalehes
teade, et Ääsmäe külal on
valminud koduleht. Eeskuju
on nakkav ja nüüd saab ka
Hüüru küla elu-oluga interneti
vahendusel tutvuda.
Külavanem Arnold Õispuu loodab, et
vastloodud koduleht hõlbustab nii külaelanike endi kui ka lihtsalt huviliste
jaoks info otsimist. Koduleht pakub
pisut ajaloolist tagasivaadet, teavet nii
ürituste, kui küla murede-probleemide
kohta, samuti on olemas külaseltsi
kontaktid. “Elame ju arvuti ja tehnika
sajandil, elektrooniline veebileht on
peaks aitama meil olla avatud ja nähtav
paljude jaoks,” arvab Õispuu.
Veebilehe projekti initsiaatoriteks oli
MTÜ Hüüru Külaselts eesotsas seltsi
juhatuse esimehe Mati Tibariga.
Kodulehe aadress on www.huuru.ee
koduvald

Ääsmäe poisid Eesti meistrid saalihokis
11. aprillil lõppesid Adaveres
Eesti meistrivõistluste
finaalturniir saalihokis,
kus selgitati võitjad U-15
vanuseklassis.

Eelnevate mängude tulemusena pääses
finaali kaheksa võistkonda. Igal võistkonnal tuli mängida vähemalt 3 mängu ja iga
võit andis üldarvestuses parema koha.
Esimeses mängus kohtus Ääsmäe
– Tamsalu meeskonnaga. Tulemusega
7:3 võitsid Ääsmäe poisid ja koht
poolfinaalis oli kindlustatud. Järgmisena
kohtuti Saku Fortuuna võistkonnaga.

Printsipiaalses mängus (kus võitja pääses
otse finaali), kujunes esimene poolaeg
väga tasavägiseks. Seisuga 2 : 2 lõppes
esimene poolaeg. Teisel poolajal pani
Ääsmäe võistkond oma paremuse maksma ja tulemusega 7:3 pääsesid poisid
finaali. Sellega oli miinimumprogramm
täidetud ja jäi oodata teist poolfinaali
vastast. Teisest alagrupist pääses finaali
Viskoosa võistkond. Ühtlasi tunnistati
Viiskoosa saalihoki võistkond möödunud
aastal parimaks noortevõistkonnaks Hiiumaal. Seega kõige kirkamate medalite
peale mängisid omavahel Ääsmäe ja Viskoosa võistkonnad. Mängu algus ei tõo-

tanud midagi head Ääsmäe poistele. 1:0
läks Viskoosa kohe teisel mänguminutil
juhtima, kuid esimese poolaja lõpus oli
jalule seatud viik ja päris kolmandiku
lõpusekundeil suutsid poisid ilusast kombinatsioonist veel ühe värava lüüa. Teine
kolmandik möödus tasavägises heitluses
kuid siiski näitas Viskoosa võistkond
juba väsimuse tundemärke ning 6:3
eduseisus mindi vaheajale. Viimane kolmandik oli poistel ülesanne oma eduseisu
hoida ja sellega tuldi ka edukalt toime.
Tulemusega 7 : 3 võitis Ääsmäe võistkond Eesti meistritiitli. Edukasse võistkonda kuulusid Kristo Laaneste, Jaanus
Kakk,
Ainar
Pent, Janar
Laaneste,
Ragnar
Kuljus,
Tanel
Kasenurm,
Joosep Suvi,
Fred Tammiksalu,
Kaspar Kallion, Tõnis
Metsson,
Roger Rehepapp, Kevin
Viitas ja Arno Valk. Hooaja resultatiivsemaks mängijaks tunnistati Kaspar Kallion (2007/2008 a. lõi Kaspar 42 väravat
ja andis 34 resultatiivset söötu.
Kui lisada siia veel noorema vanuseklassi poiste Eesti meistrivõistluste II
koht ja Kenneth Lond`i U-17 vanuseklassis parima mängija tiitli saavutus, siis
hooaega võib edukaks lugeda.
Tänud toetajatele, pöidlahoidjatele ja
palju õnne poistele.
Jaanus Kallion
Saalihoki treener

Ääsmäe koolinoored Nõmme kevadjooksul
Ilusal kevadisel kolmapäeval
(23. aprillil) leidis 15-line
jooksuhuviliste punt end
Nõmme metsast, kus toimus
iga-aastane Nõmme kevadjooks.
Et kellelegi arusaamatuks ei jääks
– Ääsmäelt oli 15 jooksjat, üldse osales
jooksudel üle 300 huvilise. Vanuseklassides 1995-2001 läbiti 500m distants ja
vanemad vähemalt 2 korda sama palju.
Esimesena astus võistlustulle Ääsmäe
eelkooli õpilane Kertu Heil, kes suurepärase II koha välja jooksis (16 võistlejat) ajaga 02:11,0 min. Kolmandat kohta
võitis Kertu pea 10 sekundiga. 1999.
aastal sündinute jooksus oli Ääsmäe
parim 1. klassi õpilane Egne Korol, kelle
resultaat 02:17,0 min., mis aga andis koha
esikümne hulgas (10).
Kolmanda klassi õpilased (1998.
sünd.) Laura Männaste ja Anastasia
Rogozinnikova olid omavanuste seas
vastavalt 7. (aeg 02:00,0) ja 10. koht (aeg
02:01,0). Esimese viie hulka rebis end
Eliisabet Sinimeri, kes õpib 5-ndas klassis ja ka koht oli vastav, aeg jäi võrdeks
01:50,0-ga.
Vanusegrupis 1992-93 võistles
Ääsmäelt 3 tüdrukut ja seda 1000m jooksus, 4 minutist jagu ei saadud, küll aga
oli Anett Pilder 10. kohal (04:14,0 min),
talle järgnes vaid sekundiga alla jäänud
samuti 8. klassi õpilane Laura Pajula,
hästi võistles veel Hedwig Suvi.
Nüüd siirdume poiste jooksude juurde.

Ääsmäe Põhikooli sportliku 1. klassi
poiste tegemiste manu – loodetud ja
oodatud I koht 2000. aastal sündinute
hulgas, tuli (küll napi paremusega, aga
1 sekundiga ongi II kohta hea võita). 22
osaleja seas saavutas esikoha Paul-Theodor Oja ajaga 01:50,0 min. Esikümne
lõpetas Hendrik Sule, kelle ajaks jäi
üheksa sekundit üle kahe minuti. Tublid
oli veel Kalle Kastehein ja Jaano Pilder.
Enrico Vompa (Ääsmäe PK 2. klass), kes
osales 1999. a. sündinute jooksus jõudis
sarnaselt Sule tulemusega 10 hulka (aeg
02:03,0 min).
Aasta vanemate poiste jooksus hoidis
poolel maal esimese kuue hulgas end
Margo Horn, kuid viimased 100 meetrid
kukutasid 3. klassis õppiva Margo võistlejate rivi lõpupoole ja ajaks jäi 02:03,0
min. 1995. aastal sündinud poiste hulgas
marulise alguse teinud Siim Suvi jõudis
kolmanda Ääsmäe Põhikooli õpilasena
pjedestaalile, olles 01:32,0-ga madalaimal
astmel, aga siiski auhinnalisel kohal.
Lõppkokkuvõttes jäid meie koolinoored
oma etteastega rahule, kuid oli ka neid,
kes peale jooksu tahtnuks veel ja veel
joosta saavutamaks paremat tulemust ja
kohta. Nõmme mets ootab meid tagasi
sügisel Nõmme sügisjooksule ja annab
selle võimaluse.
Kristjan Küttis
Ääsmäe PK kehalise
kasvatuse õpetaja

10. Nukitsa konkurss
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Tallinnas korraldab iga kahe
aasta tagant lastekirjanduse
konkursse.
Eesti raamatukogudes pannakse välja
kahe aasta jooksul ilmunud lastekirjanike esmatrükid.
Seekord toimus IX Nukitsa konkurss,
kus valiti kahe viimase aasta parim
lastekirjanik ja lasteraamatu illustraator.
Hääletada sai Ääsmäe raamatukogus
kuni 20. veebruarini, kus oli näha kõiki
raamatuid, mis osalesid konkursil.
Raamatukogutöötajad tegid kokkuvõtted ja loosi alusel valiti välja 70
kuni 16-aastast noort, kes said osaleda
12. aprillil pidulikul lõppüritusel Eesti
Lastekirjanduse Keskuses. Ka minul
õnnestus sinna pääseda.
Seal autasustati konkursi võitjaid. Sel
aastal olid võitjateks kirjanik Andrus
Kivirähk ja kunstnik Heiki Ernits.
Võitjad said 5000 krooni, kiituskirja ja
Nukitsa kujukese.
Hiljem pakuti torti ning oli võimalus
vestelda kirjanike ja kunstnikega.
Üritus oli väga lahe ja seal toonitati
ikka ja jälle, et raamatuid tuleb lugeda.
Ja mina olen nendega ühte meelt! Mul
ei möödu päevagi kui ma ei külasta
Ääsmäe raamatukogu!
Triin Roosimäe Ääsmäe
Põhikooli 9. klassi õpilane

Maidlas peeti emasid
meeles peoga
10. mai pärastlõunal tähistati
Maidla seltsimajas Maire
Pentikäineni korraldatud
emadepäeva.
Külalistele pidas tervituskõne külavanem Valter Grünberg, kes pillimeeste
lugude vahele rääkis meenutusi oma
lapsepõlvest ja luges emadepäeva luuletusi.
Küla ajaloost käis rääkimas Aino
Lehtmets, kes tegeleb küla kroonika
kirjutamisega. Kui sul on kodus vanu
pilte oma talust, külaelust või mõni
jäädvustamist vääriv lugu, siis palun
võtta Ainoga ühendust, telefonil
6717550.
Peolistele käis esinemas Hüüru küla
ansambel. Esitati rahvalaule ja need,
kes oskasid, laulsid kaasa.
Ene Mitt

AS Kovek pakub
järgnevaid teenuseid
muruniitmine
niitmine trimmeriga
santehnik
fekaalivedu
info 58379069
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8.juunil Hageris

Koli kasvõi lemmiklooma!*
Uudne BIG BAG prahikott on ideaalne
lahendus Sinu aia- ja pargijäätmete,
ehitusprahi või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumiseks ning äraveoks.

11.00
11.30
12.00
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00

pasunakoori kontsert-tervitus kiriku ees
kooride kontsert kirikus
jumalateenistus
kogunemine rongkäiguks kirikuväravate juurde
rongkäik hakkab liikuma rahvamaja parki
laste flöödiansambel tervitab laululaval

AVAMINE, tervitused Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla esindajatelt

laste esinemised
Kunstnik C.Waltheri 225.sünniaastapäevale pühendatud Hageri kihelkonnaga
seotud baltisaksa kunstnike reprode näituse avamine, Anne Untera loeng  
15-16.00  valdade esinemised  (Kernu ja Saku vald)
ülevaatefilm esimese kihelkonnapäeva meenutustest (rahvamajas)
16-17 valdade esinemised (Saue ja Kohila vald)
           OKSJON
kalmistuekskursioon
17.30 Hageri näiteringi etendus „Hageri saunalood“ (rahvamajas)
17.30   vaba lava (laululaval)
19-20 lühinäidend „Neli õuna“ Kiisa rahvamaja näitering (rahvamajas)
19.45   vallavanemate korvpalliviskevõistlus, osavaim süütab lõkke
20.00 lõke, simman ansambliga „Törts“
20.30 korraldajate tänamine (vastuvõtt), ülevaatefilm
22.00 Kernu näiteringi ööetendused, lühinäidendid (rahvamajas)
                 1.  K.Kaasik „Segadused   kosilastega“   
                  2. A.von Kotzebue „Hajameelsed“
24.00   bussid viivad rahva koju
lisainfo 654 1154 Liivi Prink haridus- ja kultuurinõunik

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid
tavalise, suure metallkonteineri ees:

 Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

Kandevõime:
1250 kg

 Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

Maht:
1 m3

 Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive
 Paindlik hind

Suuremate koguste äraveoks pakume ehitus-, lammutuskoristus -ja suurjäätmete konteinereid mahuga 5 - 30 m³.
Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee
Telli BIG BAG kott koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn),
7 386 706 (Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

31. mail peab
Trahter Hüüru Veski
oma 5. sünnipäeva ja ootab kõiki külla
10:00 avatakse
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli
2. päevad Hüürus

Haljastuse rajamine (haljasalad, aiad, pargid...)
Kujundamine ja projekteerimine
Sillutiskivist teede rajamine ning kivitööd
Mänguväljakute, piirdeadade,
lehtlate ja pergolate rajamine
Muru pügamine
Puude ja põõsaste lõikus
Sisehaljastuse rajamine ning hooldamine

Veski õuel töötavad Vana-Vigala TTK sepad, kiviraidurid, mööbli restauraatorid, köögis kokad ja
teenendavad Vana-Vigala ettekandjad

Tel: 65 06 432
GSM: 53 476 878
info@aiadisain.ee
www.aiadisain.ee

10:00 avatakse Hüüru
käsitöö laat

(oodatud on ka kõik käsitöö müüjad)

13:00 avatakse Eesti
esimesele möldrile pühendatud skulpuur
20:00 tantsuõhtu, mängib Chicken Bänd

Veskitammi Kultuurikeskuses toimub:

Pakun tööd

Seoses jätkuva tellimuste
mahu suurenemisega vajatakse

õmblejale Sakus

kollektiivi mööblitislerit

tel 528 6660

Töökoht Kumnas
Info 50 74 805

19. või 26.05 Loeng lastevanematele “Jonniealine laps kodus” salongiruum kell 11.30
Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu loengud
20.05 kell 14.00 LAPSEGA ÕUES, REISIL, MATKAL
ja 27.05 kell 14.00 PIKNIK JA POOLELI JÄÄNUD TEEMAD
30.05 Kevadkontsert sisehooaja lõpupidu kell 17.00

Suvelilled, amplid, maasikataimed...

05.06 IDEE klubi sumeda suvekuu luulet - luulekogu „Sügavalt Sinu” autor Seeda Randro,
www.seeda.ee salongiruum kell 19.00

kasvatamine ja müük

21.06 Jaanipäev-perepäev Veskitammi Kultuurikeskuse ümbruses
17.00 Laste-kogupere etendus “Kolm põrsakest” 19.00 Jaanipäeva –gaalakontsert…
20.30 Süütame jaanitule, tantsuks orkester “PANKROT” Õhtut juhib härra Pomerants
30.06 - 15.07 Laste töö- ja puhkelaager Registreerumine 1.juunini 2008, vanuses
14-18 Tööks- rohimine „Sagro“ köögivilja põllul. Osamaks 300.-EEK, korraldajate poolt
lõunasöök ja õhtupoolne tegevus

Laagri Kuuse 9

SUVISED VASTUVÕTUD AJAD LAAGRI TERVISEKESKUSES
				

01.06 - 01.09. 2008

E ja K 8-14.00		

T 8-12.00 15-18.00

N ja R 8-12.00
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KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

TREPID, PIIRDED
AIAD, VÄRAVAD
JÄÄTMEMAJAD
projekteerimine, valmistamine, müük ja
paigaldus vastavalt Teie soovidele.
Andrus Lukas Tel. 50 31 987,
andrus@kohilametall.ee

Kevadine soodusmüük
Turbabrikett 1600.- alus
Pellet 900kg alus 2800.Puitbrikett 900kg alus 2300.Küttepind 40ltr võrk 25.Halupuu lepp 30sm rm 650.Tellimine tel. 6577778
E-R 8-17.00 L 8-14.00
P suletud

Mart Kirkmann Tel. 5090451,
mart@aakv.ee
www.kohilametall.ee

– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja kuiv• Märgliivapritsiliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu
Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

SAUE VALLA EAKATE HOOAJA LÕPUPIDU
VANAMÕISA SELTSIMAJAS 31. MAI kell 12.00
Meeleolu loob EINO BASKIN, tantsuks mängivad
muusikud. Õpime koos vanu seltskonnatantse!
Buss väljub 31.05 küladest Vanamõisa seltsimajja
11.00 Ääsmäelt Kasesalu 6
11.15 Ailast (vana koolimaja juurest)
11.20 Valingult (mõisa juurest)
11.35 Laagrist Vallavalitsuse juurest
11.50 Hüüru mõisa juurest
Peale võetakse kõik tee ääres hääletajad! Koju saab
samuti bussiga. Info: katrin@kodukyla.ee, 6780921

maitseainete segumeistreid
kelle ülesandeks on maitseainesegude ettevalmistamine,
segamine ja ettevõtte sisene transport
KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• hea füüsiline ettevalmistus
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
• töökogemus toiduainetetööstuses
• tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

komplekteerijaid

liinitöölisi - pakendajaid
kelle ülesandeks on maitseainete pakendamine
KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
• kasuks tuleb töökogemus toiduainetetööstuses
PAKUME
• konkurentsivõimelist palka ning lisatasu
vastavuses töötulemustega
• motiveerivat ja kaasegset töökeskkonda
• koolitust ja arenguvõimalusi
• täiendavat personalikindlustust ja ühisüritusi
• soodustusi sportimise ja toitlustamise osas

kelle ülesandeks on toorainete komplekteerimine ja
nende ettevõtte sisene transport

AS Terrat on Eesti kapitalil põhinev ehitus-firma,
mis on spetsialiseerunud peamiselt
vee- ja kanalisatsioonialaste ning teiste
keskkonnakaitseliste ehitusprojektide
läbiviimisele
OTSIME OMA MEESKONDA

VÄLISTORUSTIKE PAIGALDAJAID
(EESTÖÖLINE)
Tööülesanded:
vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine
haljastus-ja üldehitustööd

KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• hea füüsiline ettevalmistus
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses

Nõuame:
·võime iseseisvalt teha veeja kanalisatsioonitrassi töid
·B-kategooria juhiluba
·valmisolek töölähetusteks
·plasttorude keevitamise kogemus
·nivelliiri kasutamise oskus

KASUKS TULEB
• töökogemus toiduainetetööstuses
• tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

Ettevõte pakub:
kindlat töökohta arenevas firmas
·kaasaegset töökeskkonda
töötasu 15 000 krooni (bruto) kuus + lisatasu
Lisainfo:
Kodulehekülg: www.terrat.ee
Asukoht: Tutermaa, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Kontaktisik: anika Naadel, janika@terrat.ee
Lisainfo: 679 0951, 53 292 858

16 Ajaviidik 2008

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri
Toimetaja: Anne-Ly Sumre, e-post: koduvald@sauevald.ee telefon: 654 11 56

