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Hulkurkass Otto
Laagrist leidis uue
kodu Läänemaal
Puna-valge
kassiisand
Otto jalutas aastaid Laagri vahel omapäi ringi.
Märtsi eelviimasel päeval
oli Otto jälle kolamas kui
sai üsna vallamaja juures
möödasõitvalt autolt löögi. Päris hullusti kohe.

LK 6

Sünnihetk kiirteel:
Sofia Adeele nägi
ilmavalgust TallinnPärnu maantee 27.
kilomeetril
Pisike, tuhkblondi juuksetutiga Maidla küla värskeim liige Sofia Adeele
saab eluks kaasa erakordse sündimise loo. Tagantjärele isegi lustlikult kõlav
lugu võinuks aga lõppeda
sootuks halvemini.

LK 7

Koolilaste seas on
vana kooli jalgrattad loovutanud
oma positsiooni
uue aja vidinatele
– elektrilistele tasakaalusõidukitele
Peale keskpäeva näeb piki
Veskitammi tänavat kooli poolt koju suunduvaid
lapsi igasugu veidratel asjadel liikumas. Konkurentsitult populaarseim on nn
uforatas, aga näha on ka
monowheel’e, eri sorti
tõukerattaid, sekka eksib
ikka ära ka mõni klassikaline velo.

LK 9
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Saue Vallavolikogus 26. mail
• Saue valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
• Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks Tallinna linna
poolt teenindatavate Saue valda väljuvate ühistranspordiliinide käigushoidmise ja rahastamise kohta kokkuleppe saavutamiseks ning kokkuleppe sõlmimise delegeerimine
• Hajaasustusprogrammiga seonduvate ülesannete delegeerimine Saue Vallavalitsusele
• Arvulise tingimuse vähendamine ja elamutüübi lubamine
hajaasustuses Alliku külas Keldri kinnistul 5. Maaüksuste ja
teede munitsipaalomandisse taotlemine
• Koppelmaa küla Kopli, Koppelmanni ja Tippo kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu mittealgatamine
• Alliku külas asuvate Allika tee lõik 1, Allika tee lõik 2, Allika
tee lõik 3 ja Allika tee lõik 5 transpordimaa katastriüksuste
Saue vallale tasu eest omandamine
• Kuuse tn 12 kinnisasjast äralõike tasu eest omandamine
• Vanareinu kinnisasjast äralõike tasu eest omandamine
• Kivitaguse kinnisasja äralõike tasu eest omandamine
• Saue valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande üleandmine volikogule

Suvisest töökorraldusest
vallamajas
Suvisel ajal juulis-augustis asju ajades tasuks arvestada, et siis
on tihedam puhkuseperiood ka vallamajas. Seega on mõistlik alati kokkusaamise osas eelnevalt ametnikule helistada või
küsida sekretärilt (tel 654 1130) infot. Ametnike puhkuste kohta avaldatakse jooksvalt infot ka kodulehel http://sauevald.
kovtp.ee/et/vallavalitsus.
Avaldusi võtame loomulikult vastu kogu aeg, aga juulis-augustis tasub arvestada, et kui on plaanis kindla ametniku jutule tulla nõu küsima või dokumenti saama, siis puhkuste tõttu
võib vastuvõtuaegades olla toimunud muudatusi ja mõttekas
oleks alati ette helistada.
Kes soovivad juulis korraldada avalikku üritust, tasub meeles pidada, et juulis toimuvad vallavalitsuse istungid üle nädala. Seega tasub avaliku ürituste loa taotlused esitada juba
varakult.
Suveperioodil juunis ja juulis toimuvad vallavalitsuse istungid 7., 14. ja 21. juunil ning 5. ja 19. juulil.
Juulikuus puhkab ka volikogu ning siis korralist volikogu
istungit ei toimu.

VESKITAMMI LASTEAED VÕTAB
KONKURSI KORRAS TÖÖLE
KVALIFIKATSIOONINÕUETELE
VASTAVA

LOGOPEEDI

(1 ametikoht, ajutiselt äraoleva
töötaja asendaja)
Tööle asumise aeg on september
2016. Avaldus, elulookirjeldus,
sh ametikäigu kirjeldus ja
kvalifikatsiooninõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad palume
saata 19. juuniks 2016 e- posti aadressile
veskitammi.lasteaed@sauevald.ee või
postiaadressil Veskitammi 22, Laagri 76401
Info telefonil 53433071

SAUE VALLALEHT KODUVALD

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
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Mälestused vanast lasteaiamajast jäävad
inimeste südamesse, ees on uute lugude aeg
Palju olulisi asju õppisin ma just siin Laagri lasteaia vanas majas.
Tarkus ei asu mitte akadeemiliste õpingute tipus, vaid lasteaia
liivakastis. Jaga teistega, mängi ausalt, ära löö teisi, pane asjad
oma kohale tagasi, ära võta võõraid asju, kui teed haiget, palu
andeks, pese enne sööki käsi....

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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ellise sisuga kirja sai Laagri lasteaia
juhataja Tiiu Ingerainen hiljuti Tanelilt, kes oli „tema laps“ aastatel
1982-1987. Täna juba neljakümnendatesse jõudval mehel on kõik veel meeles.
Ja ta ütleb aitäh, et temast hooliti.
Samamoodi on see tunne meeles paljudel teistel, kes 18. mail oma vana lasteaeda külastasid. Mõned nädalad enne
seda, kui kopp kohale tuuakse ja lasteaia
vana osa, mis ehitatud juba 1969. aastal, maatasa tehakse. Et asemele ehitada
uuem ja suurem. Vanale majale viimast
pilku heitma ja nostalgitsema olid tulnud nii vilistlased seitsmekümnendatest
kui ka juba uue sajandi algusest.
„Mina sain seinale kirjutada „siin
magasin mina“,“ rõõmustab Riitta. Tal
on selgelt meeles seina peale kokku klapitavad kahekordsed voodid ja oma lõunauinaku koht. Isegi Lenini pilt seina
peal, kelle valvsa pilgu all söödi-magatimängiti. Ristole meenuvad sõimerühma
korvpallikorvi tüüpi punutud võrevoodid, kus kõik üksteist võrgust läbi või
üle võrgu piidlesid. Lastesõime toodi nii
Riitta kui Risto juba alla aastastena. Aeg
oli selline.
„Ja mul läks lihtsalt silm märjaks, kui
nägin neid kollaseid Muhu rahvariidest
seelikuid. Selgelt on meeles, kuidas need
ulatusid mulle maani, kui palav nendega
oli, kui tuli paarsada meetrit eemal asuvasse klubisse esinema minna,“ heldib
Riitta. Kusjuures samu seelikuid kasutavad ka tänased lasteaialapsed, absoluutselt korralikud praegugi, isegi värv
pole eriti kulunud. Risto sekundeerib
Riittale oma mälupiltidega madrusekostüümist ja madrusetantsudest.
Viimane tõdeb, et räägitagu sellest
nõukaajast mida tahes, Laagri lasteaed
oli oma kasvandike jaoks nagu paradiis. Maja ees oli bassein, kus soojal ajal
solberdati ja enne tuppa minekut jalad
puhtakse sopsutati. Aia ääres kasvas kibuvits, mille marjad pooltoorelt nahka
pisteti, nii et seemneid hambavahed täis.
Kahe kase vahelt (kumbagi enam pole)
sai rattaga hooga läbi sõidetud, nii et
sõrmenukid narmendasid. „Tol ajal oli

Taaskohtumise üle rõõmustavad Tiiu Tool (vasakul, õpetaja 1969. aastast), Risto Tammeorg (lasteaia 6. lennust 1974. aastast), Tiiu Ingerainen (tänane juhataja, kes alustas
1970. aastal kasvatajana), Riitta Strazdin (lasteaia 8. lennust 1976. aastast) ja Kristel Tool
(lasteaia 7. lennust 1975. aastast ja tänane õpetaja abi)

2008. aastal 40. lennu lõpetanud
noored Erik Daniel, Kaur, Birgit Anette,
Mia Marie ja Siim uurivad kaustikust, kas
mäletavad veel kõikide rühmakaaslaste
nimesid

Senise ühekordse ja nelja rühmaruumiga hoone asemele tuleb kahekordne, kus
ruumi kaheksale rühmale

siin hoopis teistsugune vaim. Olime
nagu väike oma mullis elav kogukond.
Kõik lapsed elasid siinsamas aleviku
peal, kasvatajad olid emadega sõbrannad... Tol ajal oli see lasteaed vaat et
enamgi veel kui kodu. Iga kord, kui sellest majast mööda sõidan, tuleb meelde.
Ka inimesed ja nimed tulevad meelde,“
on Riitta natuke isegi kurb.
Ka lasteaia juhataja Tiiu on nukravõitu. Tema on n-ö kasvanud koos selle
majaga – tööle asus ta sõimerühma kasvatajana juba 1970. aastal. Siin käivad

Kõige rohkem on lasteaia rahval kahju
majaesisest männist, mis on justkui nende
vapimärk olnud, aga nüüd uuele majale
ette jääb ja maha võtta tuleb. Küll on
lootus, et seesama puu ühel päeval mõne
puusepa käe all mälestusesemeteks
vormub

tema rühmalaste lapsed ja juba isegi kolmas põlvkond ehk nende lapselapsedki.
Aga samas ta mõistab, et maja oli
juba nii vana, et oleks pidanud otsast
kapitaalset remonti tegema, aga see ei
ole rahaliselt rentaabel. Ja väikseks kippus hoone ka jääma – senise nelja rühmaruumi mahutava ühekordse ehitise
asemel tuleb kahel korrusel kohti kaheksale rühmale. „Aga ma loodan, et meie
vana kotermann kolib uude majja ka üle.
Ei-ei, see ei ole meil miski paha olevus,
see on meie kaitseingel. Kui öösiti majas
olla, võib kuulda, kuidas ta ringi käib ja
valdusi kontrollib. Aegade algusest saadik,“ räägib Tiiu.
Tal on hea meel, et uue maja projekteerimisse ka lasteaia rahvast kaasati, nii
on kindel, et sest ei tule tornikese ja sopistustega maja, vaid igati lasteaia funktsionaalsusele vastav.

LAAGRI EAKAIM LASTEAED SAAB UUE KUUE
Pääsküla jõe kaldal on juba pea 47 aastat tegutsenud Laagri lasteaed. 2017.
aastaks peaks lasteaia vanem osa sündima täiesti uuena.
Euroopa Liidu struktuurivahendite
toel muudetakse senine kitsaks jäänud majaosa uueks avaraks 8 rühmale
sobivaks lasteaiakorpuseks. Uutesse
ruumidesse asuvad ka logopeedid ja
eripedagoog. Lapsed saavad uue loovustoa ning õpetajad õpetajate toa. Ka
lasteaia õueala saab uue kuue, uued atraktsioonid, uue õuesõppe klassi, päi-

kesekella jms.
Olemasoleva vana korpuse lammutustööd toimuvad 2016. aasta juunis–
juulis. Lasteaed alustab uuesti tööd
augustis. Uus maja peaks olema valmis
augustis 2017.
Uue hooneosa ehitustööd lasteaia
tegevust ei sega. Ehituse ajal on kavandatud korraldada lasteaia töö praeguse n-ö uue osa ruumides. Kaks rühma
jätkavad tööd olemasolevates rühmaruumides ning ajutiste rühmaruumidena võetakse kasutusele võimlemis- ja

muusikasaal.
Lisaks on ehitusprotsessist tulenevalt kavandatud samaaegselt Laagri
kooli sügisese ja talvise koolivaheajaga
lasteaia töö katkestused, need on vajalikud ehitajale tööde teostamiseks, mis
tekitavad suuremat müra või on muul
põhjusel soovitavad teostada ajal, mil
ehitusala läheduses (ka suletud ruumides) lapsi ei viibi.
Loodame lapsevanemate mõistvale
suhtumisele ning oleme kindlad, et valmiv lasteaiahoone on seda väärt.
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Laagri koolis avatakse 2016/2017.
õppeaastal erandkorras viies 1. klass
Kinnitatud info valla põhjapiirkonna tugikooli Pääsküla gümnaasiumi
kauaoodatud remondi algusest sel sügisel toob ajutised muudatused
koolikorralduses, mistõttu otsustati esimese klassi lapsi võtta Laagri kooli
vastu klassi võrra rohkem.
ANDRES
LAISK
vallavanem

P

eamiselt teenindab Saue valla põhjapiirkonda Laagri kool, kuid kuna erinevatel aastatel läheb kooli üsna kõikuv arv õpilasi ning Laagri kool on vastavalt
kehtivale arengukavale kavandatud püsivalt
nelja paralleelklassiga kooliks, on valla põhjapiirkonna kooliks ja n-ö tugikooliks valla
arengukavas määratud Pääsküla gümnaasium. Tallinna linnaga on sõlmitud selles
osas ka pikaajaline koostööleping.
Vald hindab kõrgelt häid suhteid Pääsküla gümnaasiumiga ning on teinud koostööd juba pikalt. Näiteks kingiti möödunud aastal koolile sõudeergomeeter ning
vald toetab ka professionaalsete muusikute
koolikontserte. Kooli direktor on teinud
head tööd kooli välja toomiseks vahepealsest mõõnast, kuid koolihoone on ajale
jalgu jäämas ja vajab hädasti renoveerimist.
Napilt kümne aasta eest oli see kool ainukeseks piirkonna kooliks. Pea sama kaua
on olnud õhus ka jutud Pääsküla gümnaasiumi hoone remondist. Ikka ja jälle on
kohe-kohe algama pidanud rekonstrueerimine edasi lükkunud. Rõõmus uudis,
et rekonstrueerimise järg hakkab jõudma
Pääsküla gümnaasiumini, jõudis Saue vallavolikoguni selle aasta alguses, kui Tallinn
kuulutas välja Pääsküla kooli rekonstruee-

rimise projekteerimise. Hiljutine Tallinna
linna lisaeelarve annab kinnitust, et kooli
rekonstrueerimine on tõesti algamas.
Rõõmsal uudisel on paraku ka teine
tahk – nimelt on kavandatud Pääsküla
gümnaasiumi aastaseks remondiperioodiks
asenduskooliks Mustamäel asuv endine 37.
kool. Asendushoone on kena ja sobib kindlasti õppetööks ning vald kavandab sinna ka
ajutise koolitranspordi.
Kuid Saue valla laste, eriti just esimest
aastat oma kooliteed alustavate jütside jaoks
on murekohaks kooli kaugus kodust ja seda
olukorras, kus niigi tuleb lapsel kolida tuttavast lasteaiast uude keskkonda. Selle murega esimese klassi laste vanemad ka valla
poole pöördusid. Probleemi süvendab asjaolu, et 2008 - 2010 aastate keskmisest kõrgema sündivuse ja viimastel aastatel hoogustunud sisserände tulemusel on just sellel
ja järgmisel aastal Saue vallas kõige rohkem
esimesse klassi astuvaid lapsi.
Vallavolikogus ja vallavalitsuses arutleti
teema üle põhjalikult. Kooli puudutavate
otsuste puhul tuleb alati arvestada nende
pikaajalist mõju kooli õpikeskkonnale. Otsuse peab sellistes küsimustes tegema kooli
juhtkond, arutades eelnevalt küsimust ka
kooli nõukoguga. Kooli nõukogule tutvustati teemat 19. mai koosolekul. Laagri
kooli juhtkond vaatas kriitiliselt üle võimalikud ruumid, kus saaks õpinguid alustada
veel üks 1. klass. Pärast mõningaid ajutisi
ümberkolimisi leiti võimalus üheks aastaks

anda ruum 1. klassi kasutusse. Otsust toetab asjaolu, et järgmisel kooliaastal vabaneb
plaanide kohaselt ennetähtaegselt praegu ajutiselt Veskitammi lasteaia kasutuses
olev õppekorpuse korrus seoses uue Laagri lasteaia ehituse alustamisega lähipäevil
ning valmimisega järgmiseks õppeaastaks.
Seega saab ruumikitsikus järgmisel aastal
leevendust. Avatavasse lisaklassi võetakse
lapsi vastu juba laekunud avalduste põhjal
koostatud vastuvõtu nimekirja alusel, uusi
avaldusi vastu ei võeta. Kooli poolt võetakse vajadusel ise lapsevanematega ühendust
ja infot saab samuti koolist.
Viienda paralleelklassi avamine kujunenud olukorras on ühekordne otsus. Laagri
kooli arengukava, mille kohaselt kool oma
praegustes ruumides on siiski kavandatud 4
paralleelklassiga kooliks, pole tehtud otsuse
raames kavas muuta. Samal ajal analüüsib
vallavalitsus kriitiliselt sündide arvu järsku
hüpet alates möödunud aasta lõpust ning sisserände kasvu seoses hoogustuva kinnisvaraarendusega. Vajadusel korrigeeritakse valla arengukava ning eelarvestrateegiat – seni
on valla arengukavas plaanis luua täiendavaid koolikohti nn Veskimöldre 2 elurajooni kavandatud lasteaed-põhikooli loomisega, mille ehitustähtajaks oli kavandatud
2019+ aastad.
Kui rahvastikuolukord seda püsivalt tingib, kaalutakse lasteaed-põhikooli hoone
ehituse või sellega võrreldavate sobilike alternatiivide toomist varasemaks.
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„Rakett 69“ saatejuht
Aigar Vaigu rääkis
Ääsmäe koolilastele,
miks lugemine loeb
Aigar Vaigu kohtus Ääsmäe põhikooli
lastega, rääkis neile põnevast teadusest ning andis kooli raamatukogule
üle portsu populaarteaduslikke raamatuid.
Raamatud jõudsid Ääsmäele kampaania raames, milles
Lexus kingib sajale Eesti kooliraamatukogule komplekti
väärtuslikke populaarteaduslikke raamatuid kogumaksumusega 10 000 eurot.
„Eesti vajab noori, kes soovivad panustada riigi ja rahva
ning loomulikult ka kogu inimkonna arengusse. Tehniline
taip, analüüsivõime ja töökus on veel need omadused,
mis selle sooviga peaksid kindlasti kaasas käima. Siis ongi
ideaalne kooslus koos,“ usub Aigar Vaigu, populaarse
noorte teadussaate „Rakett 69“ saatejuht.
Tema hinnangul on raamatute lugemine oluline, sest
ainult blogidest ehk ajaveebidest ja internetiuudistest ei
saa sageli tervikpilti kätte: „Sestap tuleb võtta aeg maha ja
avada raamat ning seeläbi oma maailmapilti põhjalikumalt
täiendada.”

RAAMATUTE KOMPLEKT, MIS ÄÄSMÄE
KOOLIRAAMATUKOGULE KINGITI
• „Valguse värviline Maailm”,
Tiit Kändler, AS Ajakirjade Kirjastus 2013
• „Keemilised elemendid”,
Theodore Gray, AS Ajakirjade Kirjastus 2014
• „Imepärane Eesti loodus”,
Rita Mets, AS Ajakirjade Kirjastus 2014
• „Õpilase teaduse entsüklopeedia”,
inglise keelest tõlkinud Kalle Klein ja Piret Frey,
kirjastus Varrak 2015
• „Õpilase entsüklopeedia”, inglise keelest
tõlkinud Helje Heinoja ja Virgo Siil,
kirjastus Varrak 2013

HARIDUS

Ääsmäe haridustempel sünnib uuena
Sel aastal tähistab Ääsmäe kool väärikat 230. juubelit. Läbi aegade on kool tegutsenud väga erinevates
majades ja oludes. 1988. aastal valmis praegune õppehoone, mis oli omal ajal väga moodne ja kaasaegne. Aeg möödub kiirelt ning juba 2 aasta pärast täituks praegusel koolihoonel 30. juubel.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

K

oos Eesti Vabariigi taassünniga on kiirelt arenenud
ehitustehnoloogia
ning infoühiskonda jõudmine on
toonud kaasa uued nõuded haridusele. Kui 90ndatel oli ühiskondlike muutuste pöörises sündimus madalseisus, siis 2000ndate
lõpp lõi uued laste arvu rekordid
ka Ääsmäel. Nimelt asub Ääsmäe kooli teeninduspiirkonnas
tipuaastatel õppima üle 40 lapse
õppeaastas. Muutunud nõuded
õppeklasside suurusele ja laste
arvu kasv on tinginud olukorra,
kus olemasolev koolihoone on
jäänud kitsaks.
On alanud uue Ääsmäe kooli
projekteerimine
Koolikeskkonna uuendamine on

jagatud etappidesse. Uue kooli
projekteerimisse on kaasatud nii
kooli hoolekogu kui kogukonna
esindajad. Kava kohaselt valmib
esimeses etapis uus õppekorpus,
kuhu kavandatakse 10 uut õppeklassi. Esimese etapi ehitus
peaks valmima 2017. aasta sügiseks. Kvalitatiivselt täiesti uue

3D VAADE

taseme saavutamiseks rajatakse
kodundusklass koos õppeköögiga. Muusikaklassis saab olema
lahedalt ruumi nii laulmiseks kui
erinevate muusikariistadega tutvumiseks, ühtlasi ka ruum nende
hoidmiseks. Noored kunstisõbrad
saavad rõõmustada uue kaasaegse
kunstiklassi üle ja osavate käte-

ga meisterdajatele valmib avaram
tehnoloogiaõpetuse klass. Uus
hoone lahendab ka liikumispuudega õpilaste jaoks teisele korrusele pääsemise probleemi.
Lapsed saavad uue hoone ehitamise ajal endiselt kodulähedases
koolis käia ja ei pea olema mõnes
võõras koolis külalisteks. Koos

uue kooli esimese etapi rajamisega
saavad Ääsmäe spordihuvilised ka
põhikooli nõuetele vastava staadioni. Uus staadion on projekteeritud praeguse kooli taga oleva
spordiväljaku kohale. Moodsa lahendusena paigaldatakse staadioni alla ka maaküttetorustik – uut
Ääsmäe kooli hakkab kütma maasoojus.
Teise etappi jäävad administratiivkorpus koos söökla ja väikeklassidega. Teise etapi lahendus
sõltub mitmest asjaolust. Nimelt
loodab Saue vald, et ka Euroopa
Liidu struktuurivahenditest on
võimalik saada toetust kasvava laste arvuga omavalitsuses koolikohtade rajamiseks.
Kui lootused täituvad, siis algab teise etapi rajamine peatselt
pärast esimese valmimist. Kui
aga uue kooli rajamine jääb siiski
ainult Saue valla maksumaksjate
õlule, nihkub teise etapi rajamine
mõne aasta võrra kaugemale.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS 2016 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 10. mai
2016. aasta korraldusega nr 326
Laagri alevikus Seljaku tn 6a (katastritunnus 72703:001:0609, sihtotstarve
ärimaa 50% ja tootmismaa 50%, suurusega 6 575 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga
kavandatakse jagada kinnistu kaheks
krundiks (hilisema liitmise võimalusega) ning määratakse ehitusõigus kahe
kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m. Üht-

Saue valla territooriumil mais 2016
detailplaneeringuid ei algatatud

lasi määratakse detailplaneeringus
üldised maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeringuala külgneb Saku Vallavalitsuse 17. veebruari 2015. aasta korraldusega nr 124 algatatud ja
Saku Vallavalitsuse 19. jaanuari 2016.
aasta korraldusega nr 52 vastu võetud Tänassilma külas Valdmäe tn 3
(71801:001:1305, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 2,27 ha)

ja Valdmäe tänav L1 (71801:001:1332,
transpordimaa 100%, suurusega 977
m²) kinnistute detailplaneeringualaga, mille koostamise eesmärgiks on
äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine
äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Seljaku tn 6a kinnistule lahendatakse
juurdepääs Tänassilma külas Valdmäe
tn 3 ja Valdmäe tänav L1 kinnistute
detailplaneeringuga kavandatud uue
rajatava juurdepääsutee kaudu, mis
hakkab kulgema Valdmäe tänavalt.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning
planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud äri- ja
tootmismaa. Seljaku tn 6a kinnistu
piirneb lõuna ja ida poolt Saku valla
halduspiiriga ning jääb Saue ja Saku
valla haldusterritooriumil asuva äri- ja
tootmispiirkonda, Detailplaneeringu
eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus
Saue valla üldplaneeringuga.

maa) kinnistule lähtuvalt Metsavahi,
Tamme-1 ja Tamme-3 detailplaneeringust (OÜ Stuudio Beeta töö nr
05B-2002) suurendades hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest la-

hendusest Tammelehe tee 9a kinnistu poolsel küljel ning vähendades
Tammelehe tee 9a kinnistul paikneva
ühiskanalisatsiooni reoveepumpla
kuja 20 meetrilt 10 meetrile.

Lähemat informatsiooni saab ehi- susse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri
tusnõunikult Kalle Normannilt 654 alevik; info@sauevald.ee)
1135
kalle.normann@sauevald.ee.
Ettepanekud ja arvamused esitada
hiljemalt 22. juuniks Saue Vallavalit-

Detailplaneeringute
korraldustega ning otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel:
http://sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt
Maili
Metsaotsalt 654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

AVATUD PLANEERINGUMENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku
küla Tammelehe tee 9 (katastritunnus 72701:001:0381, 1504 m² elamu-

UUDIS

Laagris käivad filmivõtted – telesaates
„Naabrist parem“ ülesvuntsitavad korterid
asuvad Kasesalu elurajoonis

Tänu saatele on paljud uue kodu otsijad pööranud pilgu Laagri suunas, müügi eest vastutava Pindi
kinnisvarabüroo kinnitusel on televõistlus tõstnud just noorte inimeste huvi 2-toaliste korterite vastu.
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olmapäevaõhtuses TV3 teleprojektis võistlevad neli
paari: kes suudab ägedamalt
ja omanäolisemalt ära sisustada
saate käigus neile tuunida antud
kahetoalise korteri. Need korterid
asuvad aga just Laagris Kasesalu piirkonnas. Viies majas elavad
elanikud sisuliselt sees, kolm on
ehitusjärgus ja kokku tuleb sellele
kompaktsele Pääsküla jõe käärus
asuvale alale 16 maja, igas 20 korterit.
Peep Sooman Pindi kinnisvarast
ütleb, et Kasesalu arendusprojekt
on läinud müügi mõttes küll väga
hästi, aga lisaks klassikalistele reklaamikanalitele tuleb alati ka lisavõimalusi otsida ja telesaade täidab

seda rolli väga hästi. Arendusprojektile tekib juurde inimlik emotsioon ja saab tutvustada kogu projekti ka laiemalt, mitte ainult saate
käsutusse antud kortereid. „Saates
osalejad on noored inimesed ja
selgelt oleme tajunud huvi kasvu
just kahetoaliste korterite vastu.
Enamus potentsiaalseid huvilisi on
samuti noored, kes on oma esimest
kodu soetamas – eks nad suudavad
saates osalejatega samastuda,“ räägib Sooman, kinnitades, et reklaamikanalina on telesaade kindlasti
oma eesmärki täitnud.
Kuigi kõiki Kasesalu elurajooni
kortereid müüakse koos siseviimistlusega, on tavaliselt disain ja lahendused klassikalisemad, üle vindi väga ei keerata. Saates osalejate
fantaasiale ses osas aga piiri ette ei
panda. Lähtuda tuleb küll kindlast
eelarvest, toeks on professionaalsed
sisedisainerid, aga üldiselt lastakse

Alevik ajajoonel – Sae tänav 2 korterelamu
Laagri kultuurikeskuses on üleval
nostalgiline näitus aastakümnetetagusest Laagri alevikust. Pildid
on kokku kogutud Eesti filmiarhiivist ja vaade ajaloolisele avalikule
ruumile on kü- lastajatele nähtav
kuni novembrini. Samal ajal on kohalik fotograaf Merike Kensi (Sydamest Sydamesse OÜ) võtnud
endale põneva ülesande otsida
üles täpselt samad kohad, leida
õige fookus ning teha sama kaader juba tä- nasest päevast. Vallalehel rõõm jagada neid „enne ja
pärast“ hetki ka lugejatega.

noortel teha, mis pähe tuleb. „Üks
osalev paar näiteks kasutab ise
oma metsast korjatud vana moega puumaterjali, millest erinevaid
mööblidetaile tehakse. Väga stiilne
näeb välja. Ja ehituskvaliteet on ka
igal juhul tagatud, selle jaoks on
meil töödejuhataja Eero. Kui midagi ikka kehvasti välja kukub, siis
see lastakse ümber teha,“ kinnitab
Sooman.
Seda on oluline teada, sest kolm
saates kujundatud korterit tulevad
arvatavasti ka avalikult müüki. Saate formaat näeb ette, et võitjapaar
saab osta oma kujundatud korteri
20% turuhinnast odavamalt, aga
ka ülejäänud osalejad on Soomani
sõnul ääri-veeri arvanud, et tahaks
oma kätega ehitatud korteri oma
koduks saada, aga seda näitab elu.
Telesaate finaal on 15. juuni õhtul, siis saab valmislahendusi juba
ekraani vahendusel ise näha.
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KASULIK TEADA

Diivanid on pehmed ja koogid patuvabad –
Laagris rõõmustab suvenautlejaid uus välikohvik

Maikuu viimasel päeval avati viiuli ja klaveri ja „Ave Maria“
saatel päiksehooaeg uues õuekohvikus punaste varjude all.
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auevallakate suvine kohtumispaik on Laagris kultuurikeskuses kaisus Priileiva Suvelaagris, kus diivanipehmuses ja
õhtupäikselaigus on olemine ikka
kohe täitsa tšill. Puhvetit peab Priileib, kes oma üle tee asuvas väikeses
pagarikojas valmivad leivad ja koogid suveks kultuurimaja terrassille
müügiletile on sättinud. Menüüs
ongi nende patuvabad (loe suhkruta ja nisujahuta) koogid ja pirukad,
saab ka klaasi veini ja head kohvi,
kerge salati ja võileiva, katsetatakse ka jäätisekokteili ja jääkohviga.
Avatud on suvepuhvet teisipäevast
reedeni kell 12-19 ja laupäeviti kell
13-19.

16. juunil kell 18–20 KLIENDIPÄEV!
UUED RIDAELAMUD Laagri aleviku kõrval
• 4 tuba • mugav väliterrass • väga madalad küttekulud
• asjalik planeering • kõik oluline paari kilomeetri kaugusel
Rünno Sulg | Tel: 507 9552 | www.upc.ee/kauri
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HALDUSREFORM

Keila linnavõim
tahab linnalähedased
külad Keilaga liita
Keila vallavolikogu tegi kolmele naabervallale – Saue, Keila ja Harju valdadele - ettepaneku algatada protsess,
mille eesmärk on Aila, Valingu, Tuula,
Kulna, Valkse, Karjaküla, Lehola ja Tutermaa külade liitmine Keila linnaga.
KADRI
TILLEMANN

P

ühinemisläbirääkimiste
koordinaator

laan sai linnavolinike enamuse heakskiidu 31. mai
linnavolikogu istungil, aga
kavatsusega tuldi lagedale juba mai
keskpaigas ning saadeti 10 linnavoliniku poolt algatatud külade liitmise eelnõu arvamuse avaldamiseks
nii naabervaldadele, asjaga seotud
külade esindajatele, Harju Maavalitsusele ja Rahandusministeeriumile. Linnavolinikud põhjendasid
oma plaani sellega, et tegu on vahetult Keila linna mõjusfääris olevate
endise Keila kihelkonna küladega,
mille jaoks Keila linn on tõmbekeskus, ja mis on praegu linnast
kunstlikult lahutatud ning mõistlik
liita Keila linnaga. Nad arvavad, et
piirnevate alade ühendamine Keila
linnaga toimuks omaaegse kihelkonna piirides, s.o. omatakse ühist
kultuurilist identiteeti ning sarnast
kultuurilis-ajaloolist tausta.
Kuna vastust oodati vaid napi
kolme päeva jooksul, siis väga sisulisi seisukohti selle aja jooksul anda
ei jõutud. Näiteks Saue vallavalitsus
kirjutas linnale, et sellised otsused
kuuluvad seaduse järgi volikogu
otsustuspädevusse ning kiirelt Aila,
Valingu ja Tuula külade võimaliku Keilaga liitmise osas seisukohta
võtta ei saa. Esialgse vastuse saatis
linnale ka Aila küla esindaja Janis
Ivask. Ta vahendas küla põhjaosas
asuva Pikamäe ja Mäe tee elanike
ning leidis, et selle piirkonna elanikud tarbivad ü hetkel eelkõige Saue
ja/või Tallinna linna erinevaid teenuseid. Kuigi Keila linn on kahtlemata väga tähtsa piirkondliku
mõjuga tõmbekeskus, ei oma Keila linna poolt pakutavad teenused
olulist mõju meie elanike elukva-

liteedile, leidis ta. Pigem nähakse
tema hinnangul tulevikus haldusreformi ja omavalitsusüksuste ühinemise tuhinas seda, et Aila küla
põhjaosast saab osa Saue linnast –
kui vaadata kasvõi piirkonna kaarti
või ühiskanalisatsiooni ja veevärgi
ehitamise plaane, siis tundub see
tulevikus kõige loogilisem tee.
Oma seisukoha külade liitmise
mõttele on linnale saatnud ka riigihaldusminister Arto Aas. Minister
leiab, et Keila linn on keskuseks
suurema piirkonna elanikele kui ettepanekus välja toodud külad ning
soovitab kohalike lomavalitsustel
arvestadaühinemisi
kavandades
perspektiivi ning elanike huvide ja
tegelike keskustega ning soovitab
kaaluda läbirääkimiste algatamist
suuremas piirkonnas kaasates naabruskonna haldusreformi seaduse
eelnõu kriteeriumi (vähemalt 5000
elanikku) mittetäitvaid omavalitsusi.
Võimalus omavalitsuste piire
suuremat pilti silmas pidades vaadata olnuks Keila kandis täiesti
olemas – märtsis tegi Keila vallavolikogu Keila ja Paldiski linnale ning
Padise, Vasalemma ja Nõva valdadele ettepaneku hakata ühinemisläbirääkimisi pidama. Kõik teised selle ettepaneku saanud omavalitsused
on tänaseks kõneluste algatamisega
soostunud, vaid Keila linnavolikogu otsustas läbirääkimiskutse tagasi lükata. Lähikuudel peaks selgust
saama, mida kõnealuste külade elanikud ja vastavate vallavolikogude
otsustajad Keila linna algatusest
arvavad. Keila naabruskonna valdadel on aega ühinemisläbirääkimiste
pidamiseks aasta lõpuni – praegune
haldusreformiseaduse eelnõu näeb
ette, et alla 5000 elanikuga valdade
osas alustab Vabariigi Valitsus tuleva aasta alguses sundliitmisprotsessi.
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Kevaditi on
ametnikelgi
kõvasti
madistamist
lemmikloomade
teemadel
Nii kui ilmad ilusaks lähevad, tõusetuvad igakevadised probleemid: koerapabulad ja lahtised loomad.

K

ui kõrvalolevas loos asusid Ottot päästma kümned inimesed,
siis leidub ka vastutustundetumaid
tegelasi. Pealt võib paista justkui
mõistlik ja soliidne inimene, aga
sellest aru saada ei taha, et oma
loomaga jalutamas käies tuleks
pabulad kilekotti korjata ja tänav
enda järel puhtaks jätta. Lume sulades hakkavad vallamajja laekuma
teated junnidest tänavatel ja parkides, vahel on murule piknikulina
paigutamine paras raketiteadus.
„Hoolimata üldlevinud nõudest,
mis kohustab koristama oma looma
väljaheiteid, on inimeste teadlikkus
sellest endiselt puudulik. Oma lemmiku tagant koristamine on igati
normaalne tegevus,“ ei mõista avaliku ruumi spetsialist Elina Kask.
Seda enam, et vähemalt Laagrisse on seatud püsti ka ekstra koerte
väljaheidete prügikaste. Kõige uuemad on Metsavahi elurajoonis Instituudi tee ja Väriheina ning Väriheina
ja Pilliroo ristmikel kergliiklusradade
kõrval.
Teine teema on lahtiselt liikuvad
koerad. Elina on saanud kümneid
kirju, kus kurdetakse omapäi kulgevate või vandaalitsevate loomade
üle ja ka selle üle, et koer on küll
koos omanikuga tänaval, aga ilma
jalutusrihmata. Kord hammustab
üks mööduvat ratturit, kord tungib
teine suvaliselt aedadesse ja jätab
hommikuks laste ehmatuseks endast maha tapetud siilipojad, kolmas käib rüüstamas metsloomade
toidukohti. Kaebusi tuleb ka öösel
hakuvate koerte kohta.
„Inimesed, palun arvestage oma
naabritega ning ärge laske neljajalgsetel omapäi tegutseda. Saue
valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja järgi on loomaomanikud
kohustatud hoidma oma loomi piiratud territooriumil, nii et need sealt
välja ei pääseks. Looma pidamine
ei tohi häirida avalikku korda ning
ohustada inimesi, vara ega teisi
loomi. Ei tohiks unustada, et tuleb
tagada ka metsloomade ja -lindude
rahu, eriti kevadisel pesitsus- ning
poegimisajal,“ ütleb Kask.
Oma territooriumilt välja pääsenud loomad satuvad tihti loomade
varjupaika, kus ei õnnestu omanikku tuvastada, sest lemmikud
on kiibistamata. Nii ei leiagi paljud
koerad ja kassid teed õige omaniku
juurde tagasi.
„Ma kutsuks kõiki loomaomanikke üles järgima head loomapidamistava: koristama oma lemmikute
tagant, loomi kiibistama ning välistama võimaluse, et lemmikud kaduma või hulkuma lähevad,“ loodab
Kask sauevallakate vastutustundlikkusele.

SAUE VALLALEHT
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LEMMIKLOOM

Laagri hulkurkass Otto leidis uue kodu Läänemaal
Punavalge kassiisand Otto jalutas aastaid Laagri vahel ringi. Päris oma inimest tal
ei olnud, kord sai ta süüa nurgapealse lihapoe prouade armust, kord kohalike inimeste kaastundest. Otto oli hulkur küll, aga samal ajal ka nagu hoolitsetud.
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ärtsi eelviimasel päeval
oli Otto jälle kolamas,
aga see ei olnud tema
päev. Üsna vallamaja juures, enamvähem ülekäiguraja lähedal, sai
loom möödasõitvalt autolt löögi.
Ikka kohe hullusti, tagakäpp puhta
puru ja liikuda ei saanud. Vallamaja
aknast oli see kõik näha. Lemmikloomadega tegelev ametnik Elina
asus asja kallale, aga kuna velskripaberit tal ju pole, helistas loomade
hoiupaika, sest nii näeb tavapärane
menetluskäik ette. Vallal on nendega leping, seal võetakse hulkuvad
ja viga saanud loomad vastu ning
toimetatakse nende elukestega edasi. Läbi valla Facebooki lehe püüti
omanikku leida, ka kohalikud elasid
kassi saatusele murega kaasa. Isegi
nädalapäevad hiljem tuli ühelt sauevallakalt kiri, et hing ei saa rahu,
kuidas Ottoga ikka on...
Laagri elanikud olid õnnetud ja
pöördusid abi saamiseks ka Eestimaa Loomakaitse Liidu poole. Selle esinumber Heiki Valner põrutas
vallamajja kohale ja hirmutas oma
otsekohese oleku ja käreda sõnaga
noorukese amentniku puhta ära.
Valner ju teada-tuntud loomakaitsja, kes nõrgemate eest hea seismisel
risti ette ei löö. Esimene ehmatus

Loomakaitsja Heiki Valner koos Ottoga, kes on operatsioonist juba paranenud ja minemas oma uude koju Läänemaale

möödas, pöörduti koos loomade
varjupaika ja nõutati Otto sealt tagasi. Loomakaitsja Valner nimelt
oli veendunud, et Eestimaa Loomakaitse Liidu abiga tehakse Ottole vajalik operatsioon kiiremini ja
paremini.
Ja operatsiooni vajas kass tõesti. Loom tegi vaid kurgust tulevat
kaeblikku häält ja röntgen näitas, et
lisaks sääreluule oli ka vaagen pihta
saanud ja kassi kõhus veel üht-teist
segamini. Loomade kiirabikliinikus pusiti kass lõpuks korda ja Otto
elas lõikused kenasti üle, aga ega
see odav lõbu ei olnud. Ravikulude summaks oli ligi 900 eurot ja et
selle eest tasuda, kuulutas liit välja

korjanduse.
Ja mis selgus – Otto lugu läks
inimestele nii hullusti korda, et
kokku annetas 105 inimest veidi
üle 1800 euro. Nii et Otto ravikulud said kaetud ja jätkus veel teistele hädas loomadelegi. Valner küll
natuke pahandas, et algul lubati ju
Saue vallamajast kah rahalist abi,
aga tulemata see jäigi. Õhinas loomakaitsja pidi tegelikult ise vallaga
ühendust võtma, sest ega vallamajast saa raha niisama välja anda, aga
viletsa rahaküsijana pole ta seda tänini teinud ja nii see asi on jäänud.
Au tuleb Valnerile sellegipoolest
anda, sest tema utsitusel leidis Otto
omale paranemise ajaks hoiukodud.

Algul Küllikese juures Lasnamäel,
siis Kaiu juures Õismäel. Need on
sellised inimesed, kes täitsa isetust
kaastundest neid ulapeal olevaid ja
peremehetuid loomakesi ajutiselt
enda koju võtavad. Korra tekkis võimalus, et Otto Kaiu juurde jääbki,
aga instinktid lõid välja. Ottot kiskus õue, istus tunde aknalaual ja
vaatas nukralt. Otsustati, et Otto
peaks ikka maale elama saama,
kuskile, kus suuri teid ei ole ja kassiisand saab ohutult oma kassiasju
ajamas käia.
Tänaseks ongi Otto oma päriskoju jõudnud. Läänemaale Ranna
rantšosse, kus perenaine Ande lubas
paljukannatanud Ottokat armastada kuni elupäevade lõpuni. Enne,
muide, käidi Ottoga veel korra
Laagrist läbi ja jäeti kassi pärast iseäranis palju muret üles näidanud
naistega kenasti hüvasti. Uue omaniku Ande sõnul võttis Otto kodu
kiiresti omaks, nüüd magab juba
kaisus ja meeleolu on hea. Tervislik
seisund on siiski veel hell ja õue ei
lasta, aga Otto juba urgitseb käpaga
välisukse juures, ootus silmades. Ise
lonkab alles.
Aga küll ta ükspäev jälle seiklema saab. Igatahes pole vaja Otto pärast enam muretseda. Tal on nüüd
kodu ja oma inimesed.
Artikli kirjutamisel on kasutatud
Eestimaa Loomakaitse Liidu kodulehel oleva „Heiksi blogi“ sissekandeid.

Heiki Valner: „Otto imeline paranemine sai võimalikuks ainult tänu headele inimestele.“
Kas Otto näide on kuidagi tavapärasest erinev
või laheneb iga lugu niimoodi kenasti?
Üldiselt on nende uute kodude leidmine üks paras
rist ja viletsus, sest ühiskond „toodab“ oma lemmikud steriliseerimata/kastreerimata jättes või
hüljates nii palju juurde, et tahes-tahtmata neile kodusid ei jätku. Meie hoole alla viimase kuu
jooksul sattunud kassidel aga on vedanud – 2 auto
alla, 1 auto mootori vahele ja 1 raudteepöörangul
liiprite vahel käpa kaotanud kiisu on saanud vajalikku ravi ning 3 neist on leidnud tänaseks ka juba
päriskodud.
Kuidas üldse sellistel puhkudel uusi omanikke
leitakse?
Reeglina leitakse uued omanikud kõikvõimalikes
erinevates allikates kuulutamise teel. Pole harvad
juhused, kui uus omanik tuleb enda tutvusringkonnast nagu Otto ja ka Motoks ristitud ehk
mootori vahel viga saanud kiisu puhul.
Kuidas see vahepealne hoiukodude süsteem
töötab?
Meil on inimeste kontaktid, kes tegelevad erinevate loomaliikidega ja vastavalt vajadusele siis pöördumegi nende poole. Täna suudaks loomakaitse
liit tänu sellele ajutist varjualust pakkuda nii lindudele, madudele, närilistele kui kasvõi hobustele. Tänu Ottole tekkisid meil nüüd ka kontaktid
kassidele hoiukodu pakkuvate loomasõpradega.
Muide, täpselt samas kohas, kus Ottogi, taastub
praegu Sillamäel auto alla jäänud ning väga raskelt
viga saanud kiisu. Reeglina Eestimaa Loomakaitse Liit kassidega ei tegele, sest selle liigi abistajaid

on niigi väga-väga palju. Aitame vaid erandkorras,
kui tegemist raskemate vigastustega. Tänu hoiukodudele päästetakse palju selliseid loomi, kellel
muidu elulootust ei oleks. Nende inimeste empaatiavõime ja soov loomi või siis mõnda spetsiaalset
liiki aidata on hämmastav, sest neid inimesi ei motiveeri ju omakasu, vaid siiras armastus loomade
vastu ja tahe neid õnnetuid hingi aidata.
Kuidas hindate selle juhtumi puhul omavalitsuse rolli või kuidas üldse peas üks omavalitsus sellistel puhkudel käituma?
Ideaalis oleks ju ääretult tore, kui omavalitsus
ravikulud kataks või vähemalt toetakski, aga va
rahakest alati napib ja jääb ka tulevikus nappima
ning sellepärast sõltubki looma saatus pahatihti
pelgalt vallasakste maailmavaatest ja empaatiavõimest.
Otto eest võitles iseäranis südamega verivärske
Saue vallaametnik Elina Kask ja tänu tema isiklikule sekkumisele sai loomakaitse liit võimaldada
kiisule ka kvaliteetset ravi. Tean, et ka teised vallatöötajad tegid Otto tarbeks annetusi, aga pean tõdema, et see on siiski meeldiv ja ääretult positiivne
erand kui reegel. Pahatihti ei taha vallaametnikud
teada ühestki hulkuvast loomast ja veel täna on
Eestis selliseid omavalitsusi, mille territooriumil ei
ole, pole kunagi olnud ja ei tule ka tulevikus ühtki
hulkuvat looma!
Piisab, kui omavalitsustel on lepingud varjupaigaga ning nemad tegelevad juba hulkuva või
õnnetusse sattunud loomaga edasi. Looma saatus
ei pruugi aga ka varjupaika jõudes veel helge olla.
Enamustel kohalikel omavalitsustel pole aga ka

valikuvõimalust, sest teenust pakkuvaid varjupaiku on vaid üks. Saue vallal on aga valikuvõimalus
olemas ja ilmselt jääksid paljud teie territooriumilt
püütud kassid ellu, kui te teeksite lepingu juulis
uksed avava palju loomasõbralikuma varjupaigaga.
Kas Otto ravikulud said kaetud annetustest?
Otto imeline paranemine sai võimalikuks ainult
tänu headele inimestele ning ühtekokku toetas
tema ravi 105 inimest 1819 euroga. Raviarve ise
oli peaaegu 900 eurot ja tänu sellele on veel abi
saanud 2 kassi, koer, tuhkur, varesepoeg, oravapoeg, siil, toonekurg ja 2 kajakat. Tõsi, viimase 3
loetletud linnu vigastused olid liiga suured ja neid
ei saanud elule päästa.
Loomakaitse liit on senini kogunud annetusi
ainult juhtumipõhiselt. Otto kannatused läksid
inimestele kõige rohkem korda ning tema tarbeks
laekus ka kõige suurem summa. Nende annetustega ongi nii, et mõned loomad inimestele meeldivad, teised aga mitte. Näiteks Ida-Virumaalt
pärit vigastatud kasside raviks laekus ainult 223
eurot ja tõtt-öelda jääb liit viimaste arvete tasumisega nüüd jänni ning ilmselt tuleb abipalvet raha
annetada taas korrata.
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915
(Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
Selgitusse palume märkida „Liiklusõnnetustes
viga saanud loomade ravimiseks“.

Koduvald

NR 6
JUUNI 2016

SAUE VALLALEHT

7

ELU

Sünnihetk kiirteel: Sofia Adeele nägi ilmavalgust
Tallinn-Pärnu maantee 27. kilomeetril
Pisike, tuhkblondi juuksetutiga Maidla küla värskeim liige Sofia Adeele saab eluks kaasa erakordse
sündimise loo. Tagantjärele isegi lustlikult kõlav lugu võinuks aga lõppeda sootuks halvemini.
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ui Kristi möödunud suvel
oma lapseootusest teada sai,
et suutnud ta oma õnnelikolemisse kohe äragi mahtuda. See
teade uuest maailmakodanikust on
talle ja tema mehele Kaljule üle nelja
aasta kõige rõõmustavam hetk, sest
just nii kaua oli beebiigatsus peret
piinanud. Ei tahtnud ega tahtnud
see lapsuke tulla. Oli aegu, kus peeti lapsendamise plaani, oli momente, kus Maidlasse kodu ehitaminegi
tundus mõttetu, sest kui pudinad
hoovis ringi ei jookse, siis milleks
maja, vabalt võib linnakorteriski elada. Sofia Adeele oli ikka kohe väga
oodatud laps.
Kogu rasedus oli Kristile kerge ja
helge. Naine oli oma esimest järeltulijat oodates energiat täis, ei mingit hormoonide möllu ega tujusid.
Käis korralikult haiglas perekooli
loengutes, pani nii palju tarkust
kõrva taha, kui sai. Kirjutas üles
nõuandeid ja vankrit valides tegi
ära magistritöö mõõtu uurimustöö.
Üks, mis talle loengutest hästi meelde jäi, oli see, et esimene sünnitus
läheb pikalt ja et enne ei tasu haiglasse tulla, kui tuhud viieminutiliste intervallidega käivad. Et kui on
rohkem, saadetakse koju tagasi ootama. „Ma olen 15-aastase staažiga
riigiametnik, mul käib kõik täpselt
juhendi järgi, midagi juhuslikku ei
ole,“ naerab Kristi iseennast.
Küla naistega keraamikatunnis
käies räägiti üksteisele sünnitamislugusid ja Kristiga umbes samas
tsüklis naabrinaine, kes oma kolmandat ootas, viskas nalja, et temal
on üksainus hirm – et laps poolel
teel haiglasse autos välja kippuma
ei hakka. „Ise ma siis veel ütlesin,
et kuidas sa ometi sellise asja peale
üldse tuled,“ meenutab Kristi täna
justkui ennustusena kõlavat lugu.
Ainult et naabrinaise hirmud said
hoopis Kristi tegelikkuseks ja ütleja
poeg sündis turvaliselt haiglaseinte
vahel.
Üldse mitte nii, nagu loengutes
räägiti
Sünnitustähtajaks pakkusid arstid
Kristile 12. aprilli. Juba varakult oli
naisel nimekirja järgi kokku pandud
haiglakott minekuvalmis ja vaim
ka. Kuna lapseootele jäämine oli
olnud juba niigi raske, siis mingit
hirmu ta sünnituse ees ei tundnud
– see kõik tundus kukepea eelnevate üleelamiste kõrval. See pühapäev,
10. aprill oli üks esimesi kevade
märkidega hommikuid, kui Kristi
tundis kõhus kerget valutorget, aga
see vaibus ja kordus tunniste vahedega. Loengutes oli räägitud, et kui

netis iseseisvat tööd teinud ja läbi
töötanud ka selle võimaluse, et tulebki ise sünnitus vastu võtta. Elatakse ju Maidlas, haiglatest kaugel,
mine tea, kuidas läheb. Mees teadis, et kindlasti tuleb vältida beebi alajahtumist, nabanööri ei tohi
kohe läbi lõigata, aga peab selle kinni suruma, et laps peab kohe häält
tegema, muidu on midagi pahasti.
„Korra veel mõtlesin, et katsuks
möödasõitjaid peatada, et äkki on
seal mõni naine või meditsiinitöötaja, kes midagi rohkemat teab. Aga
no ma olin küll valmis selle asja ära
tegema,“ on Kalju takkajärgi kindel.

algavad esimesed tuhud, siis sünnituseni võib minna veel 15 tundi
ning et sel ajal on hirmus kasulik
liikuda ja mitte voodis pikali lesida.
Seega haaras naine reha ja sahmis
kogu hommikupooliku aias riisuda
ja sügisesi lehti hunnikutesse tassida. Esimesed krookused olid nina
välja pistnud ja Kristi jagas lillerõõmu sõpradega Facebookiski.
Kuigi valuhood käisid ebaregulaarselt keskmiselt kuni tunniste vahedega, siis hakkas Kristi taipama,
et see päev on vist nüüd käes. Võttis
märkmiku ja hakkas valusööste kellaajaliselt kirja panema. Kuna vahed
olid pikad, siis näis, et ei ole kiiret

veel kuhugi. Aga otamatult läksid
tuhud kahtlaselt kiireks, üldse mitte
nii, nagu perekoolis räägitud. Seal
öeldi, et kui vahe on 15 minutit, siis
on aega veel julgelt 8 tundi, enne
kui päris asjaks läheb. Aga Kristil
hakkasid lihtsalt mingil hetkel tuhud äkki viie minuti tagant käima
ja naine otsustas, et nüüd on küll
minek. Maidlast Tallinna kesklinna
sõidab pühapäevasel päeval kuni 40
minutiga.
Pakiti kotid ja iseennast autosse, aga kuigi kaugele ei jõutudki.
Esimest peatust nõudis Kristi juba
koduuksest napi paari kilomeetri
kaugusel, sest autos istuda enam
ei saanud, asi oli päris hull kohe –
veed tulid ära. Mõtles ise veel, et kas
need naised, kes kolmandat sünnitama lähevad, on päris segased, et
end vabatahtlikult sellist piina panevad üle elama.
Kaljugi hakkas taipama, et asi
läheb natuke kriitiliseks ja helistas
häirekeskusesse. Et ollakse teel Ääsmäe poole ja naine hakkab ilmselt
iga hetk sünnitama ja saadetagu
kiirabi. Asi keeras aga halenaljaks
hetkel, kui kõnet vastuvõttev ja
tõenäoliselt muukeelne inimene
asukohast Saue vald, Maidla küla
ja kohanimest Ääsmäe kuidagi aru
saada ei tahtnud. „Telefon oli ju valjuhääldi peal, ma kuulsin, kuidas ta
seal nimega puterdas ja kordas, et
ma ei saa aru, kus te asute. Sel hetkel ma oleksin tahtnud ta peale kõva
häälega karjuda,“ mäletab Kristi
oma emotsioone. Ei elata ju ometi
nii tundmatus ja asustamata kohas.

Igatahes lubati häirekeskusest, et
masin saadetakse välja ja lepiti kokku, et kiirabi sõidab Ääsmäele. Öeldi, et kuue minuti pärast on ekipaaž
kohal, aga täis hakkas tiksuma juba
paarkümmend.
Kus kurat see on, ei näinud Kalju mitte üht masinat Ääsmäe vahel.
„Ja siis öeldakse, et kiirabi ootab
Aegna või mingi sellesarnase nimega peatuses. Siis ma juba ärritusin ja
nõudsin, et mind ühendatakse otse
kiirabiga. Ja mis selgus – kiirabi oli
välja sõitma hakanud hoopis Kohilast. No miks sellist asja ei öeldud,
me sõitsime ju sisuliselt neil eest ära.
Ometi oleksime võinud seda teades
ju neile vastu sõitma hakata,“ on
Kalju natuke ärritunud tänaseni.
Hirm ja paanika kiirtee pervel
Samal ajal telefoni otsas rippudes
oli mees juba autonina Ääsmäelt
Pärnu-Tallinn maanteele keeranud,
et põrutab sealt mööda kiirteed nii
kiiresti, kui mootor kannatab Tallinnani välja. Ei õnnestunud. Kristi
nõudis kategooriliselt peatumist,
sest keha enam istuvat asendit välja
ei kannatanud. Ta toetas end pool
röötsakil auto vastu ja seisis jalad
ristis maantee ääres ja lihtsalt kar-

jus. Ühelt poolt oli kohutavalt valus
ja teiselt poolt tahtis laps vägisi välja
tulema hakata. Kristi taipas, et see
ei ole enam sünnituse algstaadium,
vaid juba lõpp.
Hirm ja paanika haarasid naise
oma võimusesse, mõistus keeldus
vastu võtmast tõsiasja, et ilmselt
tulebki sünnitada siinsamas teeääres. Samal ajal kohutav teadmatus,
et kumb asi lapsele rohkem halba võiks teha, kas tema vägisi sees
hoidmine või teepervel ilma igasuguse meditsiinilise abita sünnitamine. Kristi mäletab, et ilm oli küll
kuiv ja ilus, aga mõte kraavi kaldale
liiva sisse pikali heitmisest ei tundunud absoluutselt vastuvõetav. Sama
vastuvõetamatu oli mõte, et tema
pärast lapsega midagi juhtub.
Mingi hetk sai häirekeskus ka
aru, et asi on ikka väga kriitiline
ja kuna Kohila poolt tulev kiirabi
ei olnud ikka veel kohale jõudnud,
saadeti teele ka teine masin, seekord
Sauelt, aga ikka tundus, et kumbki
ei jõuagi kohale. „Ütlesid mulle telefonis, et mis siis ikka, otsigu ma
autost midagi naisele külje alla ja
lapsele pärast peale panna ja võtku
ma see sünnitus ise vastu. Ma juba
peas kalkuleerisin, et see kraav on
veidi sügav, et kuhu ma Kristi seal
panen ja kus ma ise pean olema, et
laps vastu võtta. Aga kuna Kristi
keeldus seda ideed üldse kaalumastki, siis mõtlesin korra, et tõstan ta
põhimõtteliselt jõuga pikali, et laps
saaks sündida,“ meenutab Kalju.
Kuigi tema perekoolis naisega
kaasas ei käinud, oli ta salaja inter-

Kiire lõppmäng
Lõpuks jõudsid kiirabid ühel ajal,
üks Saue, teine Kohila poolt. Aga
nagu neetult on maanteel kaks
teesuunda eraldatud aiaga, üle ei
saa, aga ringi sõitmine tekitanuks
ajakulu. Nii seisis Kalju keset teed
ja pani liikluse kinni, samal ajal kui
meedikud üle aia teisele poole teed
tormasid. Arstid aitasid Kristi jalad
ristis kanderaamile tippida. Kohe
kiirabimasinasse, püksid rebadele ja
doktori hinnang: pea on näha. Kristi jõudis veel meeleheites ahastada,
et siia autosse tema küll ei sünnita,
palun viidagu teda ikka haiglasse,
aga kinni hoida ei olnud enam midagi. Kristi põhimõtteliselt hingas
oma lapse hetkega välja. Pisike roosa nunnukas tegi häält ja värske isa
kutsuti nabanööri läbi lõikama.
Kummalisel moel täitus sellel
ekstreemsel päeval Kristi üks salajasi unistusi – kihutada sireenidega
autos. Kiirabiauto vilkuritega ees,
Kalju kindlalt taga selle tuules,
jõutigi haiglasse. Pisike tüdruk sai
hindeks üheksa ja nelja päeva pärast
lasti pere koju.
Kuuajane tirts on maikuu keskel endale juba nime saanud (Sofia
on selline käredama maiguga ja
Adeele õrn ning habras) ja kosub
ja nohiseb. Kristi igast keharakust
õhkub õnnelikkust, ütleb et ükski
magamata öö, saati veel tütrekese
kummaline sünnilugu, ei saa teda
heidutada. Kõik lõppes ju nii hästi ning ta on väga tänulik headele
kiirabitöötajatele „Kui ootuse ajal
arutasime, kas Kalju ikka tuleb sünnitusele kaasa, siis oli ta kõhklev.
Nüüd võttis praktiliselt sünnituse
ise vastu,“ naerab Kristi. Kristile sai
aga meeldejätmiseks ja õpetuseks,
et kõik asjad siin elus ei käi raamatu
järgi. Nüüd jagab naine varmalt kõigile rasedatest tuttavatele õpetussõnu, et minge ikka aegsasti haiglasse.
Ja sellele nende pere jaoks tähenduslikku kohta Tallinn-Pärnu
maantee 27. kilomeetril kavatsevad
nad koos lähiajal tagasi minna ja
pilti teha. Sofia Adeelele mälestuseks ja kinnituseks tema sündimise
loost.
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Vae tänava kontorist saadetakse laia maailma
Eesti piimal põhinevaid pulbrisegusid

Paari aasta tagune toiduembargo Venemaale pani Laagris tegutseva firma Revala OÜ pilgu suunama
sootuks eksootilisemate riikide poole. Nüüd ollakse tugevalt kanda kinnitamas Araabia Ühendemiraatides
Dubais, kliente on ka Saudi Araabias, Bahreinis, Iraagis, Nigeerias, Marokos, Lõuna-Koreas, Bangladeshis.
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ui Koduvalla toimetaja Revala kontorisse maad kuulama läheb, millega ses nn
Sagro maja kolmes kabinetis õieti
tegeletakse, ulatatakse talle alustuseks jäätisetuutu pihku. Koonusvahvlis on pehme ja keeruga jäätiseports, vaniljese maitsenoodiga ja
sametine.
See on üks Revala hitt-toodetest.
Tõsi, tegemist ei ole n-ö pärisjäätisega, sest algkomponentideks sel
külmal magusaportsul on hoopiski
kookosrasva- ning piimapulberisegu ja vesi. Need segatakse kokku,
vahustatakse vastavates masinates
külmutades ning pakutakse restoranides, kohvikutes, kaubanduskeskustes, tänavanurkadel. Osa
jäätisepulbri toodangust läheb aga
tööstusliku tootmise tarvis, kus
valmistatakse jäätist hulgimüügiks
poodidele. Maitseid on šokolaadist
mustikateni, Revala toodete nimekirjast leiab kümmekond erinevat mekki. „Praegu on meil ainult
HORECA (lühend inglise keelest
Hotel/Restaurant/Cafe) ning jäätisetehaste suund, aga käimas on
tootearendused ka kodutarbijale
sobiva jäätisesegu leidmiseks,“ kinnitab ettevõtte müügijuht Ebekai
Härm.
Ühestki Eesti kohvikust Revala
jäätist siiski ei leia. Supermarketi letist rääkimata. Koduturul ettevõte
lihtsalt ei tegutsegi, sest teadupärast
on Eesti suur piimatootjariik ja jäätist tehakse enamasti ikka toorpiimast, mitte pulbrist. Sellised on traditsioonid ja tavad, Eestis on lehmi
ja värsket piima piisavalt.
Jäätisepulber läheb aga hästi
kaubaks riikides, kus lehmakasvatus ilmastikutingimuste tõttu on
olematu ja toorpiima kättesaadavus halb: mäestikes, kõrbetes, väga
sooja kliimaga maades. Neis, kus
lehmakasvatust ei ole ning värskete
piimatoodete sissetoomine ja säilitamine on keerukad. „Aga lapsed
Bangladeshis tahavad ka jogurtit ja
jäätist,“ ütleb ettevõtte juht ja omanik Rein Viilu.
Väärindatakse piimapulbrit
Kuigi just jäätis on tootenimekirjas
kõige minevam ja põnevam kaup,
on Revala tegevusvaldkonnaks
siiski laiemalt piimapõhiste pulbrite müük toiduainetööstustele.
Laias laastus on baaspiimapulbreid
kaks: lõssi- ja vadakupulber. Viilu
kirjeldab tootmisprotsessi: „Kui
piim jõuab laudast kombinaati, siis
alguses see separeeritakse (piim la-

Badr (vasakpoolseim) ja Rein (parempoolseim) Saudi Araabia klientidega, kes on rõõmsad Revala jäätisepulbri üle

Müüginaised Ebekai ja Kai tutvustavad tooteid Dubais toimuval toiduainete
messil Gulfood 2016

hutatakse rasvata osaks ehk lõssiks
ja rasvarikkaks osaks ehk kooreks)
ning edasi hakatakse tegema kohupiima, hapukoort, võid, jogurteid
jne. Lõssi kuivatamisel pulbritornis
saadakse lõssipulber. Vadak on juustu tootmisel üle jääv vedelik, see
kuivatatakse samamoodi kui lõssipulber. Mõlemad on valgurikkad –
lõssipulbris on 35%, vadakupulbris
11% valku.“ Neid pulbrisegusid kasutatakse jäätistes, pagaritoodetes,
kommides, vorstides, kastmetes,
spordijookides jne.
Samas on Viilu sõnul tavalist
lõssipulbrit väga raske turustada.
„Standardkaupa toodavad väga
paljud piimatööstused, konkurents
on ülitihe, hinnad all. Ainult sellega turul ei püsi,“ nendib Viilu. Just
see oli põhjus, miks ettevõte hakkas
baastoodet n-ö väärindama. Koos
erinevate riikide tehnoloogidega
miksitakse kokku pulbrisegusid.
On erinevaid segusid, millest saab
valmistada kondenspiima, jogurteid, kohupiima, beebitoitu jms.
Vene turult Araabiasse
Aastaid läks äri hästi, suuri koguseid saadeti Venemaale, isegi
Valdivastokki välja. Eesti kaup oli
hinnas, firmal hea koostööpartner
Pihkvas, anna ainult kaupa kätte.
Käibed ulatusid viimastel aegadel
12 miljoni euroni aastas. 2014. aas-

tal jõustunud Venemaa otsus peatada toiduainete sissevedu Euroopa
Liidust, Norrast, USA-st, Kanadast
ja Austraaliast pani Revala raskesse
seisu. Suur osa müügiturust kadus
ja tuli vaadet potentsiaalsetele klientidele laiemaks tõmmata.
Juba aastajagu päevi varem oli
firma EAS-i eksporditoetuse abil
käinud Dubais toiduainete messil.
Nüüd oli aeg see piirkond tõsisemalt käsile võtta. Viilu luges ühel
hetkel Saue linnalehte ja märkas seal
artiklit Maroko noormehest, kes
noortele taekwondo võitluskunstide
trenne annab. Ja tema peas tärkas
idee. „Helistasin Badrile ja küsisin,
kas ta tahaks meile tööle tulla. Tahtiski. Nüüd oli meil mees, kes rääkis araabia keelt ja tundis kohalikku kultuuritausta,“ kirjeldab Viilu
täitsa juhuslikku seika, kuidas firma
endale hea müügimehe sai.
Miks ikkagi Araabia turg? „Seal
on tohutult lapsi. Araabia keelt kõnelevaid inimesi on üle 350 miljoni.
See on tohutu rahvahulk ja müügipotentsiaal,“ nendib Viilu. Ja kuigi
Revala on päris pisike firma, siis Euroopa Liitu sealkandis usaldatakse.
Üks esimesi selle piirkonna partnereid oli Iraagist, aga täna on seal
sõda. Sama on Süüriaga – kanalid
on kinni. Viimaste aastate jooksul on Revala kaupa läinud aga nii
Marokosse, Egiptusesse, Ühen-

Jäätisepulber on Revala üks
hitt-toodetest. See segatakse veega
kokku, vahustatakse vastavates masinates kulmutades ning pakutakse
restoranides-kohvikutes

demiraatidesse, Saudi-Araabiasse,
Bangladeshi kui Lõuna-Koreasse,
katsetatakse ka Ladina-Ameerika
maadega. Maailmakaart on päris
ulatuslik.
Nüüd on juba neli aastat oma
müügiboksiga Dubais messil käidud ja lõpuks õnnestus saada leping ühe tõsise Dubai ettevõttega, kes turustab maitseaineid ja ka
juustusid ning kes võttis selle aasta
algusest oma võrgustikku müüa
ka Revala erinevad piimapõhised
pulbrid. Ühises stendis koos osaleti veebruaris juba ka sellekevadisel
maailma suurimal toiduainete messil Gulfood 2016 Dubais.
Erinevad tööajad ja ärikombed
Kuna geograafiline haare on lai,
algavad Revala müügiinimeste
tööpäevad vahel Eesti aja järgi kell
5 hommikul ja mõni telefonikõne peetakse keskööl, just nii, nagu
kliendil teisel pool maakera sobivam
on. Erinevad on ka ärikultuurid.
Nii näiteks jõuti kaubale ühe
Egiptuse ärimehega. Aga traditsioonilise skeemi, rahaülekanne
pangas ja kaup teele asemel astus
kunde ühel päeval isiklikult Revala
kontoriuksest sisse. Eestimaa karmis kesktalves üsna suviselt riietatud, naine ja laps kaasas ning sularahakohver näpus. „Istusime kolm
tundi pangas, teller silus ja luges üle

kortsu läinud dollareid,“ meenutab
Viilu naerdes.
Või oli üks hea kunde Süüriast,
kes mingil hetkel lihtsalt ära kadus.
Mõni aeg hiljem sai Viilu Kreeka
numbrilt telefonikõne, kus kadunud klient andis teada, et ta on sõja
tõttu põgenenud Kreekasse, aga
katsub seal uuesti äriga alustada ja
saatku Viilu talle uued hinnakirjad.
„Igav ei hakka tõesti, jah,“ tõdeb
Viilu.
Lüli Eesti tootjate ja
maailmavahel
Kõik piimapulbrid tulevad Eestist, nõnda on Revala väga oluliseks lüliks kohalike piimatootjate
ja välisturgude vahel. Piimapulbrid
segatakse kokku kodumaistes tehastes Revala enda väljatöötatud
retseptide järgi. Suhted on sees pea
igas suuremas piimatööstuses, nende esindajad kutsuti sel talvel isegi
Dubai messile kaasa, et näidata uue
turu võimalusi.
Firmas endas töötab küll vaid 8
inimest, aga piltlikult on nende taga
suur osa Eesti tööstusi ja nende taga
omakorda farmerid. Võrgustik on
suur. „Päeva lõpuks oleme ju kõik
ühe asja eest väljas,“ leiab Viilu. Ja
see asi on kohalikule piimandusele ekspordivõimaluste leidmine,
sest piima toodetakse meil julgelt
rohkem, kui kohalikud manustada
suudavad. Nii on plaanis ka näiteks
Eesti juustudele uute turgude leidmine Araabiamaades, Revala korjab
kokku võimalike klientide soovid
ja seeläbi aitab kohalikel töösturitel
oma tooteid sobivaks timmida.
„Kahe aasta pärast loodame olla
tipus tagasi. Ja kui Venemaa ka veel
taha tuleks...,“ unistab Viilu tulevikust. Aga Eesti turg ilmselt jääbki
tähelepanuta. „Meie inimene võtab
ikka ehtsast piimast pärisjäätise,“ resümeerib Ebekai Härm.
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Koolilaste seas on vana kooli jalgrattad
loovutanud oma positsiooni uue aja vidinatele –
elektrilistele tasakaalusõidukitele
Peale keskpäeva näeb piki Veskitammi tänavat kooli poolt koju suunduvaid lapsi igasugu veidratel asjadel
liikumas. Konkurentsitult populaarseim on nn uforatas, aga näha on ka monowheel’e, eri sorti tõukerattaid,
sekka eksib ikka ära ka mõni klassikaline velo.

KV

KODUVALD

NÕUDED JA NÄPUNÄITED
LIIKLEMISEL UFORATTAL*
JA MONORATTAL

annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

V

aatad neid noori ja aru ei
saa, kuidas nad nende vidinate peal üldse püsti seisavad. Mõistus ütleb, et see justkui
ei tohiks võimalik ollagi või kui
üdlse, siis vaid tsirkuses. Aga ei.
Neil arendatakse olenevalt masinast
kiirust isegi kuni 25 km tunnis ja
neist poistest, kes oma sõiduriistu
tutvustasid, polnud ükski konte puruks kukkunud, kuigi mõned püksipaarid siiski. Pidi olema hoopis
mugavam kui kõndimine, peaagu
nagu hõljumine.

* Liiklusseaduse mõistes on
uforatas tasakaaluliikur
• Tasakaaluliikuril peab olema:
› Signaalkell;
› ees valge ja taga punane ning
mõlema ratta mõlemal välisküljel kollane või valge helkur;
iseeneslikku liikumist takistav
seade;
› spidomeeter.
▲ Kirill, Oskar, Mattias, Mihkel Tuudur ja Andreas on uforatta ehk kaherattalise ise tasakaalustuva elektrilise skuuteri
rahulolevad omanikud. Inglise keeles nimetatakse seda veel näiteks hoverboard, Xboard, hands free segway, mini-segway, airboard, airwheel, drifting board. Näeb natuke välja nagu rula, aga rattad liiguvad otse ja hoiab ise tasakaalu.
Käivitub elektriga, nupust sisse ja nupust välja, suurt müra ei tee, vahepeal tuleb laadida. Kui kallutad keha tahapoole
‒ sõidab tagurpidi, kui ettepoole, siis edasi. Juhid n-ö päkkade ja kandadega. Poisid kinnitavad, et tahab pool tundi harjutamist ja siis on käpas. Arendab kiirust kuni 10 km tunnis. On mugav ja mõnus, jalalihas saab natuke koormust ka. Poiste
sõnul vanemad neid vidinaid ohtlikuks ei pea, küll aga käsivad kiivreid kanda, mida sõitjad ise teha eriti ei taha. Ei olevat
äge. Teavad rääkida, et uforatast saab kasutada ka näiteks koeraga jalutamisel või siis näiteks lapsekäru lükkamisel. Seda
on üks noormeestest oma pereski näinud – isa käib just niimoodi väikevennaga jalutamas. Uforattaga kannatab sõita nii
asfaldil kui maastikul. Ja neid on koolis juba päris paljudel.
◀ Monoratas või monowheel/solowheel meenutab kohe täitsa tsirkuseratast. Koosneb sisuliselt
ühestainsast rattast ja jalaklappidest, kätel mitte
mingit toetuspunkti pole. Ka see töötab elektriga
ja hoiab ise tasakaalu. Sõidab ka samamoodi kui
uforatas – kehakallutustega ette ja taha juhitakse
suunda. Ei vaja ainult siledat pinda, murul ja kruusal
saab ka igati hakkama. Kiiruse maksimum on 25
km/h. Saab ühendada veel vastava äpiga ja jälgida
telefonist, kui palju on kiirus, kui palju sõidetud.
Kristjan kasutab monoratast valdavalt kooli-kojutrenni sõiduks. Ja kiiver on tal alati peas. Isa käsib.

▶ Rasmus vaatab stoilise
rahuga koolivendi, kes oma
edevate masinatega mööda
alevikku kulgevad. Tema on
klassika pooldaja – korralik
maastikuratas teeb oma
töö ära nii koolist koju
kulgemisel, kui niisama õues
liikumisel.

▲ Samas on endiselt pildis ka tõukerattad, ainult et neidki on
erinevad. Aicha sõidab pisut suurema versiooniga – rattad on
suuremad, raam ka. Ilusat naiselikku roosakat värvi. Tema teada
tüdrukud tõukekatega väga siiski ei sõida. Seevastu noormees (kelle nimi jäi kahjuks tuvastamata ☺) omab pisemat tõukerattaversiooni, millega kannatab trikke teha, hüpata, lenksu keerutada jne. See
on tugevalt kokku keevitatud, ilule ja viledele pole rõhku pandud,
pigem vastupidavusele. Noormees kinnitab, et sellega sõitmine on
ikka päris füüsiline tegevus, ei ole miski mugavussõiduk.

www.monowheel.ee
www.ecoscooter.ee
www.uforatas.ee
monoratas.ee/et
www.tõukeratas.ee

Inimese pea on nagu muna, kui asfaldile kukub, on puruks kohe
Kõlab loogiliselt. Sama loogiliselt kõlab nõuanne kanda kiivrit, aga kohati tundub,
et noorte seas see väga popp ei ole.

K

as sobi soengu (silub tuka pea
ligi) või kuvandiga (ägedam on
ilma) või on palav või kümme muud
põhjendust. Igatahes on paljud
noored ratturid või rulatajad ilma
kiivrita. Maanteeameti statistika
kohaselt istub ratta selga ilma kiivrita koguni iga kolmas laps. Sümboolselt 1. juuni lastekaitsepäeval
astusid Laagri rularambi juurest ja
Jõekääru pargist läbi politseinikud

ja tegid kiivri kasulikkuse parajasti
sealolnutele „puust ja punaseks“.
Pisikese penoplastist kiivriimitatsiooni sisse poetati toores muna ja
kõik said selle oma käega asfaldile
põrgatades veenduda, et muna
jäi tõesti terveks. Vallamaja rahvas
sekundeeris sealsamas reaalsete
lahendustega, kõikidele, kel sõiduvahend kaasas, aga kiiver puudu,
suruti uhiuus peakaitse pähe.

• Tasakaaluliikuril peab alla
16-aastane juht kandma jalgratturikiivrit, üle 16-aastastel
seadus kiivrikandmist ei nõua,
aga see on soojalt soovitatav.
• Suurim lubatud sõidukiirus
on tasakaaluliikuril 20 kilomeetrit tunnis.
• Monoratta- ja taskaaluliikurijuht on liiklusseaduse järgi jalakäija ning võib sõita kõnniteel,
jalgteel, jalgratta- ja jalgteel,
jalgrattateel, õuealal ja sõiduteele märgitud jalgrattarajal.

• Jalakäijatega samal teel sõites ei tohi tasakaaluliikuri juht
jalakäijat ohustada ning jalakäija vahetus läheduses tuleb
sõita jalakäija tavakiirusega.
• Tasakaaluliikuri juhile vanusepiirangut ning juhiloa omamise
nõuet kehtestatud ei ole.
• Ülekäigurajal võib sõidutee ületada tasakaaluliikuriga
sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal tasakaaluliikuri juhil sõidukijuhi
suhtes eesõigust.
• Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi tasakaaluliikuri
juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat, tasakaaluliikuri
juht peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.
• Ohutuse mõttes on soovitatav lastel tasakaaluliikuriga
sõitu harjutada kinnisel/suletud platsil, kus muud liiklust ei
toimu, kuna tegemist on suhteliselt äkilise sõidumasinaga.
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Kohtume selgi suvel Sauel kodukohvikus!
Ei kujuta enam ettegi, et suvi Saue linnas mööduks kohvikutepäeva ja linna sünnipäevata. Tänavu avavad sauelased kodudes kohvikud kolmandat korda. Saue linna sünnipäevapidu ühes kodukohvikute,
meistrihoovide ja meeleoluõuedega on 14. augustil.
kodukohvikute päev sündis kodanikualgatuse korras 2013. aasta
novembris kultuuri- ja spordiseltside ümarlaual. Suurepärasele
ideele pani õla alla linnavalitsus.
Sauelased võtsid mõtte omaks, tegid teoks ja tundsid hea asja ära
– kodukohvikute päev pälvis linna
2014. aasta teo tiitli.
Rohkem teavet Facebookis
Kodu Kohvikute Päeva ja Saue
linna lehel ning linna kodulehel
www.saue.ee.

SIRJE PIIRSOO
Saue linnaleht

K

ümmekond esimest kohvikupidajat on end juba
kirja pannud. Saue linna
kommiabigi kontrollib jalgrataste korrasolekut ja kalkuleerib, kui
palju kommi ja Saue linna lipukesi
jagamiseks varuda.
14. august Saue linnas pakub
hõrke maitseid, huvipakkuvaid tegevusi ja uusi teadmisi kõikjal üle
linna varastest hommikutundidest
õhtuhämarani. Kohvikud ja meistrihoovid on avatud koduaedades,
kortermaja hoovides ja isegi avalikus linnaruumis. Päevale panevad
jaanituleplatsil punkti Tanel Padar
& The Sun.
Mõte korraldada Saue linnas

FOTO: SIRJE PIIRSOO

Möödunud suvel Tõkke põigus
tegutsenud kohvik ET Burger on
lubanud uksed taas avada ja plaanib
külastajatele valmistada vähemalt 500
burgerit

KOHVIKUTEPÄEVA AJALUGU
2014 - Saue linna elanikud ja kaitseliit avasid 10. augustil esmakordselt
koduaedades, hoovides ja tänavatel
kodukohvikud. 13 kohvikule lisaks
tegutses pehme mööbli restaureerimise töötuba, huvilistel oli võimalik
teha proovisõite elektrijalgratastega, raudteejaama pargi-ja-reisi
parklas oli taaskasutuslaat, toimusid
garaažimüügid. Kodukohvikutes pakutavad hõrgutised valmisid pererahva ja sõpruskonna käe all. Maits-

ta sai omatehtud jäätist ja leiba,
soolaseid ja magusaid torte, pannkooke, vitamiinirikkaid smuutisid,
Kaval-Antsu kilu ja Anni tuhlihaket,
kaneelipirukaid, hõrke tiramisusid,
retrovahvleid, Pavlova kooki, marjamuffineid, kukeseenepirukat, tikri- ja
melissilimonaadi, külma suppi, värskelt hapendatud kurke ja mida kõike
veel. Kompanii teemaja pakkus polkovniku päikest, kapteni kalaampsu,
nekruti ninaesist, ohvitseri oodet,

kaprali kana ja muud põnevanimelist. Kolmes kohvikus täiendas suviselt mõnusat meeleolu elav muusika.
2015 - Nii lahemõnusat päeva kui
taasiseseisvuspäev Sauel, mil linn
koos kodukohvikute ja meistrihoovidega sünnipäeva pidas, pole vist
Saue kui linna 22 aasta pikkuse ajaloo jooksul olnudki. Varahommikust
õhtuni tegutses Sauel 31 kohvikut,
töötuba ja meistrihoovi. Teedel-tä-

navatel ja aedadeski võis kokku juhtuda linna mobiilse kommiabiga, kes
päeva jooksul sauelastele ja linna külalistele ligi 10 kilo kommi jagas. Eriti
populaarsed olid pisikesed linna
lipud. 300 lipukest haihtus hetkega
nii, et sinist suitsugi ei jäänud alles.
Kohvikutepäev läks õhtul sujuvalt
üle sünnipäevapeoks jaanituleplatsil ja hämaruse saabudes oli lava
pooleteiseks tunniks ansambli Terminaator päralt, kelle hitte platsitäis

rahvast, hinnanguliselt 3000 inimest,
peast teadis, neile kaasa elas ja laulis.
See päev oli linlaste tehtud ja
nende nägu: linnatäis rõõmsaid,
lõõgastanud ja rahulolevaid inimesi,
palju lahkeid sõnu, siiraid õnnesoove sünnipäeva ja taasiseseisvumispäeva puhul, palju maitsvaid kooke
ja jooke, avastamisrõõmu teedel ja
tänavatel.

NOPPEID ÜHINEMISNAABRITELT

Nissi valla Lehetu küla tähistab 775. sünnipäeva
Arheoloogilised leiud lubavad oletada, et tõenäoliselt oli püsiv asustus Lehetu küla piirkonnas
olemas juba rauaaja alguses. Kindlalt aga saab väita selle olemasolu viikingiajal ja hilisrauaajal
(ca 800-1200 pKr), kui Lehetu külasüda asus mõisahoonest idas. Keskaja alguses (13. saj) oli olemas
külakalmistu ning 1241. aastal on Lehetu küla mainitud Taani hindamisraamatus.
REELIKA VÄLI
Nissi valla
ajalehe Teataja
toimetaja

Lehetu küla 775. aasta
juubeli pidulik tähistamine
toimub 16. juulil algusega
kell 17.00

T

änapäeval on Lehetu pisike
külake Nissi valla läänepoolses servas üsna Raplamaa piiri lähedal. „See on just
nagu maailmalõpp ehk koht, kust
tee enam edasi ei lähe,“ ütleb humoorikalt MTÜ Lehetu külaseltsi
juhatuse liige Elvi Urgas. Külaselts
sai alguse 1997. aastal asutatud Lehetu Maanaisteseltsist, mis 2005.
aastal nimetati ümber Lehetu külaseltsiks. Selts tegutseb Lehetu
külakeskuse ruumides ja on avatud
igal esmaspäeval ja neljapäeval kell
15-18. Külaseltsi tegemistega saab
end kõige paremini kursis hoida nende Facebooki lehel (www.
facebook.com/lehetukulaselts/).

Justkui Lehetu küla maamärk, kohalikele hästi tuntud ja silmahakkav hoone,
kus nõukaajal oli sovhoosi kontor ja täna tegutseb piirkonna üks tuntumatest
ettevõtetest Saidafarm OÜ

Keskuse ruumides korraldatakse mitmesuguseid toredaid üritusi
nii täiskasvanutele kui kohalikele
lastele. Külaseltsi ruume on võimalik rentida erinevateks üritusteks.
Elvi Urgase sõnul on seltsimaja
väga populaarne sünnipäevade pidamise koht Turba laste hulgas.
Lehetu on hetkel kõige suurem
Nissi valla küla, kus elab 186 inimest. Elvi toob esile, et Lehetus on
väga palju lapsi. Seetõttu on paljud
külakeskuse üritused ja tegevused
just nendele suunatud.
Äriregistri andmetel tegutseb
praegu Lehetus 15 ettevõtet ja
ühingut. Suuresti on Lehetu Külaseltsi ja selle ettevõtmisi läbi aastate

toetanud Saidafarm OÜ, Lehetu
Auto OÜ, Lehetu Sepikoda OÜ
ja Seve Ehituse AS. Lehetu külavanema rolli täidab Riho Kivisild,
kes on samuti igal võimalikul juhul
abiks olnud.
Elvi sõnab, et Lehetu elanikud
on väga kokkuhoidev kogukond,
kes oma kodukoha üle uhkust
tunnevad ja sageli hea meelega
ühistes tegemistes kaasa löövad.
Tulevikule mõeldes räägib Elvi, et
suur soov on külaseltsi maja korda
saada. Talvel on majas väga külm,
seetõttu vajab hädasti uuendamist
küttesüsteem ning vanad aknad
tuleks uute vastu vahetada. „Saaks
kasvõi ühele toalegi 4 akent,“ ütleb
ta. Külamiljööle annaks kindlasti palju juurde, kui oleks võimalik
lammutada pikalt tühjana seisnud
4-kordne kortermaja, mida külarahvas tondilossiks kutsub.
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KULTUURIKALENDER JUUNI - JUULI
AEG
6.10.06
11.06

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB
MTÜ Pere Heaks, Saue valla
kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskus

KONTAKTID
registreerimine:
www.linnalaager.ee
tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

Tänavakultuuri linnalaager

kell 10-17 Saue valla kultuurikeskuses

Laagri taluturg

18.06

Jõgisoo avatud külaväravad ja 775. juubel

kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel
kell 11-14 avatud külaväravad, laat, mängud peredele
kell 11.30 Jänu-Juss tuleb külla
kell 20 Indrek Taalmaa monoetendus „Lollidemaa“

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

www.jogisooseltsimaja.ee

18.19.06

Rahvusvaheline koertenäitus

Vanamõisa vabaõhukeskuses

Vanamõisa küla 775. juubeli tähistamine ja Kelso Mardi
skulptuuri avamine
Vanamõisa jaanisimman koos Kukerpillide ja Uppsari
popfolk tanstulavastusega
Maidla jaanituli ansambliga Anmatino ja Elumees
Ääsmäe jaanituli ansambliga MisSiis
Koppelmaa jaanituli – ans Apelsin, Tanel Padar & The
Sun
Tuula jaanituli ansambliga Vanad sõbrad
Hüüru jaanituli
Kiia jaanituli ansambliga Wismari poisid
Rahvusvaheline pärimuspidu BALTICA 2016 - Vanamõisa
jaanipüha         

kell 16 Kelso Mardi skulptuuri avamine Rõika tn puhkealal
kell 16.30-18 küla kokkutulek vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

kell 18 Vanamõisa vabaõhukeskuses, pilet 7 €

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

kell 19 Maidla seltsimaja õuel
kell 20 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Maidla Külaselts
MTÜ Ääsmäe Külakogu

tel 5345 1401
http://aasmae.weebly.com

kell 18 Endla talus, pilet 6 € (kuni 12-aastased tasuta)

MTÜ Koppelmaa Küla Selts

www.endlatalu.ee

kell 19 Tuula jaanitule platsil
kell 19 Hüüru mõisa pargis

MTÜ Tuula Tutulus
MTÜ Hüüru Külaselts
MTÜ Kiia Küla Noortekeskus

www.tuula.ee
www.huuru.ee

kell 16 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

25.06

Kõva mehe jooks

start kell 12 Saunapunktist

Saunapunkt

1.07

Jäääär 25

2.07

Laagri kohvikutepäev

kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 11-16 kohvikud, taluturg, kirbukad, töötoad, kardirada jne
kell 18 Marek Sadama kontsert Jõekääru pargis, tasuta
rahvusvaheline geopeiturite kokkutulek Vanamõisa keskuses

MTÜ Vanamõisa Küla
Saue vallavalitsus, Saue valla
kultuurikeskus
MTÜ Linnast Metsa

kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

MTÜ Ääsmäe Külakogu

Info külastatavate koduaedade ja ringreisi
kohta http://aasmae.weebly.com

22.06
22.06
22.06
22.06
23.06
23.06
23.06
23.06
24.06

2.-3.07 Geojaanipäev Estonia 2016
Pearu Paulus & live band akustilise kontserdikavaga
3.07
„Ühega miljoneist“
10.07

Kaunite koduaedade ringreis Saue vallas

Info ja registreerimine
www.stamina.ee/kovamees
www.vabaõhukeskus.ee
www.laagri.ee

HARIDUS

„Kakuke“ ja 100 osatäitjat
Kevad on haridusasutustes kokkuvõtete tegemise aeg – higistatakse lõpueksamite kallal, õiendatakse
viimaseid kontrolltöid. Ei pääsenud sellest ka meie lasteaed. Aastasele tööle ja eesmärkidele sai
seekord joon alla tõmmatud 13. mail filmi esilinastusega.

L

MARGE
REHEPAPP
Ääsmäe lasteaia
õppealajuhataja,
liikumisõpetaja

ähtusime Ääsmäe lasteaia
selle õppeaasta põhiteemast
„Suur maailm on hoopis
kenam, kui avastad loodusest,
raamatust ja meediast sõpru, kellest hoolid!“. Leidsime vahva sõbra, kes on loodusest, raamatust ja

meediast tuttav. Ta tuli meile
külla vene muinasjutust „Kakuke“.
Teksti kohendas õppealajuhataja Marge, laulud õpetas
selgeks õpetaja Linda. Tegime „Kakukesest“ muusikalise filmi ning vaatasime seda
koos vanematega. Kuna peame õppekavas oluliseks meediakasvatust, siis saimegi kõik koos
kogeda meediamaailma erinevaid

võimalusi. Muinasjuttu muudeti,
väärtustamaks kodu ja koduseid.

Kakukest ei söödudki ära,
vaid ta jõudis tervelt koju
tagasi. „Rännata oli tore,
kuid kodus, ema juures,
on ikkagi kõige parem,“
tõdes Kakuke filmis. Lapsed ongi ju Kakukesed, kes
sirguvad kunagi suurteks
ning tragideks Eesti inimesteks.
Meie filmis oli tore see, et
üle 100 lapse said olla osalised ja

maitsta staariks olemise valu ja
võlu. Isegi punasel vaibal käimine
on nüüdseks ära proovitud. Kõige
raskem oli Kakukese osatäitjatel,
sest nemad pidid igas stseenis kaasa
tegema. Filmi tegemise vahendite
ja näitamise maailmas oleme väga
algajad, ikkagi ju lasteaed, aga kui
ei proovi, ei saagi profiks. Tahame
edaspidi veel filme teha.
Filmiõhtu lõppes nagu kinole
kohane – popkorniga.

HARIDUS

Õuesõppenädal Nõlvaku lasteaias – näppudega mullas ja looduse lähedal
Õue kipume juba esimeste soojade ilmadega aina rohkem ja rohkem. Kahju on olla toas, kui päike
paitab põski, loodus ärkab ja tärkab silmnähtavalt.
KAIA TALVE
Nõlvaku lasteaia
õpetaja

MAILA ALTROFF
Nõlvaku lasteaia
õpetaja

N

õlvaku lasteaed on asukoha poolest üpris määratlemata seisusega – ei ole
see päris linna- ega ka maalasteaed.
Ühelt poolt paistab linnatulede
sära, samas teisele poole jääb mets,
jõgi ja lokkav loodus. Asukoht
aga ei mõjuta kuidagi seda, mida
me tunneme enda sees. Tahame
olla tugevate juurtega ja tervisest
pakatavad, loodusega ühes. Seda
saab saavutada kõige paremini just
maast madalast, näppupidi mullas
ja rõõmuga õues liikudes.
Esimeste kevademärkide saabu-

des pistis õuesõppenädala korraldaja õpetaja Kaia Talve koos lastega seemneid mulda, et olla valmis
õppeaasta viimaseks suurürituseks,
õuesõppenädalaks. Külvati päevalilli, lillherneid ja daaliaid, kuid
prooviti ette kasvatada ka porgandit, murulauku ja kressi. Et aga
õues ei õpita ainult näppude mullaseks tegemist, vaid ka elu mitmekesisust laiemalt, siis ühel päeval
uudistati hoopis matkavarustust,
mida demonstreeris meie oma lasteaia lapsevanem. Uudistati matkaseljakotti ja mida see sisaldab,
prooviti selga rakmeid, matkakiivrit ja uuriti, millistes tingimustes
saab metsas telgis elada. Hakkama
tuleb saada igal pool, igas olukorras ja igasuguste vahenditega.
Loodus oma liikide paljususega
tõi meile koju ehk lasteaeda kätte ka loomad ja putukad. Kahel
päeval toretsesid lasteaia hoovil
ja lapsevanemate käe all koerad,
kolmandal päeval sibasid ringi ek-

Iga rühm sai ka n-ö oma putuka
(küll ainult nime järgi), kelle kohta tuli materjali koguda ja teda ka
mingil viisil eksponeerida, näiteks
joonistada, maalida, voolida. Näitus putukatest on
lasteaias koridoride seintel kõigile
nautimiseks.
Ja ega õpetaja
Kaia asjata seemneid mulda pistnud – just õuesõppenädalaks
olid seemnetest
kasvanud paraja
Päevalillede istutamine õppepeenardesse
suurusega
taimaterjalidest meisterdasid kõige med, mida lapsed turbapottidega
nooremad lapsed koos naerusuise õppepeenardesse istutasid. Laste
õuesõppemaskoti Päiksepliksiga abiga õnnestus see suurepäraselt,
õues ringisibavatele putukatele nii et sügisel saab mõnegi käest
putukahotelle, sest eks aeg-ajalt saaki küsida.
Õues saab läbi viia aktiivseid ja
tahavad ju nemadki puhata ja lõõgastuda. Lapsed uurisid putukaid rahulikke liikumistegevusi. Näiluupidega ning kogusid nädala teks korraldas logopeed Kadri
jooksul teadmisi nende elu-olust. lastele õues hääliku-, sõna- ja pil-

sootilised putukad. Need putukad
püsisid kenasti toas oma akvaariumites nende omaniku valvsa pilgu
all. Lastevanemate, õpetajate ja
laste abiga kogutud looduslikest

dijahti. Kogu nädala liikumistegevused toimusid õues ning sel korral sattus õuesõppenädala sisse ka
Saue valla lasteaedade suurüritus
koolieelsetele rühmadele – 9. korda
toimunud Saue valla karikas, millest võttis osa viis lasteaeda. Õues
liikumine tundub olevat meie
lasteaia pärisosa, sest seekord tõi
rändkarika koju Nõlvaku lasteaed.
Selle eest täname liikumisõpetaja
Meelis Mäekallet. Saue valla karika
sponsoriteks olid Laitse rallipark,
Mustkunstiteater ja niihea.ee. Suur
aitäh teile! Aktiivselt said koolieelikud liikuda ka üle-eestilisel lasteaedade spordipäeval Audenteses, kus
Nõlvaku lasteaed saavutas 2. koha.
Õuesõppenädal lõppes seekord
ülevate emotsioonide, nutikate
meisterduste, rikkalike teadmiste,
rahulolevate laste ja õpetajatega
ning õhinaga, mis annab hoogu
sellise koostegutsemise ja maailmaavastamise jätkumisele Nõlvaku
lasteaias.

2. juuli 2016

www.laagri.ee

Segway rent
käsitöötuba „Töötuba ratastel“
Udupeened autod
Laagri taluturg kultuurikeskuse õuealal
Vallamaja parklas KIRBUTURG
Rinnamärgi töötuba
Triobeti kardirada
Noorte kirbukas Jõekääru pargis
Cafe tipo laat „Suvetuul“
kohvikuorienteerumine ja geopeitus
näomaalingud Valla(hullu)maja puhvetis
staaride näitus Mustkunstiteatris
Oriﬂame töötoad Kreemikohvikus
Pääsküla jõe äärsel promenaadil
Qigong võimlemine
Tennisekeskuse uue spordihalli tutvustus
Kundalini joogatund
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Sõstrapõõsaste vahelt leian sind, võililled peos...

MAREK SADAMI

KONTSERT
2. JUULIL KELL 18

KOHVIKUTEPÄEVA LÕPUAKORD

JÕEKÄÄRU PARGIS
LAAGRIS
TASUTA
VÕTA PLEED ISTUMISE ALLA, KALLIS INIMENE KÄEKÕRVALE JA TULE NAUDI SUVEÕHTUT

SPORT

Laagri kooli lahtised meistrivõistlused males

SUVISED SÜNDMUSED
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Pühapäeval, 15. mail toimusid Laagri kooli
lahtised meistrivõistlused males. Iga-aastaste
meistrivõistluste traditsiooni algatas 2011. aastal
maleõpetaja ja treener Viive Tutt.
TAIGUR
TOOMING
Laagri Huvialakooli
direktor

18-19. 06

Rahvusvaheline koertenäitus

22.06

Vanamõisa küla 775. sünnipäeva tähistamine
Kleiso Mardi skulptuuri avamine

22.06

Vanamõisa Jaanisimman koos Kukerpillidega

24.06

Rahvusvaheline pärimuspidu BALTICA 2016

1.07

JÄÄÄÄR 25 - juubelikontsert

2-3.07

Geojaanipäev Estonia 2016

3. 07

Pearu Paulus & live band

8-12.08

Noortelaager Augustitreff

17.08

Lenna Kuurmaa ja Koit Toome kontsert

19.08

Koertenäitus

20.08

Vanamõisa käsitöölaat ja Vabaduse Rock 25
www.vabaõhukeskus.ee

S

eekord oli osalejaid 124 ning lisaks
Laagri kooli õpilastele oli mängijaid
Jüri, Vaida, Maardu, Lahmuse, SuureJaani, Rakvere, Surju valla, Põltsamaa ja Tallinna koolidest. Väikeste malelaste hulgas oli
see nii mõnelegi esimeseks võistluskogemuseks. Meistrivõistlused viidi läbi kahel eraldi
turniiril: sünniaastaga 2006 ja nooremad
(A-turniir) ning sünniaastatega 1999-2005
(B-turniir), kus selgitati välja vanuseklasside
U8, U10, U12, U14 ja U17 üldarvestuse
ning Laagri Kooli parimad.
Laagri kooli parimad maletajad
vanuserühmade arvestuses:
U17: 1. Mikk Tomson, 2. Robin Liebert;
U14: 1. Andres Laanela, 2. Mihkel Jesse,
3. Sten Ingerainen;
U12: 1. Joosep Laanela, 2. Hugo Türkson,
3. Heidi Udras;
U10: 1. Artur Klaar, 2. Lotta Eigo,
3. Sandri Segasaar;
U8: 1. Maria Tammiste, 2. Richard Türkson
Üldarvestuse parimad:
U17: 1. Mikk Tomson (Laagri kool), 2. Ilya
Filimonov (Tallinna Kristiine Gümnaasium),

Mikk Tomson Laagri koolist sai nii koolide
üldarvestuses kui oma kooli arvestuses oma
vanuseklassis esikoha (autor Monika Tsõganova)

3. Michael Tarakanov (Lahmuse kool);
U14: 1. Kristjan Aumeister (Tallinna Reaalkool), 2. Viktor Nesterov (Mustamäe Laste
Loomingu Maja), 3. Andres Laanela (Laagri
kool);
U12: 1. Hannes Tõnso (Tallinna Kristiine
Gümnaasium), 2. Eva Värton (Tallinna Kesklinna Põhikool), 3. Trent Asso Tõnisson (Tallinna Tehnikagümnaasium);
U10: 1. Joonas Aditya Naestema (Vanalinna Hariduskolleegium), 2. Miikael Mellikov
(Tallinna Kivimäe Põhikool), 3. Artur Mihhailov (Tallinna Prantsuse Lütseum);
U8: 1. Akira Kivi (Rakvere Vanalinna Kool),
2. Artjom Aleksejev (Mustamäe Humanitaargümnaasium), 3. Andri Vichterstein (Tallinna Kristiine Gümnaasium).
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VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES 22. JUUNI ALGUSEGA 18.00

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

PEAESINEJA:

UPPSARI POPFOLK
TANTSULAVASTUS:
PÄRIS ARMAS SÕBRALIK

Peaesineja: SINGER VINGER

VANAMÕISA KÜLA 775. SÜNNIPÄEV:
16.00 KLEISO MARDI SKULPTUURI
AVAMINE JA KÜLA KOKKUTULEK

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ
Kulinaarne etendus “Magusad ahvatlused”

ÕHTUT JUHIB
SVEN SUMBERG
AVATUD LASTEALA

lihtsam versioon

medalitega versioon

Saku embleem

logo heledal
pinnal

logo tumedal
pinnal

Vanamõisa küla tähistab 22. juunil küla tähtpäeva
skulptuuri avamise ja trükisooja kodulooraamatuga
Nii nagu mitmed Saue valla külad tähistab ka Vanamõisa (ajalooliselt
Kerguta) tänavu suurt tähtpäeva – 775 aasta möödumist esmamainimisest. Seda tähistatakse 22. juunil kell 16 Vanamõisa praeguste ja
endiste elanike kokkutulekuga.

K

indlasti on tähelepanelikud külaelanikud
märganud vilgast ehitustegevust Suurevälja
tee puhkealal. Just sinna püstitatakse paljude
Vanamõisa põliselanike teadaoleva esiisa Kleiso
Mardi (sünd ca 1649) skulptuur. Ajalooallikad
jutustavad, et pärast raskeid nälja-, sõja- ja katkuaastaid oli 1712. aastaks Vanamõisa külas ellu
jäänud vaid 4 inimest varasema 115 asemel. Küla
ei surnud siiski välja. Kleiso Mardil oli õnne: järgmisel aastal sünnitas ta naine Ann poja Ado ja elu
jätkus, nende järeltulijatest kasvasid 1835. aastal
perekonnanimede panemise ajaks välja Kleiuste
haru Hansu talus ja Meenkovide haru Vainu talus. Edaspidi jätkus Kleiso Mardi järeltulijaid paljudesse Vanamõisa taludesse. Meenkovile lisaks
võivad end 300 aasta vanusesse suguvõssa kuuluvaiks lugeda paljud perekonnad Vanamõisas,
Saue linnas ja mujal: Kallikormid, Pardid, Tammed, Norakid, Viidud, Lilled, Meieraud, Jõed,
Humalad, Minid ja loetelu pole kaugeltki täielik.
Esitletakse raamatut „Vanamõisa vihikud 2”
Sellesse raamatusse on kohalik koduloouurija

VANAMÕISA KÜLA 775. AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE 22. JUUNIL:
16.00 Kleiso Mardi skulptuuri avamine
Suurevälja teel
16.20 ühine rongkäik Vabaõhukeskusesse
16.40 külalugude raamatu „Vanamõisa
vihikud 2" esitlus
17.15 - 19.00 tordi söömine, vaba
mikrofon ja vestlus
19.30 pidu jätkub jaanisimmaniga. Kõigile
külaelanikele/sugulastele on sissepääs
Vabaõhukeskusesse prii kuni kell 17.15.
Helle Koppel koondanud 1920. aastatel riigistatud Vanamõisa mõisamaadele rajatud asunikutalude lugusid. Valikuliselt on kirjeldatud Vanamõisa asundusse ehk Piirikülla ja Mäekülla 1930.
aastaiks tekkinud ligi 50 suurema ja väiksema
talu tekkelugusid, arenguid, omanikke ja nende
perekondi. Lisatud on arhiividest leitud lepingute, plaanide, kaartide koopiaid ning külaelanikelt
kogutud fotosid ja dokumente.

Vanamõisa käsitöölaat on pühendatud
Eesti 25. taasiseseisvumispäevale
Vanamõisa käsitöölaat on peresündmus, kuhu tuleb kohale ligi 500
kauplejat ja üle 12 000 külastaja üle Eesti.

P

äevaprogrammis leidub igaühele põnevaid
tegevusi: käsitöölaat, Eesti toidu telk, Tänavatoidu tänav, BBQ festival, Sibulatänav, Saue
valla kogukonnatelk, Kalevi lastelava ja Kalevi
meisterdamise telk, meeleolukas kultuuriprogramm. Taas avab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda piimabaari nimega Piim Päeva Pärl.
Traditsiooniliselt on üheks ürituse tõmbenumbriks olnud Militaarala koostöös Eesti kaitseliidu
ja kaitseväega ning ohutus- ja päästeala, laadapäeva juhib Rohke Debelakk.
Eesti 25. taasiseseisvumispäeva väärikaks
tähistamiseks toimub õhtul erikontsert ja suur
kooride ühislaulmine koos Hardi Volmeri ja
Singer Vingeriga. Ühislaulmisel kõlavad Singer
Vingeri repertuaarist laulud, mis on Eesti rahvast alati kõnetanud ning lisaks ühendkooride
esituses ärkamisaja kaunid laulud.

vad kohalikust toorainest roogasid.

Eesti toidu telk
Juba viiendat aastat järjest tuleb 1200 m² Eesti
toidu telk, kus Eesti väiketootjatel on võimalus müüa oma talu- ja mahekaupa. Toredaks
traditsiooniks ja väga populaarseks on saanud
messitelgis toimuvad kulinaarsed etendused,
kus astuvad üles Eesti tippkokad, kes valmista-

BBQ festival
BBQ festivalil toimuvad Eesti meistrivõistlused BBQ-s koostöös Eesti Barbecue Assotsiatsiooniga. Festivalile on oodata Eesti BBQ
võistkondade paremikku ja ka rõõmsaid sõpruskondi, keda seob ühine huvi BBQ ja grillimise vastu.

Saue valla kogukonnatelk
Energilisem osa sauevallakatest paneb püsti
ühise kogukonnatelgi. Ellu kutsutakse pop-up
kohvik, vaba lava kogukonnapood, milles kõik
käsitöövigurid-küpsetised on sauevallakate
endi nikeradatud. Muidu pilla-palla üle valla
laiali olevad aktivistid saavad korra ühise katuse alla, omavahel tuttavamaks ja võimaluse
ühise näoga ka külaliste poole pöörduda.
Tänavatoidu tänav
Oodata on palju erinevaid maitseid ning huvitavaid tänavatoitlustajaid. Tänavatoidu põhireegel on lihtne – see valmib kiiresti, on tervislik ning seda on tänaval või õuetingimustes
lihtne süüa ja ta on tihtipeale üllatavalt maitsev.

HÜÜRU
JAANITULI

Ehitusluba.ee aitab teil taotleda
maja, suvila, aiamaja, ehitise,
vee- ja kanalisatsiooni torustike
ehitus- ja kasutuslubasid.
info@ehitusluba.ee Tel 58 119 064

Hüüru mõisa pargis
neljapäeval, 23.06.2016
algusega kell 19.00
 rahvalikud mängud
 grillimisvõimalus
 võta kaasa piknikukorv

OTSIME KORISTAJAID JA OSALISE
TÖÖAJAGA KORISTUSJUHTI
Laagri alevikus, Valdmäe 5
asuvasse tehasehoonesse.
Võimalik töötada erinevatel
kellaaegadel.
Lisainfo: Piret, 58551614.
Helistada E-R 9.00-18.00.

Toetajad: MTÜ Hüüru Külaselts ja
Saue Vallavalitsus
Info: www.huuru.ee või 52 38 261

25. JUUNI 2016
LÕPETAJATELE CRAFTI SÄRK JA UHKE MEDAL!

KUMMIHAI

VOLMER KV

OPL LOGISTICS

INFO JA REGISTREERIMINE
www.stamina.ee/kovamees

Koduvald
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JAANIKUUL ANNAB MEIE KOHVIK TASUTA
SOOJAD SAIAD JA GRISSINID ÕLLE KÕRVALE

AHJUD, PLIIDID, KAMINAD
KONSULTATSIOON,
PROJEKTEERIMINE, TEOSTUS
TOOMAS TÕHK
TEL 55 986 786
WWW.PUHASTUSLUX.EE

SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme
tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 45 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2400 väga tubli erinevas vanuses
inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine kauplusekett,
kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

Saku Selveri sõbralikus peres saab tööd

TEENINDAJA
PUHASTUSTEENINDAJA

PARIM SUPP LAAGRIS: SELJANKA
AINULT 1,80 € JA TASUTA SAIAKESED.
REEGEL NR. 1: IGA PÄEV ON VÄRSKE.
REEGEL NR. 2: MEIE KOHVIKUS ON KLIENDIL ALATI ÕIGUS.
Tasuta wifi, parool: meiekohvik
Tere tulemast!
Toitude ettetellimine: 5583139
Veskitammi 3, Laagri Meie Kohvik (Soe toit, soe tuju)
Tel. 6796999; 5583139

• EHITUSTÖÖD
• ERAMUD
(KIVIMAJAD)
• OMANIKUJÄRELVALVE
OÜ Uus Ehitus RC
ue@uusehitus.ee
www.uusehitus.ee
Saue Vald 62x87 mm

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.

AKNAD akende
UKSED
ERIKUJU AKNAD
Ainult meil

2 nädalat

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

valmimine

Ainult meil 30%

sissemaks
Ainult meil

VÄLISUKSED kaasa kingitus

NB! Võtame ühendust vaid
välja valitud kandidaatidega.

LÜKANDUKSED Tallinn: Laki 36

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee

16

NR 6
JUUNI 2016

SAUE VALLALEHT

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

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

Koduvald

KÕIK POTTSEPATÖÖD *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

AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968
IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

Ostame:
* raieõigust
* metsakinnistuid

Teostame:
* raie ja kokkuveo teenust

Hoiame kodud
tuleohutuna
Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee www.lõõrid.ee

Puhastame:
* võsast kraavide ja teede ääred
* võsastunud põllud ja heinamaad

Tel. 53 050 979
www.forestinvest.ee
info@forestinvest.ee

POTTSEPATÖÖD JA
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS

Müüa soodsalt
Keila vallas Aarnamäe
karjääris SÕELUTUD
JA SÕELUMATA MULDA.
Transpordivõimalus.

(AKTI VÄLJAKIRJUTAMISEGA).

Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 56903327.

Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com

PAKUN MURUNIITMISE JA
TRIMMERDAMISE TEENUST
NII KODUAEDADES KUI KA
SUUREMATEL ALADEL.
Eelistatud vallad:
Saku, Saue, Kiili, Kohila
Helista ja küsi lisa! Tel: 5566 0790

Raamatupidamisteenus
OÜ-dele, MTÜ-dele,
FIE-dele.
Tel. 53980550
martin@helitam.ee

Lõikan hekki, niidan
trimmeriga pikemat rohtu
ja heina, saetööd aias,
vajadusel võsalõikus.
Tel. 55547291
62

PAKUME TÖÖD
Tõstuste ja väravate
paigaldajale. Nõuded
- ehituskogemus
- B-kat.juhiload
- tehnikahuvi
CV ja palgasoov
palume saata:
info@hansadoor.ee
Tule 17, Saue tel: 6 596 912

HANSADOOR

• AIAVÄRAVAD
• GARAAŽIUKSED
• PAIGALDUS
TULE 17, SAUE
tel: 6 596 912
info@hansadoor.ee

17 AASTAT KOGEMUSI - VANAD KALAD OMAL ALAL!
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