Laenuratta kriminaalsevõitu
LK 2
kulgemised

NR 8

AUGUST 2013

SAUE VALLALEHT

Soome Mardilaadale Saue valla
käpikutega ja kõrvitsamoosiga LK 5

Kindralmajor
Terras loodab, et
kui jamaks läheb,
on liitlaseid
rohkem kui
vaenlaseid
LK 8 - 9

Koduvald
Eesti iibe languse
põhjus peitub
sooignorantses
hariduspoliitikas?
Haridusfilosoof
Ülo
Vooglaid on veendunud,
et hariduspoliitika peab
aktsepteerima loodust
ja bioloogiat ning oletab,
et valdav pedagoogiline printsiip, mis käsitleb
lapsi koolis mitte poiste
ja tüdrukutena, vaid sooneutraalsete õpilastena,
ongi sündivuse kahanemise põhjuseks.

ILLUSTRATSIOON: ANDRES VARUSTIN

HARIDUS

Laagri Kool ja inglise muru
Käinud ameeriklane Inglismaal ja näinud seal ilusat ja siledat inglise
muru. Jänki uurinud inglase käest, kuidas endale ka sellist muru kasvatada. “See on väga lihtne - muru tuleb igal nädalal kasta ja pügada.” “Ja
ongi kõik?” küsis ameeriklane. “Kõik jah. Aga nii sada aastat järjest!”
vastas inglane. Mõnes mõttes saab seda lugu kasutada metafoorina ka
ühe kooli ülesehitamisel ja arendamisel.
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aagri Kooli eluiga saab mõõta vaid napi kaheksa aastaga.
Tollal valitud suund, õpetada poisse ja tüdrukuid erinevates
klassides ühe segaklassi kõrval, on
täna sotsiaalmeedia kanalis saanud
ühtäkki kirgliku debati osaliseks.
On tuliseid kritiseerijaid, on poolehoidjaid, on ettepanekuid kontseptsiooni kohesest muutmisest
kuni kogemusepõhise tõdemuse-

ni, et poisid ja tüdrukud vajavad
tõepoolest erinevat lähenemist
õpetamisprotsessis.
Laagri Kooli selle esimesest
päevast juhtinud direktor Marje
Eelma sõnul olid lahusõppe argumentideks poiste ja tüdrukute
erinevad arengufaasid ning oma
7-aastase koolijuhi töö kestel sai
see tema sõnul ka praktilise kinnituse. Pedagoogid said algusaastatel
ka temaatilisi koolitusi. „Aga need
olid pigem arengupsühholoogiale
keskendunud, mingit metoodikat
tüdrukute-poiste lahusõppe jaoks
ei olegi. Samas- seda ei ole ka sega-

õppe osas,“ nendib Eelma.
Ka praegune koolijuht Viktor
Juhanson leiab, et teema on kooli
kollektiivi seisukohalt oluline ning
arutelud on toimunud juba aasta
algusest alates. „Leian, et igasuguse õppeprotsessi aluseks on head
ja motiveeritud õpetajad. Laagri
Koolis on selles osas kõik hästi,
aga uue tulijana asjadele vaadates
võib küll tõdeda, et lahusklasside
olemasolu on peale kooli asutamist
igapäevases õppeprotsessis natuke tahaplaanile jäänud. Soovin
sellel teemal kaasata õpetajad elavasse arutellu, et uue nurga alt ja

värskete mõtetega Laagri Kooli
edasi arendada,“ lubab Juhanson
laiemat diskussiooni.
Direktor usub, et keskmisest
erinev õpikeskkond on huvitavaks
väljakutseks igale tipptasemel pedagoogile ja selles osas soovib ta
pakkuda täiendseminaride kaudu
tuge haridusspetsialistidele. “Igal
juhul on eesmärgiks see, et järgmise õppeaasta avalduste vastuvõtmise ajaks oleks nii õpetajate
kui lastevanemate teadlikkus antud teemal senisest suurem,“ lisab
koolijuht.
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Veevärki on
investeeritud 9,8
miljonit eurot
Hoolimata vallas ellu viidud ELi ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni projektidest, pole olukord kõikjal
vallas veel sugugi kiita.
Heaks võib selle lugeda
Hüürus ja Vanamõisas,
rahuldavaks Laagri keskasulas, aga ülejäänud piirkondades võib olukorda
iseloomustada sõnadega
„probleemne“.

LK 7

Ääsmäe
rahvatantsijad
Kreekas festivalil
54 inimest, 14 päeva, 9
riiki, 2 kontserti, 1 katkiläinud buss ja vähemalt 100
uut emotsiooni.
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Laenuratta kriminaalsevõitu kulgemised
Eelmises lehenumbris reklaamitud suveprojekti “Võta, aga palun too tagasi”,
kus Laagrisse kultuurikeskuse juurde sätiti vabaks kasutamiseks vihmavarjud ja
üks puna-valge velo, tabas tagasilöök.
Esimesel ööl läksid kõige kaduva teed vihmavarjud.
Täitsa sajuvaba päev oli. Kolmandal ööl oli jalgratta
kord. Esiti oli arvamine, et küllap keegi on velo võtnud
pikema tuuri jaoks ja see ilmub ikka tagasi. Paraku mitte. Ootamatult kukkus Saue valla facebooki privaatsesse meilboksi teade, et puna-valge velo on saanud uue
rohelise välimuse ja peitub ühes Saue linna kortermaja
keldris. Kirjaga kaasas pildid rattast ja oletatava vargapoisi nimigi. Andsime saadud signaali edasi politseile
tegutsemiseks.
Aga enne veel, kui mundrikandjad vihjet kontrollima jõudsid, rakendasime lihtsat ja inimlikku meetodit
– räägi inimesega. Vallavanem asus noore kurjamiga
kirju vahetama ja selle tulemusena oli järgmiseks hommikuks velo jälle kultuurikeskuse ees tagasi. Roheline
küll, aga olemas ja kasutatav. Suveprojekt jätkub...
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Toimetus:

Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam
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Laagri Kool ja inglise muru (algus lk 1)
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Sel õppeaastal kontseptsioonimuutust kindlasti ei tule
Tiheda kamaraga inglise muru ei ole
lihtsalt niidetud heinamaa, seda tuleb
järjekindlalt hooldada etapiviisiliste õigete töövõtetega. Aiapidajad ütlevad, et
vahel tundub lihtsam loobuda. Ka praegusest koolikorraldusest loobumine ei
ole nii lühikese tegutsemisaja ja paljude
eelarvamuste najal ilma edasise tegevusplaanita vallavanem Andres Laiski
sõnul mõistlik, kuigi tuleb tunnistada,
et viimastel aastatel on lahusklasside
populaarsus vähenenud. Sel aastal eelistasid 68 lapse vanemad (93st taotlusest)
segaklassi ja esimest korda tekkis tunnetatav vahe vanemate soovide ja kooli
poolt pakutava vahel.
„Laagri Kool on asutatud läbimõeldult ja kindlat kontseptsiooni silmas
pidades. Lahusõpe on ainult üks osa
sellest. Ma ei poolda sellistes asjades
kiirustavaid otsuseid. Minult on mõned lapsevanemad küsinud, et kus on
siis tulemused, millega me tõestame, et
valitud kontseptsioon ennast õigustab.
Olen ausalt vastanud, et see on rohkem
usu küsimus, mingid arvud või graafikud siin, vähemalt nii lühikese tegutsemisaja jooksul, lahendust ei paku. Ja aus
on tõdeda, et mingit „matemaatilist“
tõestust ei ole ka kriitikutel, on samuti
lihtsalt usk, lihtsalt teistsugune. Mina
usun, et kõigepealt tuleks maksimaalselt läbi mõelda ja seada eesmärgiks ära
kasutada lahusõpetamise eelised ja võimalused. Alles siis, kui võime kindlalt
väita, et need võimalused ei ole piisavad
või ei suuda me neid ellu rakendada,
on aeg kontseptsiooni muutuse arutelu
lauale tõsta. Seda enam, et alates eel-

misest aastast on ühe segaklassi asemel
avatud kaks, ning ei saa ära unustada,
et suur hulk vanemaid eelistab ka täna
lahusklassi kasuks,“ arvab vallajuht.
Ometi tuleb vallavanema sõnul aktsepteerida kriitikat kooli senise arengukava osas, milles puudub sidusus lahusõppega, ka pedagoogide täiendõppe
küsimus on tema sõnul uuesti päevakorrale tõstetud. Samuti õppemetoodika erinevuste teema ning klassivälised
ühistegevused ja valitud ainete ühine
õpetamine. „Need on küsimused, millega eelseisval õppeaastal tuleb süvendatult tegelema asuda, aga sellest sügisest
küll mingit fundamentaalset muudatust plaanis teha ei ole. Kõige lihtsam
on alati liikuda tagasi tavapärase, hal-

TEGEVUSKAVA

27-28. august toimub lahusõppe
seminar Laagri Kooli õpetajatele
2013. septembris viiakse sisse
kooli arengukavasse lahuspedagoogika peatükk
2013. septembris toimub koolituspäev praegustele (ja 1. klassis
alustavatele) Laagri Kooli poiste ja
tüdrukute vanematele
2013. oktoobris koolituspäev lapsevanematele, kes soovivad 2014.
aastast koolikohta Laagri Kooli 1.
klassis
2014. märtsis selged arusaamad
Laagri Koolis rakendatava haridusliku kontseptsiooni tuleviku osas

li ja ebamäärase suunas. Mina toetan
Laagri Kooli erinevust niikaua, kui ei
ole veenvalt tõestatud, et see on vale lähenemine,“ kinnitab Laisk. Aga arutelu
on tema hinnangul antud teemal vajalik ja hea ning peab andma võimalikult
kiiresti põhja pikaajaliste strateegiliste
valikute kinnistamiseks. „Kui me majanduskeeli nõudluse ja pakkumise vahekorda tagasi tasakaalu ei saa, siis tuleb
kindlasti sügavalt peeglisse vaadata ja
küsida, milles on asi,“ nendib vallajuht.
Juunikuisel kooli nõukogu koosolekul oli samuti lahusõppe teema päevakorral. Tõdeti, et lapsevanemate ja
õpetajate eelistused on tõepoolest suundumas pigem segaklasside suunas ja
leiti, et temaatilised koolitused aitaksid
teadlikkust ja arusaamist lahusõppe võimalustest ja ohtudest tõsta, kuid püssi
põõsasse viskamist ilma väga selge sisulise põhjenduseta nõukogu ei toetanud.
“Kooli kontseptsiooni üle otsustavadki
ju haridusasutust juhtima valitud isikud,” leiab vallavanem.
Klassidesse jagamisel arvestatakse
arenguühtsust
Augustikuu teisel poolel kogunevad
õpetajad taas koolimajja ning 96 last jagatakse 4 klassi vahel, millest 2 on segaõppega klassi, 1 tüdrukute ja 1 poisteklass. Kuna oma eelistuseks on 68 lapse
puhul vanemad nimetanud segaklassi ja
reaalseid kohti on 48, siis paratamatult
eelneb selektsioon. Direktor Viktor Juhansoni kinnitusel komplekteeritakse
klasse eelkooli päeva testitulemuste alusel, selliselt, et klassidesse saaks võimalikult võrdsel tasemel lapsed. Komplekteerimise juurde on kutsutud ka lasteaia
õpetajad, kuna enamik lastest on eelnevalt käinud kohalikes lasteaedades ning
nende õpetajad oskavad kaasa rääkida
konkreetse lapse arengu ja isiksusliku
kasvu kohta.

VALIMISED

Saue vallas muutusid valimisjaoskonnad
2013. aasta 20. oktoobril toimuvad kohaliku omavalituse volikogu valimised. Seaduse alusel
peab Saue Vallavalitsus valimiste läbiviimiseks oma määrusega moodustama valimisjaoskonnad, kus vallaelanikud saavad valimiste ajal hääletamas käia. Määrusega tuleb määrata ka
valimisjaoskondade piirid ja asukohad hiljemalt 50 päeva enne valimisi.
MARJU
PÕLLU
vallasekretär

E

elnevatel valimistel on Saue
vallas olnud kolm valimisjaoskonda: üks Ääsmäel ja
kaks Laagri alevikus. Ääsmäel said
valimas käia valla lõunapoolsemate
külade elanikud (kokku 1297 valijat); Laagris Saue valla Kultuurikeskuses said valimas käia Laagri aleviku elanikud (kokku 3564 valijat);
Laagri Koolis käisid valimas valla
põhjapoolsemate külade elanikud
(kokku 2344 valijat).
Senist jaoskondade korraldust üle
vaadates jõudis vallavalitsus järeldusele, et Laagri piirkonna teenindamiseks on vaja juurde luua üks
valimisjaoskond, kuna Laagri alevi-

kus on üle 3500 valija ning nende
teenindamine vaid ühe jaoskonna
poolt on eelmistel valimistel osutunud valimispäeval väga koormavaks.
Seega on mõislik Laagri aleviku
valijad jaotada ära kahe valimisjaoskonna vahel. Leiti ka, et Saue
valla põhjapoolsete külade valimisjaoskond on mõistlik viia Hüüru
külla Hüüru mõisa, mis logistiliselt
on põhjapoolsemate külade jaoks
valimisjaoskonnana loogilisem kui
Laagri alevik. Kuna aga Alliku ja
Koidu külad asuvad vahetult Laagri
külje all, siis need külad jäid Laagris
asuva valimisjaoskonna alla.
Seega, lähtudes võimalikult palju
elukoha läheduse põhimõttest ning
eesmärgist seada valimisjaoskondade piirid selliselt, et need sisaldaksid
võimalikult võrdsel hulgal valijaid,
moodustas Saue Vallavalitus oma

18.06.2013 määrusega Saue vallas
neli valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1, mille hääletusruum asub Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääsmäe Põhikool), mille
piiridesse kuuluvad Aila, Jõgisoo,
Koppelmaa, Maidla, Pärinurme,
Pällu, Tuula ja Ääsmäe külad (1337
valijat);
Valimisjaoskond nr 2, mille hääletusruum asub Laagri alevikus
Veskitammi 8 (Saue valla Kultuurikeskus), mille piiridesse kuuluvad
Koidu ja Alliku külad ning Laagri
aleviku Katmiku tänav, Koru tänav,
Koru põik, Männimetsa tee, Männimetsa põik, Metsa tänav, Põdrajuure tänav, Põdrakanepi tänav,
Põdrasambla tänav, Pajude pst, Pilliroo tänav, Pilliroo põik, Sae tänav,

Uus-Pilliroo tänav, Vesiroosi tänav,
Veskitammi tänav, Põdratuka tänav, Tuulemurru tänav, Soosambla
tänav, Karuvildiku tänav, Samblajuure tänav, Harusambla tänav,
Veski tänav, Iltre tänav, Vae tänav,
Instituudi põik ja Hurda talu (2132
valijat). Valimisjaoskonnas nr 2 toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning
hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Saue valla täpsusega;
Valimisjaoskond nr 3, mille hääletusruum asub Laagri alevikus
Veskitammi 22 (Laagri Kool), mille
piiridesse kuuluvad Laagri aleviku
Avamaa tänav, Kaali tänav, Kivistiku tänav, Kuuse tänav, Kuuse põik,
Meelespea tänav, Nirgi tänav, Nõlvaku tänav, Nõlvaku põik, Pärnu

mnt, Rästiku tänav, Rahnu tänav,
Rebase tee, Redise tänav, Salati tänav, Seljaku tänav, Seljaku põik, Selleri tänav, Sillaku tänav, Suur-Tooma tänav, Tomati tänav, Tuleviku
tänav, Udu tänav, Urva tänav, Valga
tänav, Vanasilla tänav, Viljaku tänav,
Väike-Tooma tänav (2343 valijat);
Valimisjaoskond nr 4, mille hääletusruum asub Hüüru külas Jõe
tänav 2 (Hüüru mõis), mille piiridesse kuuluvad Hüüru, Kiia, Püha,
Valingu, Vanamõisa ja Vatsla külad
(1315 valijat).
Millisesse jaoskonda oktoobris
toimuvatel valimistel hääletama
saab minna, on võimalik näha ka
valijakaardilt, mis saadetakse kõigile valijatele rahvastikuregistris määratud aadressile hiljemalt 20 päeva
enne valimispäeva.
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HARIDUS

Eesti iibe languse põhjus peitub
sooignorantses hariduspoliitikas?
Haridusfilosoof Ülo Vooglaid on veendunud, et hariduspoliitika peab aktsepteerima loodust ja
bioloogiat ning oletab, et valdav pedagoogiline printsiip, mis käsitleb lapsi koolis mitte poiste ja
tüdrukutena, vaid sooneutraalsete õpilastena, ongi sündivuse kahanemise põhjuseks.
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lukorras, kus loetud nädalate pärast hakkab uus
haridusaasta ning Laagri
Kooli üheks kontseptsiooniliseks
aluseks on lahusõpe (mis hiljuti
valla facebooki seinal kirgliku debati põhjustas), käis toimetaja härra
Vooglaiu juures kohvil ja püüdis
aru saada, mis on tüdrukute ja
poiste lahuspedagoogika vundamendiks ja kuidas see lähenemine
aitab järeltuleval põlvel õnnelikumaks inimeseks saada. Lahusõppe
teoreetilistele lähtekohtadele sekundeeris praktilise kogemusteadmisega Kersti Nigesen, Vanalinna
Hariduskolleegiumi direktor, kes
on oma koolis seda kontseptsiooni
rakendanud juba üle 20 aasta.
Soodne kasvu- ja arengukeskkond
Ülo Vooglaid, kes oli peamise
nõuandjana Laagri Kooli kontseptsiooni loomise juues, sedastab
avalduse, et kool on rajatud ainult
(ja ainult) selleks, et lapsel oleks
soodne kasvukeskkond, mis soodustab tema arengut. „See peaks
olema peaküsimus, mitte poiste ja
tüdrukute eraldi klasside teema.
Kui sellele küsimusele vastata, siis
tuleks arusaam lahuspedagoogika
vajadusest iseenesest,“ leiab professor. Sest lapse kujunemisel arukaks,
tähelepanelikuks, ausaks ja adekvaatseks on üks olulisemaid tegureid identiteet, mille osa omakorda
on sooline identiteet. Bioloogiline
sugu on seotud kehalise ja vaimse
arenguga, mis erinevate uuringute
põhjal on poistel-tüdrukutel alates
7. eluaastast kardinaalselt erinev.
Nad lihtsalt on erinevad
„Seitsmendast eluaastast algab
tüdrukutel intellektuaalse tõusu
faas, poistel samal ajal emotsionaalse kasvu faas, mis tähendab,
et tüdrukud saavad intellektuaalset
pingutust vajavate ülesannetega
hakkama. Samal ajal poisid jäävad
hätta ja on sealjuures veel hellakesed. Ja kui nad on ühes klassis,
siis ühel hetkel ei mahu enam poisi

pähe, miks tüdrukud saavad aina
kiita ja tema tõrelda. Mis omakorda viib poiste alaväärsuskompleksini ja tüdrukute ebaproportsinaalselt kõrge enesehinnanguni. Ja kui
kompleksid on juba kujunenud, siis
neist lahti saada on ikka väga keeruline,“ leiab Vooglaid.
Arengutsükkel on umbes 7-aastane ja kenas teismeeas 14-aastaselt
algab tüdrukutel emotsionaalne
tõusufaas ja poistel ratsionaalne,
mis taas eeldab erinevat lähenemist. „Kusjuures üks arengufaas ei
ole parem kui teine, see on lihtsalt
erinev,“ toonitab Vooglaid.
„Ka neurofüsioloogilisel tasandil on poisid ja tüdrukud erinevad.
Stressiseisundis aktiviseeruvad erinevad ajuosad. Kui pingeolukorras
hakkavad tüdrukud välja mõtlema
lahendusi, kasvõi nutavad või suudavad oma pinged sõnades välja
öelda, siis poisid muutuvad agressiivseks või annavad alla. Kui ma
õpetajana püüaks seda klassielu
korraldada, siis oleks see segaklassis päris keeruline,“ täiendab Kersti
Nigesen. Ka teadmiste omandamise viis on poistel tüdrukutel erinev
– esimestel pigem deduktiivne,
üldiselt üksikule lähenemine ja
tüdrukutel induktiivne. „Tüdrukutele sobib õpetamismeetod, kus
lahenduseks on valikvastused ja
palju näiteid ning nad ise jõuavad
uurimise ja analüüsiga tulemuseni.
Poiste õpiprotsess kulgeb pigem
protsessis valem-defi nitsioon-näited-lahendus,“ kirjeldab Nigesen.
Poisid kontsentreeruvad selektiivselt ja nende huvi püsib vaid siis,
kui tegevus on nende jaoks põhjendatud.
Ülaltoodud asjaolude mittearvestamine ongi nii Vooglaiu kui
Nigeseni hinnangul põhjusteks,
miks poistel on rohkem õppimisja käitumishäireid, miks haridusteelt kõrvale jääjate seas on ligi 80%
just poisse, istuma jäävad kordades
rohkem poisid, enesetappe teevad
poisid 4 korda sagedamini kui tüdrukud. „Vanemad võiksid endale
need asjad kõigepealt selgeks teha,“
arvab Vooglaid.
Kuidas mõõta efektiivsust?
Numbrid, tabelid ja pingeread on
Vooglaiu hinnangul absoluutne

nonsenss, kui uurida, kuidas mõõta ja millega argumenteerida lahusõppe põhjendatust. „Mõõta saab
lapse pikkust, kaalu ja vererõhku,
õpitulemuste hindamine tasemetöö või keskmise hinde järgi on
lollus. Hinne markeerib teadmist,
aga mitte seda, kas selle kõrval on
ka kasutamise oskus ja arusaamine, aga oluline on nende kolme
ühtsus,“ kommenteerib Vooglaid,
leides, et praegune haridussüsteem
toodabki inimesi, kes teavad palju,
aga oskavad vähe.
„Koolihariduse
efektiivsust
mõõtva PISA testi tulemustel on
Eestis hariduse tasemega kõik korras. Ja testid näitavad ka korrelatsiooni tulevase edukuse ja karjääritõusu osas. Aga kas sellest piisab, et
inimene oleks õnnelik? Ma ei usu.
Selliseid uuringuid ei ole ka tehtud,“ ütleb VHK direktor.
„Tuleme tagasi alguse juurdekool peab olema inimeseks kasva-

mise ja arengukeskkond. Hindamismetoodikaga "tead - hinne viis,
ei tea - hinne kaks", ei saa seda küll
kirjeldada,“ soovitab Vooglaid ära
unustada akadeemilise edukuse/
edutuse põhjal järelduste tegemise.
Neli esimest tegurit, mida mees nimetab lapse arenguks ülioluliseks,
on uni, liikumine, loomingulisus
ja armastus. Ja neid hinnetega ei
mõõda ja excelisse ei pane.
Hariduspoliitika mõjutab
sotsiaalseid protsesse
„Väär sooline kasvatus ja koolivõrgu väär ülesehitus kujundab kompleksides inimesi, mille tulemusena
langeb sündivus. Kui oled nii kaua
nagu mina tegelenud sotsioloogia
ja haridustemaatikaga, siis hakkad
pikapeale seoseid nägema,“ nendib
Vooglaid.
„Kool ei saa kontsentreeruda
vaid õpilase ettevalmistamisele
järgmise kooliastme jaoks. Inime-

se realisatsioon ühiskonnas toimub
enamasti läbi perekonna. Moodsat ühiskonda, eriti aga postsovietlikku ühiskonda iseloomustab
perekonnakriis,“ seisab Vanalinna
Hariduskolleegiumi kontseptsioonipaberis.
Aeg peale teist maailmasõda on
toonud mitmeid väärtushinnangulisi muutusi, meelelahutuslik suund
on paigutanud kolmandajärguliseks pereväärtused ja püsisuhted.
Ja selles näeb Vooglaid ohtu Eesti
rahvastikule.
Aga kus on siin seos haridusega? „Enne sõda praktiseeriti hariduses ju valdavalt lahusõpet, lausa
eraldi poiste ja tüdrukte koolideni.
Arvestati erinevat arenguloogikat
ja kasvutrajektoore,“ leiab Vooglaid, et see on põhjuseks, miks täna
mehed ja naised evolutsioonilistest
rollidest kaugenema on hakanud.
Ja kuna 80% koolist väljalangejatest on poisid, siis ühel hetkel ei
leia naised (kes on statistika põhjal
kõrgemalt haritumad kui mehed)
enesele väärilisi kaaslasi. „Oma
koha leidmisel ühiskonnas aktualiseerub karjääri edukuse kõrval
tütarlapse valmisolek emarolliks.
See eeldab poistes valmisolekut
vastandrolliks, et nad kujunevad
meesteks, kes on valmis väärtustama perekonda. Kui koolis on väärtusorientatsioon naiselikul käitumisel ja segaklassides on tüdrukud
oma eeskujuga pigem poiste distsiplineerimisvahendiks, siis üheks
tagajärjeks on ka poiste tüdrukutest tunduvalt suurem koolist väljalangevus,“ põhjendatakse VHK
kontseptsioonipaberis soorollide
toetamist õppe korraldamisel.
Täiskasvanuelus tuleb naisel seega
leppida endast intellektuaalselt vähemvõimekate meestega, aga üle
ühe lapse sellistesse suhetesse tuua
ei tihata.
Kool ei ole lihtsalt kool – maja
ja inimkooslus, õppekava ja selle
hindamine. Kool peab pakkuma
parimat arengukeskkonda lapsele.
Hinded, laste paigutus klassiruumis või seinte värv ei ole selles kontekstis liiga olulised. Laiem vaade
sellele, kuidas kasvatada täisväärtuslikke inimesi ja hoida ühiskondlikke väärtusi, peaks olema koolikorralduse alusfi losoofiaks.

4

NR 8
AUGUST 2013

SAUE VALLALEHT

UUS TÖÖTAJA – Aali Lilleorg

AALI LILLEORG
arendusspetsialist

M

õni päev enne kesksuvepüha asusin tööle Saue
Vallavalitsuses arendusspetsialistina.
Põhjus, miks otsustasin just Saue
vallas tööle asuda, oli väga lihtne.
Kui elus saab midagi paremaks
muuta, siis tuleb seda teha. Uute
väljakutsete otsingul oli mul soov
lõpetada nn pendelränne ja olla
rohkem kohal seal, kus on kodu ja
pere. Olen Laagri elanik juba neli
aastat, aga kui lasteaed, kus lapsed
käivad, või koolikoht ning töökoht
ei ole siin, siis jääb side kohaliku
eluga väga nõrgaks. Kui poeg sai
Laagri Kooli sisse, siis tekkis juba
rohkem kontakti ja kui sain veel
tuttavalt vihje, et kodu lähedal on
pakkumisel üks sobiv ametikoht,
siis ei kahelnud ma üldse.
Minu sünnikoht on Peipsi ääres

Tammispää külas. Põhihariduse
sain koolimajast, mille seinal on
tahvel, millest tekkis teadmine, et
kui midagi ei ole, siis tuleb see luua.
Nii eriline asi nagu Õ täht oli see.
Keskhariduse sain Avinurmes, kus
sain selgeks laastukorvi punumise
ja puutöö traditsioonid. Kõrgema
järgu õppimishuvi olen rahuldanud matemaatika, informaatika ja
uute tehnoloogiate erialadel Tartu
Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja ka
Vaasa Ülikoolis. Peale ülikooli lõpetamist olen natuke töötanud arvutivaldkonna õppejõuna Tallinna
Ülikoolis ja Audentese Ülikoolis.
Ando Keskküla juures Kunstiakadeemia E-Meedia Keskuses oli võimalus töötada ulmelise tehnikaga
elektroonilise kunsti laboris, Eesti Akadeemilises Raamatukogus
aitasin entsüklopeediate kõrval
paremini kasutusele võtta arvutiandmebaase. Juba eelmise sajandi lõpust alates oli viimane töökoht EASis, kus tegelesin ekspordi
edendamise projektide juhtimisega
ning Eesti innovatsioonivõimekuse tõstmisega. See viimane hõlmas
muuhulgas nii noorte ettevõtlikkusele suunamist Ajujahi programmi
abil, teadmiste kogumist ja koostöö edendamist ettevõtjate vahel
Innovatsioonireaktori programmis

ning ulatus rahvusvahelise koostöö
ning kosmoseprogrammini välja.
Kokkuvõttes, kui midagi arendada
annab, siis tuleb selleks võimalusi
otsida ja ära teha.
Mul on kolm toredat last. Tütar
õpib juba arhitektiks, vanem poeg
on igati tänulik, et Laagris on üha
rohkem jalkaväravaid, mida kaitsta
saab, ja noorem tunneb rõõmu toredast Laagri Koolist, selle ujulast
ja raamatukogust ning võimalusest
siin hip-hoppi tantsida. Mina ise
koos elukaaslasega naudin Laagri
ja Saue vahelist kergliiklusteed, et ei
pea enam sõidutee ääres joostes või
rattaga sõites eluga riskima, nagu
siia elama asudes oli. Talveõhtutel,
enne Tartu Maratoni, kogume me
suusakilomeetreid Nõmme-Harku suusaringil. Peale sportimise
meeldib mulle raamatuid lugeda ja
teadusega tegeleda. Doktoriõppes
uurin võimalusi, kuidas saaks uue
meedia lahenduste abil väikeettevõtjad paremini koostööd teha.
Olen veendunud, et Saue vald
on rõõmu kodu ja oma tööga tahan
panustada, et sellega oleksid nõus
võimalikult paljud ettevõtlikud inimesed, sauevallakad ning külalised.
Kõik mõtted ja ettepanekud on
teretulnud ning koostöös viime ka
head ideed ellu.

Koduvald

Koolibussiliinid alustavad
koos õppeaastaga
Alates 1. septembrist alustavad taas
tööd koolibussiliinid, mis jätkavad
senises mahus. Neid ei võeta ära
ega panda juurde, samuti ei muudeta olulises osas marsruute.
Teekonnad on kättesaadavad
Saue valla veebilehel. Juhul, kui
mõne lapse kooliteed need ei kata,
palume oma ettepanekud saata
hiljemalt 20. augustiks Saue vallavalitsusse e-posti aadressile birgit@sauevald.ee. Kõik ettepanekud
arutatakse koos Harjumaa Ühistranspordikeskusega läbi ning võimalusel viiakse muudatused sisse
hiljemalt 1. oktoobriks.
Alates 1. septembrist teenindavad koolibussiliine bussid, millele
on paigaldatud uued kassaaparaadid. Seega saavad õpilased sõita tasuta, kui nad registreerivad bussis
ühistranspordikaardi (n-ö rohelise

kaardi) või vastava võimalusega varustatud õpilaspileti. On oluline,
et õpilane iga kord bussi sisenedes
oma sõidu registreerib. Ühelt poolt
on see vajalik statistika kogumiseks,
aga teisalt tõendab registeering ka
sõiduõigust.
Andmed Saue valla õpilaste kohta aktiviseeruvad vastavalt kevadistele nimekirjadele 1. septembrist.
Muudatused õpilaste nimekirjades
viiakse sisse septembrikuu jooksul.
Probleemide korral sõiduõiguse
osas palume pöörduda Saue Vallavalitsusse juba eelpool toodud eposti aadressil.
Tasuta sõiduõigus kooli ning
koolist koju on Saue valla õpilasel,
kelle vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti Rahvastikuregistri
andmetel registreeritud Saue vald.

Laagri Lions Klubi osales Lions
liikumise Maailmakongressil

Jõgisoo võõrustab omavalitsustegelasi
Eesti Vabariigi taasiseseisvuse tähistamise
eelpäeval, 19. augustil,
toimub Jõgisoo Seltsimajas suvekonverets,
mille teemad keskenduvad Eesti riikluse
taastamisele ja kohalike
omavalitsuste valimisjärgsetele ootustele.
Kui reeglina toimuvad sedasorti
konverentsid pealinnas, siis seda
sündmust on au võõrustada Saue

vallal ja Jõgisoo külal. Enamgi veel
– ka kaks esinejat on Saue vallamajast: abivallavanem Mikk Lõhmus teeb ettekande kohalike valimiste õiguslikust ja praktilistest
aspektidest, vallavanem Andres
Laisk tutvustab tervituskõnes oma
nägemust Harjumaa tõmbekeskustepõhisest halduskorraldusest.
Esinejate seas on veel President Arnold Rüütel, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder,
regioonaalminister Siim Kiisler,
Tallinna abilinnapea Taavi Aas jpt.
Teemaarutelud keskenduvad sel-

lele, millist rolli mängisid Eesti riikluse taasloomisel omavalitsused,
peatutakse paljuräägitud haldusreformi ja regionaalpoliitika teemal, täpsustatakse ootusi keskvalitsuse ja omavalitsuse dialoogile.
Ka asjast huvitatud sauevallakad on oodatud osalema, küll mitte lektoripuldis, aga auditooriumis
kindlasti.
Konverents algab kell 10.30
päädib vaba mikrofoniga, nii et
on reaalne võimalus ka hingel pakitsevad temaatilised küsimused
välja öelda.

Küsija suu pihta ei lööda ehk
kust, kuidas, millal ja millele küsida?
Jüri Üdi on kirjutanud
legendaarsed laulusõnad: „Kõrged mõtted,
see on puha möga, pole
ilu ilma rahata!“. Nii on
ja ei ole ka. Kui kõrgeid
mõtteid ei ole, ei saa
ühestki toetusprogrammist raha. Seega kõigepealt peab olema idee
ja alles siis teadmine,
kust ja kuidas küsida.
Sest kes ei küsi, see teadupoolest ka ei saa.
Lennukaid mõtteid on õhus palju,
seetõttu kutsungi kõiki MTÜ-sid,

SA-sid, kodanikeühendusi ja muidu
aktiivseid sauevallakaid teisipäeval,
13. augustil kell 18 Laagrisse Saue
Valla Kultuurikeskusesse. Millest
juttu tuleb:
Avanemas on uus Leaderi rahastusperiood (aastani 2020). Millised
on sealt raha taotlemise võimalused ja kuidas seda kõige paremini
teha?
KOP ehk Kohaliku Omaalgatuse Programm. Järgmine taotluste
esitamise tähtaeg on 1. oktoobril
2013. Kuidas ja millele sealt toetust
küsida?
Kultuurkapital ja Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupp. Mis vahe
neil on, mida toetavad ja kuidas

sealt raha küsida?
Saue valla erinevad toetused:
tegevustoetus,
projektitoetus,
ühekordne toetus, andeka sportlase toetus, investeeringutoetus.
Kuidas ja millele toetust küsida?
Millised projektid on eelistatud?
Kuidas koostada projekti eelarvet?
Kuidas aruannet?
Ülevaade teistest fondidest,
kust veel võiks toetust küsida.
Palun andke oma tulekust teada
9. augustiks kas e-posti teel kaija.
velmet@sauevald.ee või helistage
5563 4407. Kuna jutt tuleb üsna
pikk, oleks vaja igale tulijale valmis
panna mugav tool ja kuum kohvitass.

Laagri Lions Klubi liikmed Mikk
Lõhmus, Raivo Kokser ja Tarvo
Vau osalesid Lions liikumise maailmakongressil Hamburgis. 203 riigist pärit 24 000 osavõtjaga ürituse

üheks kulminatsiooniks oli suur
LIONS paraad Hamburgi kesklinnas.
Pildil Eesti 30-liikmeline delegatsioon.

Mobiiltelefoniga lukustatav rattaparkla võidab tasapisi kasutajaid
Laagrisse kultuurikeskuse juurde
paigaldatud 5-kohalise rattaparkla
ees näeb pidevalt uudistajaid ja nii
mõnedki on rattaluku kaasas tassimisest loobunud ning usaldavad
oma velo noorte Eesti inseneride
poolt loodud Bikeep rattaparklasse.
Jalgrataste varguste arv kipub
suveperioodil tõusma. Ei aita seegi,
kui ratas lukuga hoidikusse aheldada, kurikaelad suudavad kinnitustrossid kuidagi läbi saagida või
haaravad velo kaasa lihtsalt ilma esirattata. Bikeepi rattahoidla mehhanismid on loojate sõnul turvalisim
valik. Lahti kangutada konstuktsioone ei anna ja kui keegi kurjade
kavatsustega parkla ümber sehkendab, siis saadab kaamera ja alarmiga
varustatud turvasüsteem keskusesse
teate.
Jalgratta lukustamine on lihtne.
Parkimiseks on vaja vaid mobiiltelefoni. Süsteem käib nii, et tuleb
helistada seinal kirjas olevale telefoninumbrile, seal öeldakse hoidi-

ku number 1-5 (samal ajal hakkab
vastava kinniti juures ka roheline induktsioontuluke plinkima) ja lukk
avaneb. Kõne ei maksa rohkem, kui
tavaline operaatori taks on. Et lukk
pärast lahti ka saada, on vaja samalt
numbrilt uuesti kõne teha. Rattaparkla loojate sõnul käivad arendustööd sellel suunal, et tulevikus välja
töötada ka ID-kaardi või kiipkaardiga lukustamisvõimalus.
Kui sauevallakad parkimislahenduse omaks võtavad, võib kaaluda
selle kasutamist ka vallas laiemalt.
Kuivõrd kultuurikeskuse juurest
väljuvad ka mitmed bussid, oli üks
asukoha valiku eesmärk populariseerida võimalust parkida ratas ning
minna bussiga linna. See võiks olla
eriti sobiv just neile, kes tulevad veidi kaugemalt elurajoonidest.
Esialgu on Saue vald esimene
omavalitsus
kaubanduskeskuste
kõrval, kes sellise süsteemi kasutusele on võtnud. Ja 50% Bikeepi tiimist on naabervalla Saku poisid.

Koduvald
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Veskitammi Lasteaia mudilased oma
esimesel suurel tantsupeol
9. juunil toimus Rakveres II Eelkooliealiste Laste Tantsupidu. Mõte sellest toredast peost osa võtta
tekkis seoses kultuuripärandi aastaga. Soovisime, et Veskitammi Lasteaia lapsed ja lapsevanemad teadvustaksid rahvuskultuuripärandit enda ümber ning mõistaksid, et seda tuleb ühiselt hoida - see on meie identiteedi osa ja alus.
MARJU NIINEPUU
Veskitammi
Lasteaia
liikumisõpetaja

P

ealegi olid meil olemas
rõõmsad ja tantsuhimulised
lapsed ja õpetajad, koostöövalmid lapsevanemad ning lasteaial ka vajalik kogus rahvariideid.
Nii juhtuski, et juunikuu teisel
pühapäeval vuras kümmekond
autot Veskitammi Lasteaia poolt
Rakverre.
Juba kella kümne paiku võis
näha Rakvere Laululava juures
vilgast sagimist, sest järjest rohkem ja rohkem pisikesi tantsulapsi ja nende saatjaid/juhendajaid
hakkas sinna kogunema. Ükskõik,
kuhu ka ei vaadanud, nägi vallikäär välja justkui suur kirju sipelgapesa. Paljudel lasteaedadel olid
eraldusriieteks ühte värvi pluusid,
mütsid, rätikud. Meie olime oma
vanema rühma, Puhhi rühma
lastega kohtumispaiga kokku leppinud infotelgi juures, mille lähedusse tegime ka õpetajate Annelii
Pintmanni ja Margit Pärnaga Veskitammi Lasteaia tarvis „pesapaiga“. Infotelgist jagati meile käe-

paelad ja talongid, millega hiljem
saaksime külastada Rakvere linnust. Varsti pärast kokkusaamist
pidimegi juba minema peaproovi.
Tantsupidu kandis pealkirja
„Meie päev“ ja oli üles ehitatud
nii, et see kirjeldaks lasteaialapse
argipäeva. Kõik alates ärkamisest,
hambapesust kuni magamaminekuni välja. Lugu, mille järgi pidime ise rahvatantsu välja mõtlema,
kandis pealkirja „Kekskastikool“
ning see kajastas laste hommikupoolset mänguaega. Ka laululava
oli kujundatud temaatiliselt: suursuur kollane kell näitas järjest aega
ning Kass Sõle-Sille (Kaia Pihlak)
ja koer Viisu-Ville (Märt Agu) toimetasid laval kellaajale vastavate
sobivate tegevustega. Peaproov
läks väga hästi ja kuna meiega jäädi rahule, siis pääsesime ühekordse tantsuprooviga.
Kõrvalpõige linnusesse
Peale proovi seadsime sammud
Rakvere Linnuse poole. Teekond
oli lastele väga huvitav, sest rada
viis mäest üles ja alla ning siis
taas üles ja alla. Linnuses pakuti meile puljongit ja pirukat, mis
vaatamata kuumale ilmale lastele

FOTO: EDGAR SUISLEPP

maitses. Peale kehakinnitamist oli
meil pisut aega ka linnuses ringi
vaadata. Seal oleks olnud terve
päev tegemisi täis, sest toimusid
just Rakvere Linnapäevad. Mõni
julgem meist läks Piinakambrit
vaatama, teised piilusid erineva-

Ääsmäe külakogulased said lõpuks
omale tegutsemisruumid
Kui paljudes valla kantides on kohalikul aktiivil võimalik koguneda seltsi- ja
külamajades, siis Ääsmäel on oma rahvamaja projekt esialgu alles paberil.
Küll aga sai juuli alguses külakogu oma käsutusse endise õpetajate korteri
kooli hoones.
Külakogul ei olnud seni oma pesituspaika, koosolekuid käidi
pidamas üksteise pool või kooli
ruumides, noortekeskuses või
eakate seltsi korteris. Seal, kus
parasjagu vaba pind leiti. „Kogu
ühingu varanatuke oli külakogu
liikmete kodudes laiali ja alati oli
tegu, et see ühe või teise ürituse
jaoks jälle kokku saada ja meenutada, kus parasjagu mingi asi on.
Ei olnud kohta, kus külalisi vastu
võtta, teha töötubasid, koolitusi,“
selgitab seltsi liige Ave Kruus.
Külakogu uus pesa asub Ääsmäe Põhikooli ruumides. See
on n-ö endine õpetajate korter.
Eraldi sissepääsuga 3-toaline residents on vallafinantseeringul remonditud ja korda tehtud. „Vajame sinna kindlasti veel mööblit ja
ühe ruumi tahame sisustada köögina, et saaks näiteks kokkamiskursusi korraldama hakata. See
ongi ilmselt kulukaim sisseseade,

Allkiri alla ja võtmed kätte. Haldusjuht Villy Sudemäe annab külakogu
liikmele Tiinale ruumid üle.

vaja on pliiti ja ahju ja köögitarbeid. Loodame rahastust saada
erinevatest projektidest, aga kui
kellelgi on köögikraami üle, siis ei
ütle ka abist ära,“ naerab Ave.
Oma ruumide olemasolu pakub kindlasti ka kogukonnale palju rohkem võimalusi. Nii näiteks
on kavas luua paar kaugtöökohta, pakkuda töökohta erinevate

teenuste pakkujatele – juuksurile,
massöörile ja teistele ilutegijatele. Või kui on vaja vallamaja rahvas kohalikega suhtlema kutsuda
või sotsiaaltöötaja vastuvõttu
korraldada. „Otseühendus meilt
keskusesse ju puudub ja see leevendaks kindlasti nende inimeste
muret, kel oma transporti ei ole
või ei võimalda tervis pikemaid
maid jala liikuda,“ loodab Ave uutele ruumidele mitmekesist kasutamist.
Plaanis on hakata korraldama
erinevaid kursusi. Ideid, mida
teha, on Ave sõnul aja jooksul palju tekkinud, aga võimalust neid
rakendada pole olnud. „Nüüd
saame ise kõike katsetada ja samas on hea võimalus proovida
seda juba eeltööna rajatava seltsimaja rakendamisel. Kooruvad
välja teenused ja tegevused, mis
on kõige populaarsemad,“ leiab
Ave.

tesse ruumidesse, mis ei olnud nii
hirmsad. Õuealal toimetasid ringi
keskaegselt riietatud mehed ja naised, võis näha hanesid, hobuseid
ja kitsi. Peale linnuse külastamist
läksime taas vallimäele tagasi, algas ühistantsu proov. Peale seda
said lapsed jäätist ja siirdusid oma
emmede/issidega rahvariietesse
riietuma. Ka meie õpetajatega sättisime ennast peoks valmis.
Uhke ühtekuuluvustunne
Tantsupidu algas rongkäiguga,
selleks puhuks paluti meil koguneda Rakvere keskväljakule. Küll
oli kena vaadata neid pisikesi tant-

sulapsi, kes nägid rahvariietes nii
kenad välja! Läbi Rakvere linna
kulgevat rongkäiku saatis tohutu
melu - oli palju fotograafe, filmijaid, tervitajaid ja pillimehi. Laste
nägudest võis välja lugeda, et neil
oli väga uhke tunne. Olime esinemisjärjekorras kaheksandad ning
meie soolotants tuli väga hästi välja. Ka ühistants, kus tantsis kogu
mudilaspere, oli väga lõbus, mis
sest, et ruumi oli vähevõitu. Just
seetõttu tekkis kõikidel tantsijatel
võimas ühtekuuluvustunne. Ja siis
oligi pidu läbi. Selleks korraks. Et
siis taas kohtuda järgmisel aastal.
Kindlasti kavatseme ka tulevikus
sellisest paljudele rõõmupakkuvast peost osa võtta.
Suur-suur tänu kõikidele korraldajatele: peo mõtte ja teostuse
eest Kristi Sinimetsale ja tema
abilistele; etenduse idee eest Märt
Agule ja Kaia Pihlakule; muusikalise kujunduse eest Venno Loosaarele; kõikidele juhendajatele
kaunite tantsude eest ja loomulikult tublidele lastele ja super lapsevanematele, kellele need tublid
lapsed kuuluvad. Ei tohi jätta tänamata ka ilmataati, kes meile nii
päikselise kuuma päeva kinkis.

Soome Mardilaadale
Saue valla käpikutega
Vanasõna ütleb, et ega sellepärast laat pidamata
jäe, et üks mustlane puudub. Aga Mardilaada Harjumaa osa jääb ilma sauevallakateta nukraks küll.
Selle aasta 23.-24. novembril toimub Helsingi kaablitehases Soome suurim Eesti-teemaline üritus Mardilaat, mille peateemaks
on seekord Harjumaa. Eelmisel
aastal oli Mardilaadal 19 000
külastajat ja korraldajad usuvad,
et ka sel aastal tuleb külastajaid
vähemalt sama palju. Mardilaat
toimub novembri lõpus ja ajast
johtuvalt tullakse sinna ennekõike ostma kingitusi nii soomlaste
pikkujouluks kui jõuludeks.
Saue vald on broneerinud
Harjumaa alal mõned meetrid
müügipinda ja oleme valmis seal
müüma meie valla meistrite kaupa: käsitööd, ehteid, kunsti jms.
Kaubaks ei pea olema ilmtingimata professionaalselt pakendatud ja läbimõeldud turundusega
toode. Kui keegi sooviks laadale saata mõned paarid käpikuid
või sokke, on see Mardilaadale
vägagi sobiv kaup ning võtame
selle heal meelel Soome kaasa.

Oleme mõelnud ka sellele, et
kauba, mis Soomes ostjat ei leia,
paneme välja meie oma vallas ja
ehk teevad meistrid veel pikkadel sügisõhtutel lisagi. Nii saaks
enne jõule teha väikese laada,
kus oleks võimalik jõuluvana kotti osta just oma valla tooteid.
Kui kellelgi on juba toanurgas olemas kaupa, mida sooviks
Soome Mardilaadale saata, andke teada. Kui veel kaup valmis ei
ole, kuid on olemas idee ja soov
novembriks valmis saada, siis
andke teada ka sellest, et oskaksime planeerida Soome viidavaid
kaubakoguseid ning läbi mõelda, kuidas kaupa kõige paremini
meile antaval pinnal eksponeerida.
Kel tekkis huvi, võtke ühendust
kultuurinõunik
Kaija Velmetiga kas kirja teel
kaija.velmet@sauevald.ee või helistage 6796 786.
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LÜHIDALT
Algab Laagri-Tänassilma
kergliiklustee ehitus
Augustikuus alustatakse kauaoodatud Laagri-Tänassilma kergliiklustee
ehitustöid. Rajatava jalg- ja jalgrattatee kogupikkuseks on 1,4 km. Kergliiklustee saab alguse Pääsküla Kivisilla juurest ning kulgeb mööda Pärnu
maantee äärt ühendades Laagri Nõlvaku piirkonna rajatava jalakäijate
tunneliga.
Tee ehitamiseks viidi läbi hankemenetlus ja soodsaima pakkumise
tegi AS Lemmikäinen. Tööde maksumuseks Saue valla territooriumil
on 128 327 eurot ja Saku vallas 125
959 eurot. Ehitus saab võimalikuks
tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi (85% ulatuses) toetusele.
Lisainfo teedespetsialist Indrek
Brandmeistrilt telefonil 53407008 või
indrek.brandmeister@sauevald.ee
või abivallavanem Mikk Lõhmus telefonil 5119343 mikk.lohmus@sauevald.ee.

Hüüru küla Kiviaia tänav
on valmis
2. augustil valmis Hüüru küla tänavuaastane mahukaim teeobjekt: Kiviaia
tänav Paldiski maantee ja Pääsukese/
Lepiku/Saare tänavate vahel. Valminud tee pikkus on 150 meetrit, ehitustöödega asendati kõik aluskihid,
teepeenrad, kraavid ning ehitati uus
tänavavalgustus.
Töövõtjaks oli OÜ Riab Teedeehitus ning tööde maksumuseks kujunes
82 499 eurot.
Jätkuprojetina paigaldas OÜ Hiiu
Teed Kiviaia tänavalt algavale Lepiku
teele kuumpinnatud freespurukatte.

Laagri Jõeääre promenaad ootab jalutajaid
Laagris Jõekääru pargis saavad jalutajad kasutada 220 meetri pikkust
jalgteed. Promenaad saab alguse vallamaja parklast Jaan Teemanti mälestussamba juurest ning kulgeb Veskitammi 7 korteriühistuni. Samaaegselt
rajati jalgteest eraldatud istumiskohad ja ehitati välja valgustus.
Teekattematerjalina on kasutatud
graniidisõelmeid. Siinkohal kasutajatele teadmiseks, et nimetatud materjal kõvastub aja jooksul ning on pargiteede ehitamisel laialt kasutusel.
Töövõtjaks oli OÜ Riab Teedeehitus ning tööde maksumuseks kujunes
32 617 eurot. Järgmistel aastatel on
kavas korrastada jalgtee ja valgustus
Veskitammi 7 juurest kuni tagumise
jalakäijate sillani ning alustada jalgtee ehitamist Instituudi tee poolel
asuvasse Jõekääru parki.
Lisainfo teedespetsialist Indrek
Brandmeistrilt telefonil 53407008 või
indrek.brandmeister@sauevald.ee
või abivallavanem Mikk Lõhmus telefonil 5119343 mikk.lohmus@sauevald.ee.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
Saue Vallavalitsus teatab, et
22.08.2013 kell 16.00 toimub Saue
Vallavalituse ruumides (Laagri alevik,
Veskitammi 4) Alliku küla Mäe 1
kinnistu (72701:002:0649, suurusega
6,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa) ning
määratakse ehitusõigus kuni viie
uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus,
esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga moodustatakse
viis uut elamumaa sihtotstarbega
krunti (suurustega alates 5000 m²)
üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Suurem osa kinnistust (ca 3,9

ha), millel asub olemasolev majavaldus jääb jätkuvalt maatulundusmaa
maakasutuse sihtotstarbega, millele
ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringu koosseisu kuuluvad elamumaa sihtotstarbega Allika tee 2a ja
Allika tee 2b kinnistud, mille ümberkruntimisel moodustatakse transpordimaa krunt, mis tagab juurdepääsu
uutele planeeritavatele elamukruntidele. Saue valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on kinnistu maakasutuse
otstarve põllumaa ning käsitletaval
alal haritava maa viljelusväärtuseks
üle 40 hindepunkti. Saue valla praegu kehtiva (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.11.2012 otsusega nr 89)
üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p
7) kohaselt, tuleb säilitada väärtuslik põllumaa põllumajanduslikuks
otstarbeks ning neid alasid reeglina ei hoonestata. Detailplaneering
on algatatud Saue Vallavalitsuse

17.02.2004 korraldusega nr 131. Algatamise hetkel Saue vallal üldplaneering puudus, kuid oli olemas
Saue Vallavolikogu 25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue valla
üldplaneeringu põhiline planeeringulahendus, mis detailplaneeringu
koostamisel ka aluseks võeti. Selle
kohaselt võis hajaasustusalal mittemetsamaal olla elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse minimaalseks
suuruseks 5000 m² ning detailplaneering ei sisaldanud Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneering on aga vastuolus
Saue valla uue üldplaneeringuga,
mis jõustus 01.01.2013. Valla üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et ehitusõiguse saamiseks hajaasustusalal
peab moodustatava uue kinnistu
suurus olema vähemalt 1,0 ha. Seetõttu tehakse käesoleva detailplaneeringuga ettepanek vähendada

Saue valla üldplaneeringuga sätestatud arvulisi tingimusi viie üksikelamu
ehitamiseks hajaasustusega alal Mäe
1 kinnistul. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 7,4 ha.

ringuga, mis jõustus 01.01.2013. Valla
üldplaneeringu seletuskiri sätestab,
et ehitusõiguse saamiseks hajaasustusalal peab moodustatava uue kinnistu suurus olema vähemalt 1,0 ha.
Hansu kinnistu detailplaneeringut ei
ole viidud vastavusse kehtiva valla
üldplaneeringuga ning planeeringut
menetletakse edasi üldplaneeringut
muutvana. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Saue

valla üldplaneeringuga sätestatud
arvulisi tingimusi üksikelamu ehitamiseks hajaasustusega alal Hansu
kinnistul. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.08.2013
kuni 22.09.2013 kella 8.00-16.30
(kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas,
Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on
võimalik tutvuda detailplaneeringu
materjalidega.

Saue Vallavolikogu võttis 30.05.2013
otsusega nr 33 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku küla Mäe 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Mäe 1
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek toimus 18.06.2013
kuni 16.07.2013. Avalikul väljapaneku
perioodil kirjalikke vastuväiteid ega
ettepanekuid ei esitatud.
Saue valla territooriumil juulis
2013 ei algatatud ja ei kehtestatud detailplaneeringuid.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee.

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab, et suunab
teistkordselt avalikustamisele Aila
küla Hansu (72701:003:0291, 24 616
m², maatulundusmaa 100%) kinnistu
detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu
maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning jagamine kaheks
kinnistuks, millest üks moodustatakse olemasoleva majavalduse juurde
ja teine kinnistu (suurusega 5000 m²)

uue üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu algatamisel võeti aluseks kehtiv Saue valla
üldplaneering, mille kohaselt hajaasustusalal minimaalseks elamumaa
sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võis olla 5 000 m² ning algatatav detailplaneering ei sisaldanud
Saue valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Detailplaneering on
vastuolus Saue valla uue üldplanee-

Sügis toob liikluskorralduse muudatused Laagri Kooli juures
Seoses Laagri
Kooli juurdeehituse ja Tuleviku 3
hoone lasteaiaks
rekonstueerimisega saab ümberkorraldatud ka
Veskitammi, Redise ja Urva tänavate liikluskorraduslik lahendus.

Juhised Laagri Kooli (Veskitammi 22) maja
külastavale lapsevanemale:
Laagri keskuse poolt lähenedes on soovitatav pöörata peale Redise tänavat esimesest
autoväravast paremale ja seejärel kohe vasakule parkla ühendusteele. Koolilaste autost
väljumiseks saab kasutada paremas servas
olevat ooteala või parkida sõiduk kooli parklasse.
Pärnu maantee poolt lähenedes on soo-

vitatav teha vasakpööre Veskitammi Lasteaeda viivale teele ja seejärel paremale kooli
parklasse. Koolilaste autost väljumiseks saab
kasutada kooli parklat. Territooriumilt lahkumiseks kasutada kas lasteaia või Tuleviku tänava poolse parkla autoväravat.
Juhised Tuleviku lasteaia (Tuleviku tn 3)
maja külastavale lapsevanemale:
Laagri keskuse poolt lähenedes on soovi-

tatav teha vasakpööre Urva tänavale ning
parkida sõiduk Urva tänavale lasteaiahoone
kõrval asuvasse parklasse. Pärnu maantee
poolt lähenedes on soovitatav teha parempööre Tuleviku tänavale ja parkida sõiduk kas
Tuleviku tänavale või Tuleviku tänav 3 hoovi.
Lahkumiseks on soovitatav kasutada Selleri
ja Rahnu tänavat.
Töid teostab OÜ RIAB Teedeehitus ja tööde valmimistähtaeg on 1. september 2013.
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NOPPEID NAABRITELT
Keilas elav vanaproua
kasvatas sajaõielise liilia

Keilas Tähe tänaval elav Juta Kohava
kasvatas liilia, millel on ühe varre küljes
üle saja õie. Aasia liilia Marlene on ka
muidu õiterohke, kuid korraga nii palju
õisi pole varem ühe varre küljes olnud,
ütleb kirglik lillekasvataja. „Ilmselt on
tegu geenirikkega, aga üldmulje on
ülimalt ilus - looduse poolt loodud
tõeline pruudikimp.” Vaatamata hiig-

VESI JA KANALISATSIOON

Veevärki on investeeritud 9,8 miljonit eurot
Augustikuu lehes on ülevaade Saue valla vee-ettevõtlusest laiemalt, torude-pumplate olukorrast ja tehtud investeeringutest. Septembrikuu lehe jätkuartikkel keskendub teenuse hinnastamismudelitele ja hinnakujundusele.
AARE SÕER
AS Kovek
juhataja

K

äesolev artikkel on ajendatud Saue valla facebooki lehel elavat vastukaja
tekitanud veeteenuse hinnatõusust Kiia külas. Kuna selle teema
ümber käivad traditsiooniliselt
kõikvõimalikud müüdid ja eksiarvamused, siis kasutaksin võimalust selgitada mis ja kuidas.
Teeme seda liikudes üldisemast
üksikule.
Vee-ettevõtlus Saue vallas
Vee-ettevõte on siis lihtsustatult
ettevõte, mis tegeleb veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
(ehk lühidalt veeteenuse) osutamisega. Vee-ettevõtja ja tema
tegevuspiirkonna kinnitab valdades vallavolikogu. Saue vallas on
mitu vee-ettevõtjat, neist suurim
on Saue vallale kuuluv AS Kovek.
Viimane on jõudsalt laiendanud
oma tegevust läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasfi nantseeritavate veeprojektide
(Laagri asula, Vanamõisa küla,
Hüüru küla) kui ka ühisveevärgi rajatiste omandamise kaudu,
mille majandamiseks on senisel
omanikul puudunud oskused või
tahtmine. Taolisel viisil on meie
omandisse sattunud Koidu, Kiia
ja Jõgisoo külade ning Valingu
küla Suurekivi piirkonna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni trassid (lühendatult ÜVK). Edasine
on kirjutatud eelkõige ASi Kovek mätta otsast vaadatuna, kuid
teiste vee-ettevõtjate probleemid
on sarnased.
Olukord pole endiselt kiita
Hoolimata vallas ellu viidud Euroopa Liidu ÜVK projektidest,
pole olukord kõikjal vallas veel
sugugi kiita. Heaks võib olukor-

ELLU VIIDUD VÕI KÄESOLEVAL AASTAL LÕPPEVAD VEEMAJANDUSPROJEKTID
2009-2013 (MAKSUMUSED ÜMARDATUNA):
PROJEKT

TOETUSE ALLIKAS

ASULA

PROJEKTI
MAKSUMUS,
EUR

OMAFINANTSEERING, EUR

Saue valla Tallinna
reoveekogumisala
projekt (Laagri,
Hüüru), lõpetatud

EL Ühtekuuluvusfond

Laagri, Hüüru

7 432 880

1 119 670

Saue-Vanamõisa
reoveekogumisala
projekt (I+II etapp),
lõpetatud

EL Ühtekuuluvusfond

Vanamõisa

1 287 780

237 090

Ääsmäe
veemajandusprojekti
I etapp, pooleliolev

SA KIK
keskkonnaprogramm

Ääsmäe

959 880

213 000

Pilliroo tänava
sademeveetorustiku
rajamine, lõpetatud

SA KIK
keskkonnaprogramm

Laagri

87 250

50 900

Väikeasulate
veetöötlusseadmete
projekt (2 projekti),
lõpetatud

SA KIK
keskkonnaprogramm

Kiia, Valingu

25 710

15 390

laslikule õitekobarale tundub liilia kerge, seda tänu valgetele õitele, mis üleminekuga otstesse roosaks lähevad.
Tänu liiliate hoogsale aretamisele on
tänapäeval saada tuhandeid sorte
ja hübriide. Juta Kohava koduaias ja
triiphoones kasvab ligi 60 sorti. „Liiliad on mu nõrkus ja armastus. Nähes
mõnda uut sorti, lähen kohe põlema.
Olen ühenduses teiste kollektsionääridega, vahetame omavahel lillesibulaid.”
Keila Leht 9. Juuli 2013

Kütusefirma püstitas Harku
valda tuulegeneraatori

ra lugeda Eurooa Liidu projektidest tervikuna välja ehitatud
ÜVK piirkondades (Hüüru, Vanamõisa). Rahuldavaks võib olukorra lugeda Laagri keskasulas
(parandamiseks on juba alanud
veemajandusprojekti II etapp),
aga ülejäänud piirkondades võib
olukorda iseloomustada sõnadega „probleemne“.
Selline ÜVK ehitamise ja rekonstrueerimise tempo nagu
aastatel 2010-2013, on vallas
pretsedentitu, kuid see pole kõikehõlmav, piire seavad nii valla
omafi nantseeringuvõime kui ka
rahastamise piirangud. Näiteks
pole tänaseni toimivat võimalust kasutada toetusi kinnisvaraarendajate omaaegsete tegematajätmiste parandamiseks ning
tegelikult on ka sademeveesüsteemidele kehtiv vähemalt 50%
toetusmäär kaugel sellest, et neid
võimalusi saaks aktiivselt kasutada – selleks pole lihtsalt piisavalt
raha. Piirkondade „probleemne“

taga on enamasti üle oma kasuliku eluea tarvitatud torustikud,
aegunud reoveepuhastid, kehvapoolne varustuskindlus ja peamiselt erinevad vee omadustega
seotud probleemid.
Mis tehtud?
Saue vallas on tänaseks ellu viidud kokku neli erinevat veeprojekti, neist kaks esimest EL
Ühtekuuluvusfondi vahenditest,
projektide omafi nantseeringu on
katnud Saue vald:
• Saue valla Tallinna reoveekogumisala projekt (Laagri asula
4 puurkaevpumpla rekonstrueerimine, torustike rajamine ja rekonstrueerimine Laagri-Pilliroo,
Laagri-Nõlvaku, Koru-Katmiku piirkonnas ning Hüüru küla
ÜVK rajatiste ehitamine. Käesoleval sügisel algab II etapp (torustike rekonstrueerimine Hoiu,
Vae, Veskitammi ja Redise tänavate piirkonnas).
• Saue-Vanamõisa reoveeko-

gumisala veemajandusprojekt (II
etappi – Vanamõisa küla ÜVK
rajatiste väljaehitamine).
• Pilliroo tänava piirkonna
sademeveetorustike rajamine (ca
840 m sademeveetorustiku ehitamine)
• Saue valla nn väikeasulate
(Kiia, Valingu) veetöötlusseadmete projekt (kokku 4 joogiveetöötluse seadet).
Pooleli on praegu Ääsmäe
asula veemajandusprojekti I
etapp (reoveepuhasti rekonstrueerimine, ühe puurkaevpumpla, ühe reoveepumpla ja torustike
rekonstrueerimine), tööd lõpevad selle aasta novembris. Lisaks
paigaldati 2013. aasta kevadel
joogivee töötlusseade Lõokese
puurkaevpumplasse Jõgisool.

Teemakajastus jätkub septembrikuu lehenumbris, mil
fookus saab olema hinnastamismudelitel ja hinnakujundusel.

Vääna-Vitis tegutseva kütusefirma
Euro Oil tankla varustati hiljaaegu
väikesemõõdulise tuulegeneraatoriga, mis vähendab igakuist elektriarvet. Üle Eesti 18 teenindusjaama omav
kütuseettevõte püstitas just nimelt
Harku valda oma esimese tuulegeneraatori, mis varustab kõrvalasuvat
tanklat puhta ja taastuva elektrienergiaga. “Kütuse müük ja kauplus nõuavad tahes-tahtmata elektrienergiat ja
üha kallinevate hindade tõttu proovisime leida asendust põlevkivist toodetud elektrienergale,” sõnas Euro
Oili nõukogu esimees Arno Hirtentreu, kelle sõnul on puhtama elukeskkonna tagamine üks ettevõtte peamisi
eesmärke. Idee kasutada tuult elektri
tootmiseks tulenes Viti külas asuva
tankla põllupealsest ja seeläbi soodsast asukohast. Hirtentreu sõnul kulus
kogu projektile ideest kuni teostuseni
umbes üks aasta. 10-12 aastaga end
tasuva tuuliku suhtes on Hirtentreu
optimistlik. “Et olla innovatiivne, tuleb
ajaga kaasas käia,” sõnas ta.” Tänu kahesuunalisele lahendusele kasutame
ise nii palju elektrit, kui vajame, kuid
ülejäänu müüme elektrivõrku tagasi.
Harku valla Teataja 11. Juuli 2013

Soome endine president
külastas Nõmme turgu
14. juulil võis Nõmme turul kaupa uudistamas näha ka endist Soome Vabariigi presidenti Tarja Haloneni. Tuntud
turuline ei jäänud märkamata ka teistele külastajatele.
http://nommesonumid.blogspot.com
18. Juuli 2013
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Kindralmajor Terras loodab, et kui jamaks läheb, on
liitlaseid rohkem kui vaenlaseid. Nii riigil kui inimesel
Kui igapäevaselt juhatab kindralmajor Riho Terras ligi 6500-pealist militaarstruktuuri, siis hoolimata Eesti kõige kõrgema sõjaväelase staatusest ei rivista kodukülas Koidus mees kedagi üles.
Seal kamandab vägesid külavanem, kelle tuules Terraski on osalenud nii talgupäevadel kui teistel üritustel. Üldse peab mees riigi alustalaks toimivat kogukonnaelu ja hoolivaid inimesi ning
usub, et riigiuhkust ei kasvata mitte propaganda, vaid väärtused ja traditsioonid.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

E

esti Vabariigi taasiseseisvumispäeva eel
palus vallalehe toimetaja audientsi Kaitseväe ülemjuhataja juures, et rääkida
vabadusest, riigikaitsest, kodanikuuhkusest ja
-kohustustest ning pisut ka kodustest asjadest.
Kohtumispaigaks valitud peastaabi majja,
arhitektuurselt silmapaistvasse ja aukartuski
äratavasse hoonesse Tallinna bussijaama taga,
naljalt sisse ei pääse. Juba väraval tuleb raporteerida külastuse põhjus, valvelauas esitada
ID-kaart ja majasisene liikumine on lubatud
ainult saatja juuresolekul. Iga natukese aja tagant tuleb järjekordse suletud ukse taga viibutada külastajakaarti ja kui juurde arvestada
vaikselt ja sõjaväevormis liikuvaid ametnikke,
siis tulemusena väriseb kindralmajori kabinetiukse taha jõudes nii toimetaja jalg kui hääl.
Tunni aja jooksul selgub, et värisemine oli
üsna asjata. Terras jätab sümpaatse mulje –
konditsioneeritud kabinetis vaatab laua tagant
vastu laigulises mundris turske õlavöötmega
mees. Käepigistus on konkreetne ja selg sirge.
Esialgse ametlikkuse vahetavad usutluse kulgedes välja naeruturtsatused ja kannatlik selgitamine militaarvõhikust toimetajale, et mis on
maamiinid ja miks Eesti poiste Afganistaanis
sõdimine on okei.
Kas 20. augustil tähistate Eesti taasiseseisvumispäeva kodus?
Kahjuks mitte, olen siis visiidil Norras. Juunis
võidupühal osalesin paraadil Haapsalus. 24.
veebruari õhtul pole ma ka aastaid kodus küünalt süüdanud. Riigi tähtsatel päevadel olen
enamasti tööga hõivatud.
Kas sellised traditsioonid - tähistada riigi
tähtpäevi - peaksid olema üldse olulised?
Muidugi. Näiteks on 24. veebruari varahommikul Toompeal lipu heiskamise rituaalil osalemine väga võimas elamus. Selline oma rahva
ühtekuuluvuse tunne on jumala hea tunne.
Seda emotsiooni kusagil Hiinas või Saksamaal
elades ei saa. Või kodumajas riiklikel tähtpäevadel sini-must-valge vardasse tõmbamine. Või
laulupeol osalemine. Need on tunded, mis
tekivad südames. Survestades ja propagandat
kasutades ei teki kunagi midagi sellist.

ju pole, siis nii hulluks asi veel läinud ei ole,
et peaks aedniku palkama. Vanem poeg, kes
nüüd kodust välja lendas, oli selle töö peal.
Noorem kasvab peale, talle võiks selle muruniiduki operaatori rolli varsti üle anda.
Aga seda majaomanikuks olemist peab harjutama. Naine mulle vahel ütleb, et olen ikka
korteri-inimene, ei oska veel vaadata, et seal
oleks vaja kõpitseda ja siin parandada. Aga majas elamine ajapikku harjutab, et hakkad lugu
pidama sellest keskkonnast ja eluviisist. Omad
miinused on muidugi ka, pühapäeval rahus
aias istuda ei saa, niidetakse muru, saetakse
puid (muheleb).
Külas rivistate ka elanikud üles?
Mina ei rivista midagi, jõujooned on seal teised. Minu naaber Tormi täidab külavanema
rolli ja kogukonnas käib asi pigem tema juhtimisel. Olen ikka võimaluste piires osalenud
siin koristusaktsioonidel ja nii.
Palju Teil üldse kohaliku vallaeluga puutumist on?
Kooli ja lasteaia teemad on need, millega kokku puutunud olen. Alguses ei saanud noorem poeg lasteaiakohta, siis see lahenes, nüüd
alustab poeg Laagri Koolis esimeses klassis.
Vallamajja sattusin siis, kui majaehitus käimas oli, rohkem mitte. Nemad ei tüüta mind,
mina neid (muigab). Comarketi loomine on
päris kõva elustandardi tõus. Sünnipäevaks
sain rulluisud, nendega olen kergteel sõitmas
käinud. Tee on hea, aga hooldama peaks ka.
Üldse on kurb, et kui midagi ehitatakse, siis
on tegelasi, kes kohe rüüstama kipuvad. Padula jaama juures on aiakonstruktsioonid maha
rebitud, Laagri bussiootepaviljoni lõhutakse
regulaarselt.
Mida ses osas tegema peaks?
Inimesed võiksid rohkem sekkuda, teatada
kas või politseile. Hooliv elanikkond, kellele
kodukant korda läheb, on üks riigi alustalasid.
Pidurdada ikka oskate rulluiskudel?
Ei oska (naerab).
Noorem poeg alustab kooliteed, aga vanem?
Vanem läks just täna ajateenistusse.

Koidu külas on sel puhul lipud alati heisatud?
On. Meil on üldse tore küla, palju ühevanuseid
inimesi ja palju ühevanuseid poisse-tüdrukuid
ringi jooksmas. Ega mul omal ajal majakrunti
otsides mingit kindlat põhjust just siia kolida
ei olnud. Ma olen selline imelik inimene, et
mere äärde ei tahtnud ja Koidus olid hinnad
mõistlikud. Päris oma kätega maja valmis ei
ehitanud, aga töödejuhataja olin küll.

Oli see tema vaba valik?
Tema tegi küll vabatahtlikult selle otsuse.
Kindlasti on neid noori, kes tahavad ajateenistusest kõrvale hiilida, aga minu poja tutvusringkonnas selliseid ei ole. Seda ei võeta kui
ebameeldivat kohustust, aga võetakse kui kohustust ning sellesse ei suhtuta kergelt. Mingit
survet küll ei olnud, sellise sõjalise kasvatuse
jaoks olen ma liiga vähe koduski olnud. Aga
koolist ja ühiskonnast on ta ilmselt kaasa võtnud, et see asi on normaalne ja nii ta läks. Kuperjanovi pataljoni.

Näeb Teid tihti uulitsail koeraga jalutamas
või aias muru niitmas?
Koera mul ei ole, aga muru niitmas võib ikka
näha. Kuigi aega lihtsalt kodus olemiseks pal-

Kas isasüda on kuidagi teismoodi meelestatud ka, kui tuhandete teiste poiste kaitseväkke mineku puhul?
No ikka kõhedam on. Et kas saab hakkama...

Vabariigi President panemas kaitsevähe juhataja Riho Terrase õlgadele kindralitunnuseid

Sellest aastast võetakse ka naisi kaitseväkke?
Noored naisedki tahavad saada ohvitserideksallohvitserideks ja selle eelduseks on ajateenistuse läbimine. Eelnevalt pole olnud selleks
legaalset võimalust. Hordide kaupa neid just ei
ole, aga sel aastal alustab ajateenistust kokku
ilmselt 17 naist.
Kas naistele tehakse ka natuke hinnaalandust?
Ega me naisi meesteks tegema ei hakka. Mul
on põhimõtteline arusaam, et naised on naised, mehed on mehed ja see on okei. Sellist
asja nagu Rootsis, et naised pannakse meestega ühe duši all käima, mina ei poolda. Naistel
olgu ikka eraldatud elamine. Aga füüsilised
testid ja muu, on nagu meestelgi, selles osas
tõesti mingit erikohtlemist ei ole.
Aga naised on ju tujukad ja emotsionaalsed?
Ja mehed ei ole või? Need ajateenistusse tulnud naised, kellega mina kohtunud olen, on
küll väga tahtmist täis ja oma otsusega rahul.
Ise olete võimeline need füüsilised testid
ära tegema?
Pean olema.
Mis mõttes, et muidu siin selle laua taga
istuda ei saaks?
Ei noh, põhimõtteliselt ma vist ei pea, aga ma
teen ikka igal aastal testi läbi. Jooksmine, kõhulihaste harjutused ja kätekõverdused.
Palju kõhulihaseid tegite?
67 tuli ära. Tegelikult on kõik võimelised neid
norme täitma, väikese trenniga pole see miski
ulmeline asi.
Vanematena õpetame lastele lauakombeid
ja vaatame, et oleks tunnistusel viied, aga
kas ja kuidas peaks seda kodanikuuhkust
ja riigilojaalsust suunama?
Lihtne. Käia regulaarselt laulupidudel ja võidupüha paraadi vaatamas. Heisata kodus lipp.
Ka kool peaks seda riigiusku süvendama, aga
kõige tähtsam on muidugi, et riik seda teeks.

Mina olen elanud väga paljudes riikides ja ma
tõesti ei tea, et kusagil oleks parem.
Kümned tuhanded inimesed ilmselt ei ühine selle avaldusega. Need näiteks, kes minema lähevad?
Küll nad ükskord tagasi tulevad. Alati tundub,
et kusagil mujal on parem. On ka väga silmiavardav vaadata, kuidas maailm teiselt poolt
paistab, aga välismaal jääd sa ikka võõraks. Ja
kui inimesed lähevadki, siis on ka see meie riigi vabaduse ja tugevuse sümbol, et üldse on
võimalik minna. Eestil pole kunagi nii hästi
läinud kui täna.
Mis selle väite aluseks on?
Mingem ajas tagasi, millal need paremad ajad
on olnud? Esimese Eesti aja viimastel aastatel
ei tohtinud keegi piuksugi teha. Ajakirjanikud
ei saanud öelda, et kõik lahkuvad Eestist, sest
neil lihtsalt ei lubatud seda teha. Vaikiv ajastu
oli. Puuri pandi selle eest, mida kirjutasid ja
rääksid. Majanduslikult pole Eestil kunagi nii
hästi läinud. Olukord ei ole ideaalne, aga paremaks on ju läinud kõigil. Me lihtsalt ei mäleta
enam, kuidas toidutalongidega poejärjekorras
seisime. Me lapsed ei teagi sellest midagi, peame veel rohkem rääkima, et kuidas oli raske
ja keeruline ning sini-must-valged sokid olid
keelatud.
Aga me vist ei usalda oma riiki...?
Statistikanumbrid ütlevad, et ühiskonna toetus Kaitseväele on 80%. Samuti usaldatakse
Pääesteametit, Kaitseliitu.
Ma arvan, et riiki kui sellist, usaldatakse, aga
meil on olukord keeruline poliitika ja poliitukutega. See on jälle kord täiesti tavaline igas
ühiskonnas. Poliitikuid siunatakse ka Saksamaal ja Prantsusmaal. Nad on lihtsalt nii väljapaistvad, alati on osad inimestest vastuvõetud
otsuste poolt ja teised mitte.
Ma kordan veelkord, sel riigil ei lähe nii halvasti, kui näiteks meedias räägitakse. Kindlasti on
probleeme. Kogu sotsiaalvaldkond ja meditsioonisüsteem näiteks, integratsiooniga peab
veel vaeva nägema.
Tagasi Teie juurde. Kas on lahe olla Eesti
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riigi kõrgeim sõjaväelane?
Lahe? Pole siin lahedat midagi. Vastutust on ikka väga
palju.

KULTUUR

Mis need Teie tööülesanded õieti on?
Juhtida Eesti Kaitseväge nii, et inimesed-vahendid-ressursid oleks efektiivselt kasutatud kaitsmaks Eesti riiki.

54 inimest, 14 päeva, 9 riiki, 2 kontserti,
1 katkiläinud buss ja vähemalt 100 uut emotsiooni

Kas see oli nüüd päheõpitud lause?
Ei olnud (naerab). Vastutus on see, et me oleme sõdiv riik,
Eesti poisid on Afganistaanis sõjas ja kahjuks olen pidanud
minagi vastu võtma väga kurbi sõnumeid.
On see ametikoht rohkem nagu administreeriv- suured mõtted ja eelarved ja efektiivsus või on side reaalse
kaiteväelise tegevusega ka olemas?
Muidugi on olemas. Eelmisel aastal käisin kõik väeosad
läbi. Kevadtormil osalesin ka. Metsas telgis on palju mõnusam kui siin laua taga. Seda tahaks rohkemgi. Saab rutiinist välja, sõdurid teevad omad tööd.

Ääsmäe rahvatantsijad Kreekas festivalil Ääsmäe rahvatantsijate enam kui kümne viimase aasta suvede lahutamatuks osaks on olnud välisreisid. Peaaegu igal suvel
(vahel mitugi korda) on osaletud erinevatel Euroopa folkloorifestivalidel lähemal ja kaugemal ning seotud tantsuline eesmärk
kultuuri- ja loodusväärtustega tutvumisega. Sel suvel võeti ette
üks pikemaid reise.
PIRET KUNTS
tantsuõpetaja

Aga miks need Eesti mehed siis Afganistaanis siis ikka
peavad olema?
Sest Riigikogu on nii otsustanud.
Aga mida Teie arvate?
Me oleme seal, et täita oma liitlaste kohust. Et kui meil abi
on vaja siis, liitlased tuleksid meile ka appi. Me ei saa olla
ainult julgeoleku tarbijad, peame ise ka kaasa aitama.
Kas päriselt hakkaksid liitlased kohe tulemas, kui vaja
on?
Abosluutselt. Ma usun, et esimesed on kohal vähem kui
24 tunniga. Aga liitlased on kohal ka praegu, lendavad
siin lennukitega taevas iga päev. Signaaliks vaenlasele on ka
ühisõppused. Kõik annab tunnistust sellest, et me oleme
valmis, kaitseme end ise ja kaitsevad ka liitlased. Ega me
liitlasteta poleks ka Vabadussõda võitnud. Keegi ei saa üksi
hakkama. Strateegiline eesmärk ongi see, et kui jamaks läheb, oleks meil rohkem sõpru kui vaenlasi.
Mis neid eesti mehi sinna sõtta sunnib?
Kohustus. Nad astuvad sõjaväkke, saavad sõjaväelasteks.
Motivaatoreid on teisigi. Palk. Teistsugune keskkond, on
huvitav, praktiline väljund õpitule ja reaalne kogemus. See
süstib eneseusku, et me oleme ikka tegijad, sama kõvad
sõdurid kui Ameerikas, meil pole midagi häbeneda.
Teil endal on kuulid kõrva ääres vihisenud?
Jah, miinipilduja miinid Iraagis 2007. aastal.
Aga kui reaalne üldse on, et Euroopas puhkeks täna
selline kaevikute ja püssidega sõda?
Noh, veel juulis 2008 ei usutud seda, aga augustis toimus Gruusias sõda kaevikutes, kus tapeti palju inimesi. Ei
maksa arvata, et sõda maailmast kadunud on. Neid kohti,
kus pingeid sees on, on palju ja idanaaber ei näita kuidagi
seda, et nad rahuks valmistuksid. Suurendavad kaitsekulutusi 20% aastas ja oma kohalolekut meie piiride läheduses.
Kartma ei pea, sest me oleme maailma kõige tugevama
liidu liikmed, aga valmis peab ikka olema.
Kas meil on reaalselt plaan, kui mõni agressor tungib
sisse? Tanke meil ju ei ole?
Tanke veel ei ole jah, kuid küll need ükspäev tulevad. Tank,
õigemini kogu sellega kaasneva relvasüsteemi üleval hoidmine, on kallis. Aga kõige rohkem kaitseme end sellega,
et eesti inimesed saavad aru, et riiki on vaja kaitsta. Muud
võimalust ei ole. Me oleme selle võimaluse mtte kaitsta ära
kasutanud ja kaotasime kümnendiku oma elanikest. 40.
aastal otsustasime, et me ei sõdi ja kaotasime rohkem, kui
võibolla oleks sõjas kaotanud.
Kuidas lihtinimene sõjaolukorras käituma peaks?
Mõistlik on kusagile varjuda ja mitte väga palju sõdida,
kui ei ole selleks vastavat ettevalmistust. Igal inimesel on
oma funktsioon. Need, kes oskavad sõdida, need sõdvad.
Aga tavakodanik peaks teadma, mida teha, näiteks oskama
esmaabi anda.
Rääkisime Eesti riigi liitlastest, aga kas Teil päriselus
ka liitlasi on?
(pikk paus) On ikka küsimus. No ikka vast on. Pere, sõbrad, kolleegid. Ma loodan, et igal inimesel on mõni. Ma
tõesti loodan, et minul on. Eks see selgub, kui jamaks läheb.

O

saleti Kreekas Nafpaktoses
toimunud II Rahvakunstigruppide Festivalil „Tants ja
puhkus käsikäes“. Reis kestis 14 päeva.
Lisaks Eestile ning sihtkoht Kreekale „saadi kirja“ ka Läti, Leedu, Poola,
Slovakkia, Ungari, Serbia, Makedoonia.
Seekordse bussiseltskonna moodustasid
suures enamuses Ääsmäe tantsijad, kellega koos rändasid kümmekond Nissi
valla naistantsijat ning fännklubi, millel
liikmeid Ääsmäelt ja Nissist. Seltskond
oli suur - 54 inimest. Aga mõnus! Kogu
reisil säilis rõõmus meel ning ka üksikud ettetulnud tervisemured olid õnneks imepisikesed ja ruttu mööduvad.
Kaks eripalgelist kontserti
Tantsuliselt läks kõik väga hästi. „Oleks
rohkemgi tahtnud tantsida!“ oli kõigi
ühine arvamus. Andsime kaks kontserti. Esimene oli igati ühe lõunamaa külakoha moodi: kontserdi algus hilines
pea poolteist tundi, tänaval lahendati
erimeelsusi valjuhäälselt ja rusikatega, WC-s meenutasid augud põrandas
paarikümne aasta tagust lauluväljakut,
helitehnika kippus streikima jne. Aga
tantsijad olid tublid.
Teise õhtu esinemine oli soliidsem
(nii oli lubanud ka kohapealne giid).
Ümbruski lõi juba meeleolu: palmid ja
mereäär. Esinemispaigaks oli väike amfiteater (küll tänapäevane ehitis). Kõik
algas täpselt kellaajaliselt ja kreekasedki
olid rahvarõivais. Ja me esinesime hästi,
kohe tõesti hästi! Kõik toimis: peale- ja
mahaminekud, emotsioon ja muu, mis
tehniliselt selgeksõpitud tantsudele selle
salapärase saja esimese protsendi annab.
Paljud (ka tantsijad ise) kiitsid meie kava
vaheldusrikkust. See oli võimalik tänu
erinevatele rühmaliikidele. Olid lapsed
ja noored, memmed ja naised.
Lisaks kava mitmekesisusele on selline kooslus hea ka järjepidevuse tekkeks. Lastel tekivad ideaalid, mille poole püüelda. Kui mõni aasta tagasi oli
nüüdseks 6. klassi poiste sooviks kanda
noormeeste kaabusid (mida nad nüüd

2013. aasta sügisel avab
Nõlvaku Lasteaed uue
6-rühmalise filiaali Laagri
alevikus Tuleviku tänav 3.
Otsime oma meeskonda
naerusuiseid ja teotahtelisi
liikmeid.Võtame konkursi
korras tööle

ka teevad), siis seekordsel sõidul kujunes selleks „uueks täheks“, mida püüda,
üks noorte tants – „Jooksupolka“ ühele
poisile ja neljale tüdrukule.
Mägede ilust suursuguse
arhitektuurini
Lisaks enda tantsurõõmule nägime
kreeklaste tantse, rahvarõivaid, elustiili
tänapäeval ja minevikus (etendusena).
Saime proovida jooksmist iidsel olümpiastaadionil, ronida Akropolil ning
käega katsuda Delfi varemeid. Samuti
sai järele proovitud sealse mere soolasus
ja lained; imetletud mägesid, mägesid ja
veelkord mägesid; läbitud kilomeetrite
kaupa tunneleid (isegi mere all) ning
pea igal hilisõhtul söödud õhtusöögiks
ikka kana ja kana ja kana.
Teepealsetest paikadest avaldas ehk
kõige sügavamat ja vastuolulisemat muljet Makedoonia pealinn Skopje. Linn,
mis algul lausa ehmatas oma lagunenud
ja räämas eeslinnadega, üllatas üliilusa
ja suursuguse vanalinnaga. Imelised
sillad ja tohutu hulk skulptuure. Ja siis
purskkaev, selle värvidemäng! Kõigest
ju kirjutada ei jõua või õigemini, mina
jõuaks, aga leheruum on piiratud.
Kaks asja siiski veel, mis sel reisil
uudsed olid. Esiteks olid kaasas mõned
tantsulaste emad, kel lisaks oma lapsele

• LASTEAIAÕPETAJAD
(koormus 1,0)
• ÕPETAJA - ABID
(koormus 1,0)
• LOGOPEEDI
• TUGIISIKU
ERIVAJADUSTEGA LAPSELE

oli kogu reisi vältel nii-öelda kasulaps.
See oli vahva kogemus. Kuigi käisime
väga palju kõik koos, oli võimalik minna ka n-ö pereti. Ka minul oli lihtsam
– lisaks tantsuõpetaja ja bussivanema
rollile pidin nii paariteistkümne lapse
asemel vaid kolme tütart silmas pidama.
Selline „elukorraldus“ meeldis ka lastele. Tänu nendele toredatele emmedele!
Teine uudne ja esmakordne seiklus
oli bussi katkiminek. Oleme aastaid
kasutanud Hansabussi teenust ning
vaatamata sellele seigale (õigemini tänu
sellele) teeme seda ka edaspidi. Miks siis
ometi? Sest kõik toimis! Mõne tunniga
oli keset Kreekat uus ja nõuetele vastav
buss olemas. Kohapealsed kaks asendusbussi teenindasid meid kuus päeva.
Oli keeruline, aga tagantjärele meenutades põnev. Ja kui suur oli rõõm lõpuks taaskohtuda oma hea Hansabussi
ja bussijuhtidega. Viimastega sai suisa
eesti keeles kõnelda ning nad mõistsid
sind!
Võimas reis oli. Aitäh kõigile, kes
osalesid ja neile, kes ühel või teisel moel
kaasa aitasid! Ega me kauaks ainult
meenutama-muljetama jää, uued mõtted on juba kõrva taga tiksumas.
Ilusat suve jätku kõigile, kes jutu lõpuni viitsisid lugeda.
Avaldus konkursil osalemiseks, CV ja
koopiad kvalifikatsiooni tõendavatest
dokumentidest märgusõnaga „Nõlvaku“ palume esitada 9. septembriks
Nõlvaku Lasteaia direktori Merle Permi aadressil merle.perm@sauevald.
ee või postiaadressil Kaselaane tn 1,
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401. Täiendav info tel 53079131

10

NR 8
AUGUST 2013

SAUE VALLALEHT

Koduvald

Vanamõisa Käsitöölaadale laadarongiga
Elektriraudtee teeb tänavu esmakordselt koostööd Vanamõisa Käsitöölaadaga. Koostöö raames on käigus laadarongid, mis inimesi nii Tallinnast kui teistest kohtadest
kohale toovad.

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS

TANEL PADAR & THE SUN
ANNE VESKI, ZETOD
LAADAL MÜÜGIL PARIM
EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ

1200 m suurune
Eesti Toidu Telk

Terve päeva vältel
mitmekesine
meelelahutusprogramm

2

Kulinaarne Tsirkus
koostöös Eesti
Kulinaaria Instituudiga:
vaatemängulist etendust
pakuvad Peeter Pihel,
Angelica Udeküll, Rene
Uusmees, Joonas Koppel,
Kertu Lukas, Jorma Riivald,
Joel Ostrat ja Ants Uustalu

Põnevad tegevused ja
atraktsioonid kogu perele:
benji-hüpe, Skyjump, kiiking,
zorbing, batuudid, sepikoda,
loomaaed, käsitöö õpitoad jpm
Külade talendivõistlus
Ohutus- ja päästeala
Militaaralal Eesti Kaitseliit ja Eesti kaitsevägi

Päevapilet 4 EUR, alates 18.00 8 EUR. Alla 140 cm pikkustele lastele TASUTA
LAADALE VIIB JA TOOB UUS ELEKTRIRONG

Kohalejõudmiseks sobivad Tallinn – Keila/Paldiski/Riisipere – Tallinn rongid. Väljumine Saue peatuses.
Vanamõisa Vabaõhukeskus asub Saue raudteejaamast vaid 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
Öösel käigus lisarongid. Väljumised:
Saue – Keila 23.20 ja 00.15
Saue – Tallinn 23.43 ja 00.43
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Sõidugraafikus võimalikud väikesed muudatused.
Täpsed väljumisajad leiab nädal enne üritust
veebilehelt www.käsitöölaat.ee.

Elektriraudtee sõidutab laadale kogu 17. augusti s.o laupäevase päeva. Lisaks sõidutavad
laadalisi öised lisarongid Sauelt nii Keila kui Tallinna suunas, andes võimaluse autota tulnud
inimestel mugavalt koju tagasi jõuda. Vanamõisa Käsitöölaat asub Saue raudteejaamast
10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Öistele sõitudele kehtib erihind 3 eurot. Informatsiooni täpsete sõiduaegade kohta leiab täiendavalt www.käsitöölaat.ee nädal enne üritust.

TASUTA busside sõiduplaan Saue
valla Suvelõpupeole ja Vanamõisa
Käsitöölaadale 17.08.2013
Laagrist vallamaja
eest peole
12.20
17.40

Peolt vallamaja ette
Laagri
17.30
23.50

Harkust Rolltransi
väravast peole
(Kotka, Metsavahi)
12.25
17.50

Peolt Harku, Kotka,
Metsavahi piirkonda

Vatslast lauda
juurest peole
12.35
18.00

Peolt Vatslasse

Hüürust Veski
juurest peole
12.45
18.10

Peolt Hüüru Veski
juurde
17.30
23.50

17.30
23.50

17.30
23.50

Uus-Klaoksest peole Peolt Uus-Klaoksesse
12.50
17.30
18.15
23.50
NB! Peale võetakse ka kõik teeääres hääletajad!

Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on
nüüdisaegne laia sortimendiga tootmisüksus, mis on
orienteeritud suurköökide varustamisele töömahukate
valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda
Fazer Grupi ettevõtetele ning valitud välisklientidele
kvaliteetseid väikeseeriatooteid, suurepärast tarnekindlust
ja paindlikku klienditeenindust.

PAKUTAV AMETIKOHT:

KOKAABI (KÜLM KÖÖK)
TÖÖÜLESANDED:
•
•
•
•
•
•
•

Võileibade ja lihtsamate toitude valmistamine etteantud retsepti järgi
Vormiroogade, quichide jne. kokkupanek
Toodete sügavkülmutamine
Köögiviljade puhastamine ja käsitsi lõikamine
Ettevalmistus ja abitööde tegemine
Töökoha hoidmine puhtana ja korras
Valmistoodangu pakendamine ja etikettimine

Osaühing Veemehed (reg. kood 10265797) on
erakapitalil asutatud firma, asutatud 23.09.1997.
Toodame klaasplastist veepuhastustarvikuid,
mille hea kvaliteet on garanteeritud tänu oma-ala
spatsialistide ja toormatejali headele omadustele. Meie tooted on vastavuses Eesti Vabariigi
kvaliteedinõuetega ning Eesti Keskonnaministeeriumi määrustega. Tooted on keemiliselt vastupidavad, ilmastiku- ja temperatuurikindlad, suure
mehaanilise tugevusega ja valmistatud kvalifitseeritud töötajate poolt. Kui teil on tegemist
eramaja, väiksema kortermaja, või saunaga ja
teil puudub tsentraal kanalisatsioon - on lihtsaim
viis reovee käitlemiseks septik. Veel leiate meie
tootevalikust mahutid, püüdurid, pumplad ja palju
muud. Tegeleme ka eritellimustöödega, kõik mida
klaaskiud riidega teha annab, oleme me võimelised
ära korraldama. Kui soovite täpsemat infot meie
või meie toodete kohta, siis palun küsige julgelt!
Saada email veemehed@hot.ee või
helista 503 6623 faks: 608 6146

NÕUDED UUELE TÖÖTAJALE:

• Koka eriharidus või varasem kokaabi/koka töökogemus vähemalt 2 aastat
• Eesti keele oskus heal tasemel
• Kiirus, energilisus, töökus

ETTEVÕTE PAKUB
•
•
•
•

Toitlustamine kohapeal (hommiku- ja lõunasöök)
Peale katseaega palgatõus ning lisandub kvaliteeditasu
Tööriided ettevõtte poolt
Sporditoetus

LISAINFO:

Töö toimub graafiku alusel, pikk ja lühike nädal.
E-R algab tööpäev kell 7 ja L, P kell 8. Tööpäeva pikkus on 12h.
Külma köögi töö toimub temperatuuril +12°C.

Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Saku vallas.
Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Kandideerimiseks palun saada oma CV hiljemalt 21. augustiks e-posti
aadressil eirene.sau@fazer.com. Lisainfo Eirene Sau 5918 2011

Maidlast peole
11.20
16.25
Ääsmäelt peole
11.30
16.40

Peolt Maidlasse
16.00
23.00
Peolt Ääsmäele
16.00
23.00

Tuulast peole
11.40
16.50
Jõgisoolt peole
11.50
17.00

Peolt Tuulasse
16.00
23.00
Peolt Jõgisoole
16.00
23.00

Ailast peole
11.55
17.05
Valingult peole
12.00
17.10

Peolt Ailasse
16.00
23.00
Peolt Valingule
16.00
23.00

VÄLJUMISKOHAD:
Jõgisoo - Lõokese tn. otsast infostendi juures
või enne Uku bussipeatust sillalt alla pööramise
koha juures. Aila – Aila vana koolimaja juures.
Valingu – Ööbiku/Puiestee tn. ristmikul. Ääsmäe
– koolimaja esise parkla infostendi juures.
Tuula – Tuula küla/lauda tee ristis (prügilateeots).
Maidla – vana kontor ees, kus on infostend.

SINU UUS KODUNE
LEMMIKLOOMAKAUPLUS
KÕIK VAJALIK
SINU LEMMIKULE
LAAGRI COMARKETIS
Reklaami esitamisel Brit ja
Sam’s Field koeratoidud -20%

21. SEPTEMBRIL

Saue valla

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES,
ALGUSEGA KELL 12:00

Õunamahlasimman
KOOS VANAMÕISA SÜGISLAADAGA

Päevane laat TASUTA Õhtune simman väliterassil 4€

19.00 SIMMAN KOOS
UNTSAKATEGA

Kõik oodatud oma õuntega Vanamõisa
vabaõhukeskusesse, kohal Triinu õunamahla kombain
100 KG ÕUNU

50 L MAHLA

20 MINUTIGA

Võta kaasa oma taara ja naudi sügisest ilma koos oma õuntest tehtud värske
mahlaga. ÜHE LIITRI TEGEMINE MAKSAB 0,25€
NB! Sordid martsipan ja valge klaar ei sobi mahla tegemiseks!
Et ei peaks mahlategemise järjekorras seisma, REGISTREERI ennast eelnevalt
kristin.lepikson@sauevald.ee või telefonil 5344 6686
Laadal müügil käsitöö, istikud, sügisesed aiasaadused ja palju muud
Ootame kauplema talu- ja mahekaubaga, käsitööga ja kirbuturu alale sellega, mis
kodus üle jäänud. Kauplejate registreerimine müügipindadele kuni 16.09
katrin@kodukyla.ee ja 5304 0791, kohatasu 5€

Info: www.vanamoisa.ee, www.vabaõhukeskus.ee või tel. 514 0761

17. AUGUST 2013 ALGUSEGA 10.00

Koduvald
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER AUGUST - SEPTEMBER
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

10.08

Harjumaa eakate
päev

Kell 12 Ääsmäe Põhikooli
hoovis

17.08

Vanamõisa käsitöölaat koos suure
suvelõpupeoga
Pärimuslaager

Kell 10-24 Vanamõisa
vabaõhukeskuses.

28.30.08
31.08

Lastelaager
„Kõnelevad Käed“
Laagri Taluturg

Saue valla Kultuurikeskus

31.08

Muinastulede öö

07.09

Tuula Sügislaat 2013

07.09

Laste disko

12.09

21.09

Myrddin de Cauter
(BELGIA)Flamenco kitarristi
KONTSERT
Õunavillimispidu

28.09

Laagri Taluturg

29. 09

Laste keraamika
hommik

14.17.08

Endla talu, Koppelmaa

KORRALDAB
MTÜ Ääsmäe
Pensionäride
Ühendus Sügis
MTÜ Vanamõisa küla

KONTAKTID

MTÜ Vanamõisa Küla
514 0761

MTÜ Loovus ja
Pärimus, Saue valla
Kultuurikeksus
Laagri Kristlik
Kogudus
Saue valla
Kultuurikeskus
Ääsmäe külakogu

Mari Tomp, 55578788
mari@solemio.ee. 6796785,
veskitammi@sauevald.ee
Laagri Kristlik Kogudus,
Tõnis Roosimaa 57813756
6796785
veskitammi@sauevald.ee
aasmae.kylakogu@gmail.com

Kell 11-16 Tuulas

MTÜ Tuula tutulus

Saue valla Kultuurikeskus
kell 12.00
Saue valla Kultuurikeskus
kell 19.00

Saue valla
Kultuurikeskus
Saue valla
Kultuurikeskus

MTÜ Tuula tutulus. Info ja
registreerimine alates
1. septembrist laat@tuula.ee,
5660 4341.
Eveli Kljujev, 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Kell 12-23 Vanamõisa
vabaõhukeskus.
Saue valla Kultuurikeskus
kell 10.00
Kell 12.00-13.15 Vanamõisa
Seltsimajas

MTÜ Vanamõisa küla

MTÜ Vanamõisa Küla

Saue valla
Kultuurikeskus
MTÜ Vanamõisa Küla

6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
MTÜ Vanamõisa Küla.
Maksimaalne laste arv 30 last.
Keraamikahommikule palun ette
registreerida:
katrin@kodukyla.ee, 514 0761

Kell 10-14 Saue valla
Kultuurikeskuse õu
Kell 21 Männismäe
lõkkeplats

7.september, kell 11.00-16.00

TERVE PAARISUHE, TERVE PEREKOND

Kui sa väärtustad iseennast ja soovid oma lähisuhte kvaliteeti hoida, siis üheks võimaluseks on seda hooldada
PREP-paarisuhtekoolitustel, mis viiakse läbi Saue valla, SA Väärtustades Elu ja KÜSK-i koostöös, mille kohta
rohkem infot leiab aadressilt www.prep.ee
Koolitused toimuvad Laagris Saue valla Kultuurikeskuses:
06.09 kell 18.00 - 21.00, 07.09 kell 10.00 -18.00, 15.09 kell 10.00 - 18.00.
Hind paarile 25 EUR.
Täpsem info ja registreerumine: Sirli.Sostar@sauevald.ee; tel 53462560
„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”
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Pärimuslaager viib
kokku ja ühendab
Eesti lapsi üle maailma
Endla talus Koppelmaal toimub 1417. augustini põnev suvelaager, kuhu
oodatakse lapsi, kes ei ela püsivalt
Eestis, kuid seda südames siiski oma
koduks peavad. Ka lapseeas sauevallakad on laagrisse väga oodatud.

L

aagris õpitakse Eesti tantse
ja laule ja tutvutakse meie
sõna- ja mängupärimusega,
juhatatakse teed eestlaste loodud
rütmide ja muusikani, räägitakse
rahvarõivastest, nende sümboolikast, kandmise traditsioonidest.
Kogu tegevuse ja õpitava lahutamatuks osaks on laste oma mõtted
ning loov suhtumine pärimusse.
Koos otsitakse sisu ja mõtet väljendile “pärimus” nii traditsioonilses
kui ka tänapäevasemas mõttes.
Eesmärk on tekitada lastes huvi ja
austust rahvuslike väärtuste, oma
identiteedi vastu.
Laagri üks korraldajatest Mari
Tomp, kes on aastaid elanud välismaal, vedanud-juhendanud lasteringe ja kultuurielu, on tajunud
suuri lünke identiteeditunnetuses.
„Valikud teeb mõistagi inimene ise
ja kes on läinud siit otsusega Eesti unustada, neid mõjutada ei saa.
Kuid väga suur osa võõrsil elavaist
tahaksid just laste kaudu hoida alles iseennast, oma rahvust, kuid
tihtipeale ei tea, kuidas... See ei
olegi kerge ülesanne. Pean väga
oluliseks korraldada Eesti juurtega
lastele ja noortele tegevusi nimelt
Eestis, siinses keskkonnas ja siinse-

te heade õpetajatega,“ ütleb Mari.
Pärimuslaager ei ole Mari sõnul
kindlasti lihtsalt lastehoiu paik,
vaid tegu on arendava ja sisuka ettevõtmisega. Seepärast tuleb loota, et üha rohkemad just Saue valla
lapsed leiavad tee laagrisse. Koostööd vallaga peab Mari äärmiselt
tänuväärseks, sest toetuseta laste
laagrit korraldada ei oleks võimalik. „Häid mõtteid võib ju tekkida, ent kui leidub abistajaid, nagu
antud juhul Saue vald, siis saavad
mõtted alles teoks,“ on Mari rõõmus.
Laager toimub teist aastat, eelmisel suvel osales lapsi üheksast
riigist, ka vastukaja oli armas.

PÄRIMUSLAAGRISSE
oodatakse lapsi 7-11. aastani

Laagri osalustasu lapsele,
kes ööbib - 100 eurot.
Laagri osalustasu lapsele, kes
ei kasuta ööbimisvõimalust 50 eurot.
Info ja registreerimine:
saamekoduskokku2013@
gmail.com ja 5557 8788
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Vallaelanikud küsivad: Mida valimisliit „Meie Vald“ teeb sauevallaka heaks?
Toomas Artma

Kätlin Vau

Aavo Sõrmus

Mikk Lõhmus

Laagri Kooli õpetaja
Volikogu liige

Üliõpilane

Ettevõtja

Abivallavanem

Tallinna ühistranspordis on õpilase sõit
tasuta, kuid ka Ääsmäe, Vanamõisa,
Hüüru ja teiste külade õpilased tahavad
käia huvikoolides ja trennis, kohtuda
sõpradega.
Võimaldame valla kõikidele lastele tasuta
sõidu maakonnaliinidel ja elektrirongis.

Omastehooldus, koduõendus, eakate
liikumisvõimalused: need on teemad
millega tuleb valitavas volikogus tõsiselt tegelda. Üheks meie eesmärgiks
on see, et hooldajatena koju sunnitud
inimesed saaksid võimaluse uuesti
tööle minna.

4 aasta jooksul on palju ära
tehtud, kuid väga palju on veel
teha. Valimisliit „Meie vald“ on
valmis võtma vastutuse meie
koduvalla arengu eest.

Sügisel avatava Tuleviku lasteaia
ja Laagri Kooli ehitatava lasteaiaga tagame, et täna koju sunnitud
vanemad saavad tööle minna.
Alates 2014. soovime aga avada
suvise lasteaia valverühma.

Meie valimisliitu kuuluvad aktiivsed vallaelanikud kõikidest valla piirkondadest,
esindatud on mehed ja naised, noored ja vanad, üliõpilased ja doktorid.
Arborest OÜ on pikaajalise
kogemusega puuhooldus
ja kõrghaljastusega
tegelev ettevõte. Oleme
sooritanud Keilas Keila
Keskpargi ja Kirikupargi puude hooldustöid ning
Sakus Saku Mõisapargi ja Saku Vallavalitsuse
kõrval oleva väljaku puude hooldus ja teisi
suuremaid ning väiksemaid töid.
Saame Teile abiks olla järgnevate teenustega:

• Hekitööd
• Kõrgtööd
• Avantlaaduri tööd
• Ohtlike puude raie
• Kändude freesimine
• Resistograafuuringud
• Puualane nõustamine
• Puude hoolduslõikused

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

www.ennustus.ee
www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK
Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee
KODUVISIIDID

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

Võta julgesti ühendust!
Telefon: 51 76 969, e-post: info@arborest.ee

Ostame Teie vana,
avariilise või seisma jäänud
auto! Sobiva pakkumise
korral raha kohe kätte.
Vajadusel registrist
kustutamine.
Tel. 566 07 775

Küsi lisa: meievald@gmail.com

MÜÜA LANDSEERI KUTSIKAD
VÕTAME TÖÖLE
KEEVITAJAID-LUKSEPPUKOOSTAJAID.
SAKU TEHNO METALL OÜ,
ÜKSNURME TEE 8, SAKU
75501. TEL: 52 27 485, 555 15

MULLA, LIIVA, KILLUSTIKKU
(ERIN. FRAKTSIOONID),
TÄITEPINNASE MÜÜK
KOHALETOOMISEGA.
Tel. 5346 0382, 506 7491

ÕHKBATUUDI
PIRAADILAEV
RENT KODUAIA
PIDUDEKS!
E-N 90 € ja R-P 180 €
Broneerimine 56 46 11 00
www.hyppa.ee

Landseeri kutsikad, sündinud 22.05.2013.
lahkuvad kodust koos tõutunnistusega,
veterinaarpassiga, mikrokiibistatult,
eakohaselt ussikuuritatult ja vaktsineeritult. Ema on Eesti tšempion, läbinud
vetelpääste kursused.
MÜÜGIINFO:
+372 51 82 343, taimi@liuglevuks.ee
FOTOD: www.facebook.com/
LandseerPuppiesLookingHomeSoon

