Huvihariduse
toetamisest
Saue vallas

Vallamaja
spetsialistid said
messilt inspiratsiooni,
et tulevikus avalikku
ruumi veelgi
kihvtimaid
lahendusi luua
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Kas tehisvidinad
oma glamuuri
ja säraga on
atraktiivsemad
kui üks harilik
eesti isa?
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Varahommikune politseioperatsioon Leevikeses
Oktoobrikuine varahommik. Kell on seitse. On sügiseselt pime ja temperatuur
on selline, et hingeauru pahvatab rääkides juba õhku. Tühja Maksimarketi
parkimisplatsi keskel on kobarasse koondunud kuus politseiautot ja
kümmekond mundrikandjat Lääne-Harju politseijaoskonnast.
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annely.sumre@
sauevald.ee
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„N

ii, mina ja Mariliis
ja Roman oleme esimeses, Kätlin, Liina
ja Helen teises. Urmas ja Madis,
te tugevad mehed, saate kahekesi
hakkama, olete kolmandas. Kohe
järjest hakkame võtma. Midagi
keerulist ei ole, nii nagu tavaliselt.
Võtame majad ette, küsime dokumente, viime need autosse kontrolli,“ jagab piirkonna politseinik
Kadi Kuuseoja kätte juhtnöörid
kohe algavaks politseipoeratsiooniks.
Operatsiooni sisuks on Leevikese kämpingukompleksi asukate
dokumentide kontroll. Kena nimega Leevikese taga peitub kummaline koht. Kuigi ümbruskonda
on rajatud mitmetasapinnalised
ristmikud ja magistraalid, käib
väikses metsatukas paarikümnes
kämpingus täitsa oma elu. Puidust majakesed on üsna päevinäinud, mõned mingi ahjulaadse
asjandusega sees, mõned puhta
soojustamata, vett loomulikult ei
ole, kuigi eemal olla väidetavalt ka
mingi ekstra pesemismaja. Aga kasinatest oludest hoolimata leidub
kundesid, kes selle oma ajutiseks
elupaigaks valivad. Juba aastakümneid tegutsenud ja tänaseni osades
puhkuseportaalides välja reklaamitav koht on politseile teadaolevalt
mustlaste peatumispaik.
Kuuest masinast koosnev patrull võtab poeparklast suuna Leevikese poole. Ajakirjaniku masin
suunatakse rivi lõppu, kolm minutit sõitu ja autorong on kohal. Ei
toimu mingit ülemäärast jõudemonstratsiooni, vilkureid peale ei
panda, rehvide sahinal sõidetakse
metsatukka ja jagunetakse pea sõnatult laiali. Kämpingud on pimedad, kell on ju alles 7 hommikul
ka.
Romade kogukondi
kaardistamas
Sellises operatsioonis ei ole polit-

Politseioperatsiooni sisuks on Leevikese kämpingukompleksi asukate
dokumentide kontroll

Juba kolmandat kuud Leevikese püsiasukas Kristiina ja Eestisse puhkusele sõitnud mees ukrainast kiidavad kämpingukompleksi värsket õhku ja
privaatsust

seiametnike jaoks midagi ekstra
põnevat, seda on ennegi tehtud,
aga nüüd on põhjuseks asjaolu, et
Tallinnast tulevates kaebustes on
järsult kasvanud juhud, kus kodanikud kurdavad eriti agressiivsete
ja pealetükkivate kerjavate romade
üle. Ripuvad lausa varruka küljes,
ahistavad nii moraalselt kui füüsiliselt. Ulatavad näiteks möödakäijale lilleõie ja siis hakkavad raha
nõudma. Või uimastavad oma
koerad ja tahavad nende sõnul
haige või sureva looma jaoks raha.
Tegutsevad nad Viru ringil, Balti
jaamas, Ülemistes, Tammsaare
pargis, aga satuvad ka Keilasse ja
Ääsmäele Haru tee risti ja kindlasti
mujalegi. Näiteks on kogukondlikelt Facebooki lehtedelt tihedasti leida hoiatusi kulla ja pannide
müüjate eest. Lisaks inimeste tülitamisele ja kerjamisele pannaksegi
romadele süüks ebaseaduslikku
kaubandustegevust.

„Politsei kaardistab, kus nad
parasjagu resideerivad, palju neid
on, kas on olemas seaduslik alus
riigis viibimiseks,“ selgitab Kuuseoja operatsiooni põhjuseid. Tema
sõnul olla suvel olnud vaikus, aga
nüüd sügisel on ilmselt sissesõitnud
romade tegevus aktiviseerunud.
Miks nad just Eestisse tulevad, ei
oska politseiametnikud öelda. Ei
tundu siin ju kuigi mugav olevat,
eriti sügisetuulte ja vihmadega.
Ka on eestlased pigem tõrjuvad ja
mitte kuigi lahke silmavaatega, kui
võõramaalastega tegemist, seega
ei ole vast loota ka suuremat saaki
kerjamisel.
Teadaolevalt on viimastel aegadel Laagris ja selle ümbruses kasvanud vargused, kas operatsioon
on ka sellega seotud? „Seda mitte,
romad murdvargustega reeglina ei
tegele, nendega seonduvad pigem
avaliku tülitamise teemad,“ kinnitab Kuuseoja.

Rõõmsameelne elukunstnik
Umbes kümne minutiga on selge,
et asustus on kolmes kämpingus.
„Issand, miks nii palju autosid,
midagi juhtus või?“ astub ühest
välja noor naine roosas sulejopes
öösärgi peal. Meik kõik kenasti silmadel ja väga suhtlusaldis. See on
Kristiina, 29-aastane, Eestis sündinud ja n-ö halli passiga, aga eesti
keelt ei räägi. Elab juba kolmandat
kuud Leevikeses. Miks? „No ei ole
kuskil olla mul. Maakler, va tõbras, võttis raha ära. Tuhat eurot.
Nüüd ei olegi kuskile minna, olen
siin. Ma olen oma halli passiga ju
mitte keegi. Mitte inimene. Keegi
ei aita,“ selgitab Kristiina üsnagi
rõõmsameelselt oma kurba saatust.
Temal on kämpingus isegi televiisor ja kass. Aga tulevikku
eriti ei ole. Kuigi ta tahaks saada
ajakirjanikuks. „Noh, niimoodi
mikrofon käes ja televiisoris olla.
Aga välismaal, mitte siin,“ unistab
Kristiina. Et ajakirjanikuks õppida ja ülikooli minna, seda peab ta
mõeldamatuks, see nõuab raha. Ja
pealegi on veel vaja enne siis gümnaasium ära lõpetada, tal jäi kaks
aastat puudu. Ja eesti keel oleks
vaja ära õppida.
„Tee minust politseinikega pilti. Niimoodi nagu nad arreteeriks
mind. Populaarsus, reiting, tead
ju küll. Ja pärast tee mind arvutis
natuke kõhnemaks ka,“ muutub
Kristiina tsipa ülemeelikuks. Politseinikud naisega pildile poseerima muidugi ei tule, aga Kristiina
napsab naaberkämpingus peatuva
ukrainlasest mehe asemele. „Kus
lehes mu pilt ilmub?“ tahab ta veel
teada. Ja lõpetuseks lubab siiski
ka selle kooliminemise asja peale
mõelda.
Teised asukad Leevikeses ongi
kaks ukrainlasest meest. Väga tagasihoidlikud, ei paota napilt suud
ei politseiametnike ega ajakirjanikuga rääkides. Politseinikel on
siiski lisaküsimusi, sest ametlikeks
riiki saabumise dokumentideks
on neil turistiviisad, aga tegelikult
käivad mehed ilmselt kuskil siin
jätkub lk 5
ehitusel tööl. >>>

Volikogud tutvuvad
uue valla valitsuse
struktuuriga
2017. aasta lõpuni teenindavad uut valda senised
linna- ja vallavalitsused, aga
2018. aasta algusest peab
uus, ühine ametiasutus
olema moodustatud. Uuel
volikogul oleks struktuuri
koostamiseks aega vaid
kaks kuud, nii leppisid ühinemisläbirääkijad kokku,
et enne ühinemist tehakse
struktuuriprojekt valmis.

LK 2

Uuring: Ühinevates
omavalitsustes on
valdavalt naiselik
juhtimisstiil
Donald Trumpi presidendikampaania käigus vastas
üks naisvalijatest küsimusele, kas naine võiks olla
president, kindla ei-ga.
Ilmselt ei olnud vastusesse
kätketud niivõrd pahatahtlik seksistlikkus, kuivõrd
mingid alateadlikult sisse
istutatud
stereotüübid.
Eesti ei ole selles mõttes
erand.

LK 6-7

Beebigurmee pakub
viineritele ja friikartulitele alternatiive
Kohvikute lastemenüüst
leiab tavapäraselt friikartuleid viineritega ja makarone juustuga. Niisamuti
kipuvad laste sünnipäevalauad täituma krõpsude,
miniburgerite ja kookidega, mille suhkrusisaldus
võib viia toitumisnõustaja
ahastuse äärele. Just nõnda tõdesid ka Marju ja Triinu, kui oma pisikestele esimeseks sünnipäevaks torti
tellima tahtsid hakata.
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Saue Vallavolikogus 27. oktoobril
• Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud
• Tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord
• Nõusoleku andmine riigihanke „Sisekoristusteenuse osutamine Saue valla objektidele 2017-2019“
• Nõusoleku andmine konsolideeritud riigihanke „Tehnohooldusteenuse osutamine Saue valla objektidel 2017-2019“
korraldamiseks
• Saue Vallavolikogu aukirjade andmine
• Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine (Tervise
tn sidekanalisatsioon)
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine (Kuuse
38)
• Alliku külas asuvate Koru põik L2, Koru põik L3, Koru kergtee L2, Koru tänav L3 ja Koru tänav L8 kinnistute tasuta Saue
vallale omandamine
• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise
järgselt asutatava ametiasutuse struktuuri projekti tutvustamine
• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise
järgselt kasutusele võetava sümboolika (vapi- ja lipukavandi)
tutvustamine valla- ja linnavolikogudele
• Kvartaliaruanne

KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEV

30. november kell 17.30
Saue Vallavalitsuse volikogu saalis
(Veskitammi 4, Laagri).

TEEMAD:
· Korteriühistute toetus eesmärk, võimalused,
taotlemine, aruandlus jms);
· Jäätmekäitlus korteriühistute territooriumil.
Kui on ettepanekuid/küsimusi või teemasid,
mis veel vajaksid arutamist, siis palume need
edastada hiljemalt 25. novembriks 2016
aadressil kati.oolo@sauevald.ee, 6541153 või
katrina.utsar@sauevald.ee, 6541152

Tule tähistame koos

Saue valla
25.sünnipäeva

SAUE VALLALEHT

Koduvald

ÜHINEMINE

Volikogud tutvuvad uue vallavalitsuse struktuuriga
Märtsis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogu
poolt heaks kiidetud ühinemisotsusega käib kaasas vajadus peale ühinemist uus vallavalitsus tööle panna. Praegu toimetab neli
eraldi linna- ja vallavalitsust, aga peale tulevasügist ühinemist
hakkab uue valla rahvast teenindama ja vallaelu korraldama üks
ühine ametiasutus.
KADRI TILLEMANN
ühinemisläbirääkimiste
koordinaator

T

egelikult on muidugi nii, et uue
ametiasutuse struktuuri kinnitamine on järgmisel sügisel valitava ühendvalla volikogu ülesanne ja
vastutus. Aga et tegu on pikemat ettevalmistust ja põhjalikku läbimõtlemist
tarvitseva tööga, siis võib juhtuda, et
uuel volikogul läheks päris nullist alustades tuleval aastal asjaga liialt kiireks.
Nimelt näeb seadus ette seda, et kohe
peale ühinemist kuni 2017. aasta lõpuni
teenindavad uut valda neli senist linnaja vallavalitsust, aga 2018. aasta algusest peab uus, ühine ametiasutus olema
moodustatud. See tähendab, et uuel
volikogul oleks struktuuri koostamiseks
ja kinnitamiseks kõigi muude kiirete asjatoimetuste kõrval vaid ligikaudu kaks
kuud. Seepärast leppisid ühinemisläbirääkijad juba aegsasti kokku, et enne
ühinemist tehakse struktuuriprojekt
valmis.
Kevadel, kohe peale ühinemises kokkuleppimist, asusimegi koos linna- ja
vallajuhtide ja personalikonsultant Piret
Lõuguga struktuuriprojekti ette valmistama. Kõigepealt analüüsisime, kuidas
praegustes ametiasutustes toimetatakse.
Selgus, et praegu töötab neljas omavalitsusasutuses kokku pea 120 teenistujat
ja töötajat: Kernus ja Nissis mõlemas 20
ligi, Saue linnas 33 ning Saue vallas 44.

Uut struktuuri ette valmistades lähtusimegi sellest, et kõik tarvilikud tööd
ikka tehtud saaks, aga et ka ühinemislepingus olevad plaanid oleks võimalik
ellu viia. Ühise mõttetöö tulemusena
ongi valminud esmane struktuurimustand, milles sisaldub praeguse seisuga umbes 95 töö- ja teenistuskohta,
mille täitjad jagunevad üsna traditsiooniliselt sotsiaal-, õigus-, ehitus-, haridus-, kultuuri-, majandus-, arendus- ja
rahandusosakonnaks. Selleks, et ühinemislepinguga ettenähtud halduskeskused Haibas, Laagris ja Riisiperes tõhusalt
tööle rakenduks, on ka sinna parasjagu
personali vaja: praeguse plaani kohaselt
võiksid halduskeskuses töötada selle juhataja, vastuvõtusekretär, registripidaja,
maakorralduse- ja ehituse spetsialistid,
järelevalvespetsialist, haldusjuht ning

lastekaitse- ja hooldustöötajad. On ka
päris uusi ametikohti, mida tänastest
ametiasutustest ei leia, näiteks personalijuht või sotsiaalvaldkonna jurist.
Kõike eelkirjeldatut sisaldav struktuurimustand ongi nüüd läkitatud nii
ühinevatele volikogudele kui ka ühinemist ettevalmistavatesse valdkondlikesse
töörühmadesse. Novembrikuu keskpaigaks on kokku kogutud kogu tagasiside
ja muudatusettepanekud ning siis otsustatakse, mida struktuuris veel muuta.
Sel viisil laiapõhjaliselt arvamusi ja asjaosalisi kaasates valminud struktuurimustand saadetakse tuleval aastal uuesti
volikogudele põhimõtteliseks heakskiitmiseks, lootes, et ka tuleval sügisel valitav ühendvalla volikogu peab töö tulemust selle vääriliseks, et uues vallas selle
järgi toimetama hakata.

JUHTIMINE

Uue aasta arengukava muudatused
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele“ peavad
valla arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta
15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat
ning olema vastu võetud enne uue eelarve koostamist.

21. novembril kell 19

KATI
OOLO
arendusnõunik

Saue valla kultuurikeskuses
meeleolu loovad

Tanel Padar ja
Tomi Rahula
eelbroneeri TASUTA PÄÄSMED 679 6765
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
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam.

2017.

aasta eelarvestrateegiasse
lisati 2020. aasta tegevused ja korrigeeriti 2017.-2019. aasta
tegevusi. Põhitekstis ei olnud vaja teha
suuremaid muudatusi, sest uue ühendvalla tegevuskava näeb ette, et nelja
omavalitsust ühendav arengukava projekt peab olema välja töötatud hiljemalt
2017. aasta suvel/sügisel ja sisuline töö
algab sellega juba käesoleva aasta lõpus.
Hoolimata otsusest mitte teha suuri muudatusi, laekus ikkagi hulk investeeringutega seotud ettepankuid,
mille kohta võttis volikogu oktoobrikuu istungil vastu ka sisulisi otsuseid.
Olulisemad neist on näiteks Ääsmäe
külakeskuse väljaehitamine ja selleks
endisest oluliselt suuremate summade
kavandamine, samuti munitsipaalelamu
hoone rajamise alustamine Laagrisse

seni kavandatust varem, 2017. aastal.
Ääsmäe põhikooli I ja II etapi ehitus
(renoveerimine või uue hoone ehitamine energiasäästu ja energiatõhususe põhimõtetest lähtuvalt) on samuti kavandatud senisest terviklikumalt aastatele
2017-2018, elluviimine sõltub lähiajal
otsustatavast kaasfinantseerimisest, aga
igal juhul peaks järgmisel aastal algama
põhikooli uute õppeklasside tiiva ning
staadioni ehitus. Väga paljud teised investeeringud on samuti seotud Euroopa Liidu vahenditega ja võimalusega
kasutada ära avanenud toetusprogramme. Kuigi sisulist otsust veel tehtud ei
ole, on lisainvesteeringuid taotletud
või taotlemisel Ääsmäe kooli projektile,
Ääsmäe külakeskuse hoone ehitamisele,
hulgale kergliiklusteedele ning aktiivsetele külaprojektidele nagu Tuula seltsimaja ehituse lõpuleviimine või Hüüru
mõisa renoveerimine. Ääsmäe lasteaed
ootab raha fassaadi renoveerimiseks
CO2 meetmest.
Vähemtähtsaks ei saa pidada ka küla-

elanike ettepanekuid, mis seotud eluliselt oluliste ja vajalike investeeringutega.
Nendest positiivse otsuse ja volikogu
heakskiidu said Hüüru küla kergliiklustee Hüüru-Alliku-Saue lõigul Hüüru
veskist Piibelehe tänava otsani (elluviimiseks alustatakse projekteerimist
koostöös riigimaantee haldaja Maanteeametiga) või näiteks praegu jalakäijatele
ohtlik Vatsla külas asuv Vatsla tee äär.
Uues arengukavas ja eelarvestrateegias kajastub ka ettepank/võimalus viia
2017.-2018. aastatel ellu Alliku külla
Kotka teele uue lasteaia rajamine põhiosas linnalise meetme vahenditest. Selle
elluviidavuse eelduseks on koostöö Saue
linna ja valla vahel, milleks mõlemad
osapooled on valmisolekut näidanud,
arvestades juba kokkulepitud ja järgmisel aastal realiseeruvat ühise omavalitsuse moodustumise perspektiivi.
Terve hulk teisi väiksemaid muudatusi leiab uutest arengukava ja eelarvestrateegia terviktekstidest, mis on kättesaadavad Saue valla koduleheküljel.
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HUVITEGEVUS

Huvihariduse toetamisest
Saue vallas aastal 2017
On oluline, et lapsed saaksid lisaks koolile ka muude huvitavate
ja arendavate tegevustega tegeleda, seetõttu jätkab Saue vald
ka uuel, 2017. aastal Saue valla kooliealiste laste huvihariduse
toetamist.
BIRGIT
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

V

astavad korrad uuest aastast
ei muutu, kuid kuna peagi
on erahuvihariduse toetuse
saamise taotluste esitamise tähtaeg,
on ehk sobilik kõik lühidalt üle korrata. Saue vald toetab laste õppimist
nii munitsipaalhuvikoolides kui ka
erahuvikoolides ja –ringides. Kuna
toetamise korrad on erinevad, siis
allpool kõigest lähemalt.
Õppimine erahuvikoolis või
–ringis (v.a Laagri huvikoolis)
Saue vald toetab kõiki lapsi, kes on
kooliealised ja elavad koos vähemalt ühe vanemaga eelmise aasta
31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue vallas, 16 euroga 9 kuu vältel (suvekuudel toetust
ei maksta) ühes ringis osalemisel.
Toetust ei maksta vanemale,
vaid otse huvikoolile või ringile.
Selleks peab huvikool või -ring, kus
laps õpib või treeningutel osaleb,
esitama Saue valda vastava taotluse
30. novembriks. Taotleja õppekava peab olema registreeritud Eesti
Hariduse Infosüsteemis või peab ta
olema alaliidu liige. Muid nõudmisi
taotlejale ei ole.

Peale taotluse esitamist vaatab
sooviavaldused läbi vallavalitsus
ning positiivse otsuse korral sõlmib
vald kõigi taotlejatega lepingu, mille
alusel siis toetust makstaksegi. Kogu
suhtlemine ja arveldamine käib otse
valla ja huvikooli või -ringi vahel
ning lapsevanem valda pöörduma
ega ühtegi avaldust esitama ei pea.
Vanem saab igakuiselt 16 eurot
väiksema arve, sest vastavalt korrale
on kõik huvikoolid ja -ringid kohustatud kogu valla poolt makstava
toetuse, 16 eurot, maha arvama lapsevanema makstavast kuutasust.
Kuna huvihariduse toetamise
korrad on erinevates omavalitsustes
erinevad ning ringidel ja klubidel on
tihti neis keeruline orienteeruda, siis
oleks igati teretulnud, kui lapsevanematena saaksite neid informeerida
sellest võimalusest. Nii on suurem
tõenäosus, et ka teie lapse klubi või
huvikool taotluse esitab ning ka teie
laps saab uuel aastal soodsamalt pakutavas huvitegevuses osaleda.
Kõik vajalikud dokumendid huvihariduse toetamise korraga tutvumiseks ning taotluse esitamiseks on
leitavad Saue valla kodulehelt hariduse alajaotuse alt.
Õppimine Laagri Huvikoolis
Laagris asub Laagri huvikool, kus
toimuvates tegevustes osaleb palju

Laagri kooli lapsi, aga ka teisi valla
nooremaid ja natuke vanemaid elanikke. Kuna Laagri huvikool saab
vallalt toetust tasuta ruumide näol,
siis selles huvikoolis õppimist vald
enam täiendavalt ei toeta.
Õppimine naaberomavalitsuste
munitsipaalhuvikoolides
Saue vallal on lepingud Saue linna,
Keila linna, Tallinna ja Harku vallaga, mille alusel Saue vald katab
nende kohalike omavalitsuste munitsipaalhuvikoolides (Saue linnas
ka noortekeskuses) õppekoha maksumuse. Õppekoha maksumus on
määratud antud kohaliku omavalitsuse poolt ja kajastab õppekoha n-ö
omahinda ja on ka omavalitsustevahelise arvlemise aluseks. Vastav kohalik omavalitsus esitab Saue vallale
arve ja laste nimekirja, mille alusel
vald kannab otse arve esitajale üle
õppekoha maksumuse. Lapsevanema tasuda jääb täies ulatuses koolis kehtiva hinnakirja alusel lapsevanemale määratud õppemaks/
kohatasu. Siin vald lapsevanematele
eraldi enam appi ei tule, sest õppekoha n-ö omahind juba kaetaksegi.
Kui huviharidust puudutavaid
küsimusi veel tekib, saab alati uurida Saue valla kodulehte või esitada
oma küsimuse otse vallamajja haridusnõunikule telefonil 654 1154.

HARIDUS

Tulevikus tähistati mereteemalist
kolmandat sünnipäeva
14. oktoobri hommikul kihas Tuleviku Lasteaed nagu sipelgapesa.
Silmata võis hoopis kapteneid, madruseid, piraate, ringi hõljus isegi
meduus. Kuna 2016. aasta on merekultuuriaasta, otsustasime Tuleviku lasteaia kolmandat sünnipäeva tähistada just mereteemalisena.
KATRIN TIIVAS
Tuleviku lasteaia
õpetaja

L

astele põneva peo korraldamiseks ei piisa lihtsalt vahvatest kostüümidest, sünnipäevalaulust ja maitsvast tordist.
Muusikaõpetaja Kerli ja logopeed
Kerstiga nõu pidades jõudsime tõdemuseni, et lapsed peaksid peol
aktiivselt osalema – nii küpseski idee
korraldada kogu maja hõlmav aaretejaht. Läbi aegade on ju merele
mindud põnevust otsima ja ennast
proovile panema.
Kosmos, nii kutsutakse meie saali, muutus sel korral rannaks, kust
ei puudunud isegi purjekas. „Merekarud“ laulsid „Tuleviku“ laulu,
kuulasid mereteemalist luuletust ja
soovisid meremeeste tervitusega las-

teaiale õnne. Laste suust kõlas hüüd
ahoi-ahoi-ahoi rõõmsalt, justkui
oleks kaugelt rännakult kodusadamasse jõutud.
Peale laulumängu „Tule mängima“ sai iga rühm kaardi, millel sel
korral saarte ja merede asemel lasteaia plaan. Vihjete ja piltide järgi tuli
leida peidetud pusletükid, et neist
oma aardekirstu pilt kokku panna. Retkel hakkama saamiseks tuli
teha koostööd, olla tähelepanelik,
kuid teada ka rühmade nimesid ja
maskotte. Lugemisoskuseta oleks
aardeotsija hätta jäänud, seetõttu
aitasid nooremate rühmade – Unistajate, Virmaliste ja Tähetarkade –
aareteotsijaid õpetajad. Koolieelikutest imelised, ehakiired ja leiutajad,
kel lugemine juba selgem, olid nii
kiired, et nendega oli raske sammu
pidada. Kohati oli hasart nii suur, et
unustati, mida tegelikult otsitakse ja

pilti tuli uuesti vaadata. Maja kõige
väiksematel, alles lasteaiateed alustanud unistajatel võttis aardeotsimine
teistest pisut kauem aega, sest igas
rühmas leidus palju põnevaid asju,
millega oli vaja mängida.
Aardekirstud leiti saalist kiiresti
üles, algul jäid silma muidugi teiste
rühmade omad. Otsimisega oldi nii
ametis, et teistele peidukohta ette
näidata polnud kellelgi mahti. Aare
käes, vaadati saak üle. Rahulolevad
pilgud reetsid, et otsimine oli end
ära tasunud.
Enne rühmadesse minekut laulsime kõik koos veel lasteaiale mõned sünnipäevalaulud ja tantsisime.
Lõbus pidu lõppes rühmas omavalmistatud tordi söömise ja aarde
jagamisega. Iga laps sai kingiks kullaläikelise šokolaadimedali.
Aitäh lastele, vanematele ja kõigile õpetajatele toreda peo eest!

Uus töötaja – jurist Kairi Saarend
Olen pärit Lõuna-Eestist ja elasin kuni 25.
eluaastani Tartus ning Tartu lähistel Elva külje all Peedul. Praegu elan Keilas ning kodus
kasvavad viiene tütar ja kümnene poeg. Mul
on ka kaks täiskasvanud last: tütar omandab
kunstiharidust Tallinna ülikoolis ja poeg õpib
füüsikat Tartu ülikoolis (hetkel teenib aega
Kuperjanovi pataljonis).
Minu enda haridustee algas samuti Tartu
ülikoolis, kuhu suundusin 1994. aastal omandama eesti keele õpetaja kutset, kuid lõpetamiseni ma toona ei jõudnudki. Alustasin
hoopis aastaid hiljem juuraõpingutega ja sain 2007. aastal bakalaureusekraadi praeguseks Tallinna tehnikaülikooliga liitunud Audentesest. Magistrikraadi kaitsesin Tallinna ülikoolis tänavu juunis.
Juristi tööga tegin algust 2008. aasta sügisel, mil astusin ametisse
Vasalemma vallavalitsuses. Minu tööülesanded seisnesid seal peamiselt
erinevate kohtuasjade menetlemises ning kodanike, valla ametiasutuste
juhtide ja vallavanema juriidilises nõustamises. Peale magistrantuuri läbimist aga tundsin, et soovin küll õigusvaldkonnas jätkata, kuid mõnevõrra
teisel suunal. Mu töö Vasalemma vallavalitsuses sarnanes sisu poolest
rohkem inkassofirma kui kohaliku omavalitsuse juristi tööga. Saue vallavalitsuse töökuulutuses välja toodud tegevused pakkusid mulle suurt
huvi ning vestlusel selgus, et meie huvi on vastastikune. Valdavalt saavad
siin mu ülesanneteks lepingute läbivaatamine ja õigusliku hinnangu andmine, kolleegide konsulteerimine, valla esindamine õiguskaitseorganites
ja õigusloome.
Kuna mul on kodus väikesed lapsed ning alles hiljuti oli neid seal lausa
neli, on enda hobidega tegelemiseks aega nappinud. Kuid igal vähegi
vabamal momendil armastan lugemist ja natuke olen tegelenud ka kudumisega. Lisaks avastasin suhteliselt hiljuti enda jaoks pilatese ning olen
nüüdseks andunud (kodus) treenija. Armastan väga ka reisimist ja oleme
püüdnud igal aastal korra abikaasaga ning korra lastega kuhugi lennata.

Uus töötaja – Laagri perearstikeskuse
perearst Elle-Mall Keevallik
Olen pärit Keilast, kus lõpetasin algkooli ja
asusin elama Tallinnasse, 2007. aastal lõpetasin Jakob Westholmi gümnaasiumi. Tartu
ülikooli arstiteaduskonna lõpetasin 2013.
aastal. Kui arstiks õppimise soov oli olemas
juba varajasest lapsepõlvest, siis see, et ma
just perearstiks saan, tuli ka mulle endale
veidi üllatusena. Ülikooliõpingute ajal tahavad enamus tudengeid saada ikka kitsa
FOTO: INDREK SUSI
eriala spetsialistiks, ühelt poolt peljatakse
perearstitöö raskusi, teisalt on kahjuks perearstide maine madal.
2013. aastal alustasin oma residentuuri peremeditsiini erialal (õppe
kestus 3 aastat) ja kuni kolmanda aasta sügiseni polnud ma oma valikus
päris kindel, kuid siis sattusin asendama dr Kullama nimistut ja just siis
sain aru, et minu koht on ikka päris kindlasti peremeditsiinis just seetõttu,
et puudub rutiin. Kui pulmonoloog võib peaaegu 100% kindel olla, et
tema vastuvõtule tullakse hingamisteede probleemidega, siis perearstikeskuses sul pole tegelikult aimugi, mis probleemiga patsiendid täna
tulevad. Minu meelest kirjeldab perearstitöö võlu lause „haiglaarstide
igapäevatöös vahetuvad patsiendid, aga haigused on samad; perearstide igapäevatöös on patsiendid samad, aga haigused vahetuvad“.
Laagri perearstikeskusesse sattusin ma juhuslikult teise aasta sügisel,
kui residentuuriõppes oli ette nähtud maa perearstipraktika. Laagri on
n-ö kõige lähem „maapiirkond“ Tallinnale ja juhuse tahtel ma siia sattusingi. Laagri puhul meeldisid mulle inimesed nii patsientide kui kolleegidena ja seetõttu otsustasin tulla ka pärast residentuuri lõpetamist
Laagrisse tööle ja kandideerida kohe ka 0-nimistule.
Alates ülikooli neljandast kursusest olen töötanud residentuuri kõrvalt
Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas, alguses
abiarstina ja hiljem valvearstina, ka praegu jätkan seal valvete tegemist.
Lisaks perearsti- ja EMO-tööle olen ka Kaitseressursside ameti ekspertarst ning töötan ka Õiguskantsleri büroo heaks. Samuti pean perearstidele ja -õdedele loenguid pisikirurgiast.
Alates 2014. aastast kuulun Eesti perearstide seltsi juhatusse ja seeläbi olen seotud erinevate töörühmade tegemistega koostöös nii sotsiaalministeeriumi, haigekassa, teiste erialaseltside kui ka terviseametiga.
Alates 1. oktoobrist teenindan Saue linna ja Saue valla elanikke Laagri perearstikeskuses. 0-nimistu loodi Saue valda, kuna valla elanikkond
on suurenenud kiiresti ja olemasolevate perearstide nimistud on täis
või kohe täitumas. Õigus ennast perearsti nimistusse registreerida või
perearsti vahetada on kõigil inimestel, seda saab teha vastavasisulise
avaldusega, mis on leitav elektrooniliselt terviseameti kodulehelt või perearstikeskustest.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL OKTOOBRIS 2016 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus algatas 18.10.2016
korraldusega nr 736 Hüüru külas Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee
2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee
lõik 1 kinnistute ja lähiala detailpalneeringu, eesmärgiga muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud
maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha
ette kinnistute kruntimist, maasihtotstarbe osalist muutmist elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus
üksikelamute ja ridaelamu rajamiseks.
Kinnistud jäävad (välja arvatud Kalda tee
6, Kalda tee lõik 1 ja Muinasasula tee 2a)
Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta
korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru
küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu koosseisu. Detailplaneeringuga on
Lehiste 2 kinnistu (suurusega 7,47 ha)
jagatud kokku 11-ks elamu,- äri,- transpordi,- tootmis- ja maatulundusmaa
krundiks ning kruntidele on määratud
ehitusõigus viie ühekorteriga väikeelamu, kahe kahe korteriga elamu ja ühe
ärihoone rajamiseks ning on lahendatud
juurdepääsuteed ja tehnovõrgud. Uue
planeeringu lahendusega kavandatakse
kehtiva detailplaneeringu uuendamist,
sh muuta osaliselt kehtiva detailplanee-

ringuga määratud kinnistute maasihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja
täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-,
maatulundus- ja transpordimaade osas.
Planeeringuga kavandatakse kaks kahe
korteriga elamu krunti jagada neljaks
üksikelamu krundiks ning määratakse
ehitusõigus nelja üksikelamu rajamiseks
(Muinasasula tee 8 ja 11 kinnistud). Olemasoleva ärimaa krundi maasihtotstarve
muudetakse elamumaaks, muudetakse
krundi piire ning määratakse ehitusõigus üksikelamute või kuni 4 boksiga ridaelamu rajamiseks (Muinasasula tee 2).
Muinasasula tee 2a ja Lehiste kinnistud
krunditakse kaheks transpordimaa krundiks, üheks üksikelamu krundiks ning üks
krunt jääb jätkuvalt sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa), millel paikneb Peeter Suure Merekindluse Hüüru
patarei, (1913-1917. a.). Kalda tee Lõik
1 transpordimaa krunt, millel paikneb
avaliku kasutusega tee (Kalda tee), võõrandatakse tasuta vallale. Muinasasula
tee 7 kinnistu, millel paikneb valla veeettevõtjale AS Koveki-le kuuluv veetöötlusjaam võõrandatakse tasuta vastavalt
Saue valla ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule kokkuleppele. Kalda tee 6 kinnis-

tu, millel paiknevad olemasolevad hooned krunditakse kaheks elamukrundiks.
Ülejäänud kinnistute osas jääb Lehiste 2
kinnistu detailplaneering kehtima (Muinasasula tee, Muinasasula tee 9, 10, 12,
13, 14). Planeeritava maa-ala suuruseks
on ca 7,0 ha. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra küla keskuses ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt pere- ja
ridaelamumaa.
Saue Vallavalitsus algatas 25.10.2016
korraldusega nr 745 Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga
ehitusõiguse määramiseks kuni kahe
2-korruseliste ridaelamute rajamiseks.
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Tuulemurru tn 6a kinnistu on hoonestatud
poolelioleva korterelamuga. Kinnistul
paiknev olemasolev hoone projekteeriti ja alustati ehitust aastatel 1993-1994.
Hoone oli projekteeritud suuremahulise üksikelamuna. Saue Vallavalitsuse

25.04.2006 aasta korraldusega nr 410
on määratud kinnistule projekteerimistingimused olemasoleva üksikelamu ümberehitamiseks korterelamuks.
Kinnistule on väljastatud ehitusluba
(25.10.2006.a.), millel kohaselt määrati
ehitusõigus ühe 2-korruselise kaheksa
korteriga korterelamu rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 842 m², suletud netopinnaga 1276 m², kõrgusega maapinnast 10,7 m.
Planeeringuga määratakse kinnistule
ehitusõigus kuni kahe 2-korruselise (3+3
boksiga) ridaelamute rajamiseks, maksimaalse kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m, ehitusaluse pinnaga
kuni 842 m² (sama, mis olemasoleval
korterelamul lubatud ehitusalune pind),
täisehitusprotsendiga (kuni 25%), netopinnaga kuni 1000 m². Hooned planeeritakse paralleelselt Tuulemurru tänavaga. Kinnistul tuleb tagada maksimaalne
kõrghaljastuse säilimine. Parkimine lahendatakse oma krundi piires ning igale
ridaelamuboksile tuleb kavandada vähemalt kaks parkimiskohta. Olemasolev
pooleliolev ehitis lammutatakse. Krundi
piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei

muudeta. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud pere- ja ridaelamumaa. Tuulemurru tn 6a kinnistu kontaktvööndis on
enamus krunte hoonestatud kuni 2-korruseliste üksikelamutega ning osaliselt
ridaelamutega. Saue valla üldplaneeringu seletuskirja kohaselt uute ridaelamu
kruntide koormusindeks (krundipinna
suhe eluaseme arvu) peab üldjuhul olema 400-800, suurenedes asula keskusest äärealade suunas. Planeeritavate
ridaelamute koormusindeks tuleb ca
579 m², mis on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus sätestatud nõuetega.
Saue valla territooriumil novembris 2016 ei kehtestatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega on võimalik tutvuda valla
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud. Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistiltMaili Metsaotsalt 654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee

AVALIK PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUS

Tuulemurru tänava tondilossi asemele rajatakse kaks ridamaja
Järjekordne buumi ajal seisma jäänud ehitis saab uue hingamise.

T

uulemurru tänavale Veskimöldres tahtis toonane
arendaja kümmekond aastat
tagasi püsti panna 8 korteriga maja,
aga majandus muutus, samuti arendaja plaanid ja ehitus jäi soiku. Kahekorruseline hoone sai küll katuse
alla, aga lõplikult valmis ei saanudki.
Ramm Ehituse OÜ sai kinnistu
omanikuks 2016. aasta alguses ja kavandab olemasoleva hoone lammutamist ning selle asemele 6-boksilise
ridamaja (jaotuvad kahe maja vahel)
ehitamist. „Tänaseks ei vasta pooleli
oleva hoonestuse projekt nõuetele
ning potentsiaalsete ostjate ootustele,“ põhjendas Ramm Ehituse arendusprojektide juht Erki Michelson
lammutamise vajalikkust.
Ehitusfirma plaan on rajada kinnistule detailplaneeringu alusel kaks
eraldi hoonet. Bokside arv võrreldes
ehitusloaga väheneb kahe võrra, et
boksidele jäävad kinnistute suurused oleksid mõistlikud. „Kuna
Tuulemurru 6a arendust ümbritsevad peamiselt eramajad, siis detailplaneeringuga taotletav kahe eraldi
hoone rajamine aitab kindlasti paremini sulanduda ümbruskonda.
Püüame rõhuda pigem kvaliteedile
kui kvantiteedile,“ ütles Michelson.
Täna on tema sõnul veel bokside
väljanägemisest, täpsetest hindadest
ja valmimistähtaegadest vara rääkida, kuna ees ootab detailplaneeringuprotsess ning siis saab asuda alles lõpliku arhitektuurse lahenduse
koostamise juurde, seejärel tuleb

taotleda ehitusluba ning teostada
lammutustööd. „Kindlasti on uued
elamispinnad energiasäästlikud ja
vastavad vähemalt B-klassi nõuetele,
pole välistatud ka A-klass, kui hoonete paiknemine ja arhitektuurne
lahendus seda soosib,“ lubab arendusjuht.
Ehitis tuleb netopinnaga kuni
1000 m², esitatud eskiislahendusel
on planeeritavad hooned paralleelselt Tuulemurru tänavaga. Võimalik
on maksimaalselt säilitada kinnistu
põhjapoolses osas paiknev kõrghaljastus. Krundi piire ega maakasutu-

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Jõgisoo külas, Kurvi (katastritunnus
72703:002:0014; 45 741 m2 ärimaa)
kinnistul lähtudes Kurvi kinnistu detailplaneeringust (AS ASE Projekteerimise büroo töö nr PL-10000/DP) suurendades hoonestusala ja täisehituse
protsenti 10 % ning täiendades ehitusprojektile esitatavaid nõudeid.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Koidu
küla, Hämariku tee 7 (katastritunnus
72701:005:0316, 1336 m2 elamumaa)
kinnistule lähtudes Koidu ja Koidu I detailplaneeringust (Stuudio Beeta OÜ
töö nr 12B-2002) suurendades hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest
lahendusest Koidumetsa tee 6 kinnistu
piiri suunas (hoonestusala kaugus Hämariku tee 9 kinnistu piirist vähemalt 5
m ja Koidumetsa tee 6 kinnistu piirist
vähemalt 8 m).
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekterimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laagri
alevik, Seljaku tn 19 (katastritunnus
72703:001:0255; 960 m2 elamumaa)
kinnistule lähtudes Laagri aleviku
Nõlvaku detailplaneeringust (Harju
Projektbüroo OÜ töö nr 36-02 PR) nihutades hoonestusala mälemale poole mälestist (tunnelit) ja suurendades
hoonestusala 10 % ulatuses võrreldes
esialgse lahendusega.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste mää-

ramiseks Laagri alevik, Tervise tn 3
(katastritunnus: 72701:001:1787; 1 525
m² elamumaa) lähtudes Veskitammi
tn, Kuuse tn, Kuuse põik ja Redise tn
vahelise ala detailplaneeringust (OÜ
Maaplaneeringud töö nr 99-01) täiendades ehitusprojektile esitatavaid välisviimistluse, hoone kõrguse ja piirdeaia nõudeid.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Vanamõisa küla, Mesikäpa (katastritunnus
72701:001:1347; 10286 m² elamumaa)
kinnistule lähtudes Villa-Veronika detailplaneeringust (Hirundo OÜ töö nr
HDP-08/08) suurendades hoonestusala 10% ulatuses detailplaneeringu
kohasest lahendusest Aimari kinnistu
poolses osas.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste
määramiseks avatud menetlusena
Vanamõisa küla, Toominga tee 3
(katastritunnus 72701:002:1197; 1 567
m2 elamumaa) kinnistul lähtudes Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringust (Maaplaneeringud OÜ töö nr 164-03) suurendades
hoonestusala kuni 1% ulatuses esialgsest lahendusest Toominga tee L1 kinnistu piiri suunas.
Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.normann@sauevald.ee arvamused esitada hiljemalt 18.11.2016 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri
alevik; info@sauevald.ee)

MÜÜA EKSKLUSIIVSED
ELAMUKRUNDID LAAGRI
SÜDAMES!
Saue Vallavalitsus müüb Laagri südames uue
tennisekeskuse kõrval Tervise ja Kooli tänaval
üksikelamu krunte. Suurepärane asukoht Sinu uuele
kodule!

se sihtotstarvet ei muudeta. Planeeritavate uute hoonete maksimaalne
kõrgus maapinnast katuseharjani
võib olla kuni 9 meetrit.
Planeeringu algamise kohta loe
lähemalt ülalolevast ametlikust planeeringuteatest.

Hetkel müügis oleva valla kinnisvaraga saate tutvuda
nii valla veebilehel kui ka oksjoniportaalis Osta.ee
Varaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks
pöörduda tööpäevadel Saue Vallavalitsuse kinnisvara
projektijuhi Siisike Lehtsi poole (tel. 5298141,
e-post siisike.lehtsi@sauevald.ee)
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AVALIK RUUM

Vallamaja spetsialistid said inspiratsiooni,
et tulevikus avalikku ruumi veelgi
kihvtimaid lahendusi luua

Helsingi messikeskuses toimus oktoobris ehitus-, korrashoiu- ja keskkonnateemaline mess FinnBuild. Vallamaja ehitus- ja keskkonnaosakonna töötajad käisid ühel
päeval üritust kaemas ja väljapanekutega tutvumas.
KATRINA
UTSAR
keskkonnaspetsialist
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oome ehitusmess on Eesti ehitusvaldkonnas tegutsejate seas
üsna tuntud. Nii võis esimesel
päeval messi külastama sõitnud inimeste seas näha mitmete veefirmade
ja ehitusettevõtete, aga ka kohalike
omavalitsuste esindajaid. Rääkides
Soomes ehitusalal tegutsevate inimestega, siis selgus, et suurimaks
erinevuseks võrreldes Eesti kaubandusega on see, et Soomes eelistatakse pigem siseturukaupa ehk oma
on parem ja rõhk on sõnal kvaliteet.
Odavat imporditud ehituskaupa
väga ei soosita. See muidugi tähendab ka, et valik võib poodides olla
väiksem. Eks see suund kumas läbi
ka ehitusmessilt.
Ehitusgurudele oli vaatamist ja
avastamist palju: sise- ja väliruumide spetsiifilised detaillahendused,
viimistlus- ja ehitustooted ning vahendid, ehitusmaterjalide näidised,
soojustuslahendused ja materjalid,
santehnika lahendused, targad lahendused majadele ökonoomsemaks vee-, elektri- kui ka soojuse
kasutamiseks, töö- ja ohutusrõivad
jne. Ja muidugi ei puudunud ühelt
põhjamaiselt messilt ka erinevad
saunad.
Võrreldes Tallinna ehitusmessiga
oli Helsingi oma siiski väiksem ja
tugeva suunitlusega Soome turule.
Plussiks oli muidugi avaliku ruumi
ja keskkonnavaldkonna osa, mida
Tallinna ehitusmessidel väga ei näe.
Suurt ahaaelamust ei olnud, kuid
üht-teist uudistamiseks siiski leidus
Üldiselt võiks öelda, et ehitusvaldkonna alal midagi väga innovatiivset ei pakutud, ka trassiehituslike lahenduste osas vauefekti ei
tekkinud. Siiski sai üht-teist kõrva
taha panna, kuidas saaks Eestis asju
paremini teha: näiteks kasutada õigemaid/paremaid materjale, detaile jne. Saue valla spetsialistid said
FinnBuildi külastades eelkõige ins-

Linnamööbli tootjaid on palju ja
sama palju on ka erinevaid disainilahendusi: pingid, jalgrattahoidikud
ja –paviljonid, bussiootepaviljonid jne.
Näiteks vandaali- ja kuulikindlad klaasid
paviljonidel jne

Välijõusaaliseadmed on muutumas üha populaarsemaks ja viimastel aastatel
on ka Saue valla avalikesse parkidesse üht-teist soetatud. Seadmete tehnoloogia
areneb ja võimalused ning kasutajamugavus paraneb. Siin on näited välujõusaaliseadmetest, kus treenijal on võimalik ise ja lihtsalt ühel seadmel raskusi reguleerida

Aedade ja väravate lahendusi ja väljapanekuid oli samuti mitmeid

piratsiooni välisinfrastruktuuri kujundamiseks ja ideid tulevaste avaliku ruumi projektide täiustamiseks.
Tutvuti erinevate huvitava disainiga
linnamööbli lahendustega, sh eriilmeliste jalgratta- ja bussipaviljonide
lahendustega ning samuti ka välitingimustesse sobivate jõutrenažööriseadmetega, mida uute väljakute
ehitusel kasutada.
Eks väliinfrastruktuuri projektid
valmivadki ametnike ja maastikuarhitektide koostöös ning inspiratsiooni, et edaspidi tuleks valda
veelgi kihvtimaid lahendusi, messilt
saadigi.

Samuti sai uudistada lehe- ja
oksapurustajat, millest võib kasu olla
näiteks hallatavate maa-alade, aga ka
korteriühistute või eramajade lehtede
ja okste purustamisel. Purustusmaterjali
saab kasutada multšina peenardes või
kasutada kompostimismaterjalina

Väga heal tasemel, laheda disainiga ja praktilised tööbussid: sees spetsiaalsed
lauad ja riiulid, töölauad. See oleks ühe ehitusmehe ja –naise unistus, aga eks need
tööbussid olid ka üsna kallid
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Varahommikune
politseioperatsioon
Leevikeses (algus lk 1)
„Ei käi. Puhkusel oleme siin. Rahulik koht, värske õhk,“ pareerib
üks mees need arvamised. Pisut
aega klatitakse seda teemat ning
lõpuks lahkutakse sõnadega, et
kui mehi siiski kuskil ehitusobjektil nähakse, tulevad tõsisemad
jutud.
Dokumendid korras
Ainult ühes kämpingus pesitsevad
romad. Selle eest on neid palju.
Napilt kümneruutmeetrisel pinnal oli kolm täisjõus meest, kaks
naist ja pisike plika. Ja kaks koera. Mehed istuvad ja suitsetavad,
üks naine sahmerdab midagi keedukannuga ja pisikesed pruunid
lapsesilmad vaatavad toimuvat
nurgast. Ajakirjaniku fotoaparaati
nähes teevad kätega selgeks, et selle kasutamine ei ole okei.
Aga muidu on nad väga koostööaltid, annavad dokumendid,
need kontrollitakse autodes nii
politsei andmebaasides kui ka kodakondusus- ja migratsiooniameti
töötajate poolt üle ja selgub, et
kõik on korras. Selgitavad ise veel,
et oodatakse sõpra, kes peaks autoga tulema ja nad Poola viima. Ei
ole põhjust kinni pidada.
Igaks juhuks on politseid assisteerimas ka Eestis elav roma Vlad
Florea, keda kasutatakse tõlgina.
Tema on pärit Lõuna-Moldovast
ja ise elab Eestis juba seitsmekümnendatest, räägib täiesti korralikku
eesti keelt ja oma Leevikeses elavaid rahvuskaaslasi ta ei mõista.
„Nooremapoolsed terved inimesed, aga tööd teha ei taha. Piinlik
on, kui näed täiselujõus meest kerjamas, kargud kõrval ja teeskleb
invaliidi. Siis hakkab vihma sadama, mees haarab kargud kaenla
alla ja paneb minema,“ väristab
Florea õlgu.

Ta teab, et sisse sõitnud romad
ise ütlevad, et Rumeenias neil tööd
ei ole, kõik on halvasti. „Ei tea,
kuidas osadel romadel on ikka see
rändlus tänapäevalgi nii sees. Nad
on väga mobiilsed. Nagu elavhõbe – kuhu voolavad, sinna jäävad
pidama. Õnneks nad ei ole suuremat sorti joodikud ega narkomanid. Üldiselt on nad rahumeelne
rahvas, kui nad ise rahule jäetakse.
Aga konfliktides võivad olla ettearvamatud,“ nendib Florea.
„Riik tegeleb migratsiooniprobleemidega. Meie seekordse
operatsiooni tulemused piirdusid
sellega, et tegime kindlaks, mis
rahvusest isikud meie territooriumil resideeriuvad. Kontrolliti, kas
nende siinviibimisel on seaduslik
alus. Selgus, et kõikidel olid dokumendid korras,“ resümeerib Kadi
Kuuseoja.
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UURING

Uuring: Ühinevates omavalitsustes on
valdavalt naiselik juhtimisstiil

Donald Trumpi presidendikampaania käigus vastas üks tema naisvalijatest telereporteri küsimusele,
kas naine võiks olla president, kindla ei-ga. Sest naistel on hormoonid ja kui neil parasjagu kuumahood peale tulevad, siis võivad nad kümne sekundi jooksul sõda alustada. Ilmselt ei olnud sellesse
vastusesse kätketud niivõrd teadlik või pahatahtlik seksistlikkus, kuivõrd pigem mingid alateadlikult
sisse istutatud stereotüübid.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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es osas ei ole Eesti erand. Meie
vastse presidendi kohta võib
ka lugeda ajakirjanduslikke
nupukesi, millise moelooja mantlit
ta oma esimesel riigivisiidil kannab
ja näiteks Kultuurkapitali uut (nais)
juhti portreteeriti ajalehes pealkirjaga „Ontlikust perest ja puhta põllekesega“. Naiseks olemine iseenesest
annaks justkui põhjenduse nännutavatele kirjeldustele ja patroneerivaks
hoiakuks.
Ja kommentaari mehe suust, et
„ma pole näinud ühtegi normaalset naisülemust“ on kuulnud korra
elu jooksul vast igaüks. Põhjusena
tuuakse üsna sarnaseid argumente,
nagu proua valija Ameerikast välja
tõi. Naistel on pehme suhtlemisstiil,
nad on emotsionaalsed ja mitte eriti
ratsionaalsed, tujukad ja võrreldes
meestega otsustusvõimetumad.
Sellised eelarvamused võivad väljenduda praktilises elu selles, et naisi
unustatakse kollektiivides aruteludesse kaasata, koosoleku laua taga
saavad nad sõna siis, kui meestel
tõesti enam midagi öelda ei ole. Pisut utreeritult, aga siiski.
Ühinevate omavalitsuste tüüride
juures mehed
Teadupärast ootab Saue valda ja
linna ning Nissi ja Kernu valdasid
aasta pärast ühinemine. Mis ühtlasi tähendab seda, et neli eeldatavalt
erineva organisatsioonikultuuri ja
juhtimispraktikaga meeskonda tuleb ühendada. Parasjagu on käes just
uue struktuuri loomise aeg ja kui
süveneda neisse praegu eksisteerivatesse tiimidesse soolisest vaatenurgast, siis joonistub välja tendents,
et juhtivatel kohtadel on enamasti
mehed.
Volikogudes ei ole pilt veel isegi
liiga nihkes – naiste osalus ulatub
seal 23-41 protsendini. Saue vallavalitsuses on näitajad kehvemad. Kui
teistes omavalitsustes on vähemalt
üks naine vallavalitsuses esindatud,
siis Saue vallas otsustavad asju viis
meest ja ei ühtegi naist. Samas on
töötajaskond tervikuna kõigis neljas
omavalitsuses pigem naistekeskne.
Lühidalt ja lihtsustatult: mehed on
rooli juures, naised sõidavad kaasa.
Teadlased on organisatsioone
uurides jõudnud n-ö meheliku ja
naiseliku juhtimiskultuuri kaardistamiseni. On kinnitust leidnud, et
maskuliinse juhtimisstiiliga organisatsioonis peetakse olulisemaks

saavutusvajadust ja eneseteostust,
fookus on eesmärgil, õhkkond on
võitluslik. Naiselike väärtustega juhtimiskultuuris lahendatakse konflikte läbirääkimiste ja kompromisside
leidmise teel, keskkond on toetav ja
põhifookus inimestel. Aga teadlased
kinnitavad sedagi, et üks-üheselt
juhtimisstiilide ja soo vahel paralleele tõmmata ei saa.
Ometi ärgitas see praktikas järgi
uurima, milliseid väärtusi kannavad suhteliselt meesjuhtide kesksed
ühinevad omavalitsused. Testimiseks saadeti kõikidele omavalitsuste
töötajatele küsimustik, mis on koostatud vastandlike väitepaaridega ja
milles ametnikud pidid hindama,
kuidas nad tajuvad üht ja teist äärmust oma organisatsioonis.
Juhtimises pigem
naiselikud väärtused
Saue vald
Kaheksast väitepaarist nelja puhul
hindasid vastajad kõrgemateks feminiinset juhtimisstiili kirjeldavaid
dimensioone: suhted on organisatsioonis tähtsamad kui positsioon,
kõik ideed on oodatud, töökliima
on pigem kaasamisele ja koostööle
suunatud ja konflikte pigem välditakse. Maskuliinse juhtimisstiili
osas hinnati kõrgemaks kolme dimensiooni: info kulgemist mööda
käsuliini, fookuses on tulemused,
mitte niivõrd protsessid, ja otsustamisel on faktid kõige tähtsamad.
Üks väitepaar, tööülesannete kas
käsu või suunavas vormis jagamine,
sai üsna võrdselt hinnanguid.
Saue linn
Kaheksast väitepaarist kuue puhul hindasid vastajad kõrgemateks
feminiinset juhtimisstiili. Suhted
prevaleerivad positsiooni ees, kõiki-

VALLA- JA LINNA VOLIKOGUD
NAISI

MEHI

KOKKU

NAISTE MEESTE
OSAKAAL (%)

SAUE VALD

4

13

17

23,5/76,5

SAUE LINN

7

10

17

41,2/58,8

KERNU VALD

4

9

13

30,8/69,2

NISSI VALD

4

9

13

30,8/69,2

NAISI

MEHI

KOKKU

NAISTE MEESTE
OSAKAAL (%)

SAUE VALD

0

5

5

0/100

SAUE LINN

1

4

5

20/80

KERNU VALD

1

4

5

20/80

NISSI VALD

2

3

5

40/60

VALLA- JA LINNAVALITSUSED

VALLA- JA LINNAVALITSUSTE AMETNIKUD/TÖÖTAJAD
NAISI

MEHI

KOKKU

NAISTE MEESTE
OSAKAAL (%)

SAUE VALD

29

11

40

72,5/27,5

SAUE LINN

19

12

31

61,3 /38,7

KERNU VALD

8

7

15

53,3/46,7

NISSI VALD

9

4

13

69,2/30,8

JUHTIVATEL POSITSIOONIDEL
NAISI

MEHI

KOKKU

Saue vald (vallavanem, abivallavanem (2), rahandusosakonna juhataja, haldusosakonna juhataja,
vallasekretär, sotsiaalosakonna juhataja)

2

5

7

Saue linn (linnapea, abilinnapea (2), linnasekretär,
finantsjuht, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht,
ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht

3

4

7

Kernu vald (vallavanem, abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht, sotsiaalvaldkonna juht,
majandusjuht)

3

3

6

Nissi vald (vallavanem, vallasekretär, finantsjuht,
humanitaarvaldkonna juht)

3

1

4

de ideepagas on oodatud, tööülesandeid jagatakse suunavas vormis,
töökliima on koostööle suunatud,
otsustamisel võetakse faktide kõrval arvesse ka emotsioone, konflikte
välditakse.
Maskuliinse juhtimisstiili dimensioonidest hindasid vastajaid kõrgemaks info jagamist

mööda käsuliini ja tulemuste fookuses olemist, mitte niivõrd protsesse
nende saavutamiseks.
Nissi vald
Kaheksast väitepaarist kuue puhul
hindasid vastajad kõrgemateks feminiinset juhtimisstiili. Võib öelda,
et suhted organisatsioonis on üli-

Ühinevates omavalitsustes
joonistub välja tendents,
et juhtivatel kohtadel on
enamasti mehed.

KOMMENTAAR SAUE
VALLAVANEMALT
Ühendomavalitsuse struktuuri
kujundamisel on tähtsaimaks
küsimuseks olnud pigem see,
kuidas olemasolevaid teadmisi
ja oskusi võimalikult hästi uude
organisatsiooni üle viia. Samas,
arvestades organisasooni ja valla olulist suurenemist, on konsultandid juhtinud tähelepanu ka
strateegilise juhtimistasandi olulisusele. Kõige selle juures pole
eraldi tõstatatud küsimust organisatsioni soolisest koosseisust.
Ühinevas, st ümber kujunevas
ja muutustes olevas organisatsioons võiks teoorias juhtimisse
klassikalises mõttes naiselikku
käekirja kaasamine olla positiivne organisatsiooni tervisele. Eeldusel, et sellega kaasneb suurem
empaatiavõime ja keskendumine protsessidele ja inimestele.
Samas olen oma praktikas kokku
puutunud ka naisjuhtidega, kes,
tõenäoliselt püüdes oma loomupäraseid omadusi alateadlikult
kompenseerida, toimetavad hullemini ja mehelikumalt kui ükskõik milline meesjuht. Nii et ega
see päris mustvalge pole.
Teisalt võib muutustes olev organisatsioon vajada just kiireid
ja konkreetseid otsuseid (ehk
siis maskuliinsemat juhtimisstiili),
et kiiremini läbida paratamatult
turvatunnet lõhkuv ümberkujunemise faas ja seega teha ruumi
uuele organisatsioonikultuurile.
Kokkuvõttes tundub, et naiselikud väärtused ja hinnangud
võiksid muutuste faasis olla
heaks tasakaalustajaks uue organisatsiooni kujunemisel, aga
ma isiklikult ei ole seda meelt, et
need kaasneksid ainult naisjuhtidega ja vastupidi. Ühendvalla
juhtimiskultuuri
kujundamisel
loodetavasti lähtutakse sooneutraalselt eelkõige olemasolevate inimeste kompetentsidest.
Volikogus aga küll loodaks näha
naisi senisest enam, sest ühiskonna valupunktide tunnetamises on nad sageli osavamad.

tähtsad, sest seda tajutakse oluliselt
kõrgemalt kui hierarhiat. Ka info jagamine ei ole kuidagi seotud käsuliiniga, see toimub rohkem kaasavalt
ja koostööna. Sama lugu on ka tööülesannete jagamise ja töökliimaga
tervikuna.
Ainsa maskuliinse juhtimisstiili
näitajana toodi kõrgemate punktidega välja faktide, mitte niivõrd
emotsioonide olulisust otsuste tegemisel.
Kernu vallast laekus vastuseid
kahjuks nii vähe, et pädevat analüüsi
teha ei olnud võimalik. >>>
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SAUE
VALD

SAUE
LINN

NISSI
VALD

Suhted määravad organisatsioonis
rohkem kui positsioon

27%

33,50%

71,50%

Hierarhia ja positsioon/ametikoht on
organisatsoonis määravad

23%

11,20%

0%

Info jagamine on pigem kaasav ja
koostööle suunatud

27%

22,40%

57,20%

Info kulgeb pigem ülevalt alla mööda
käsuliini

38.6%

44,50%

0%

Fookuses on eesmärgid ja tulemused

61.7%

34,60%

14,40%

Fookuses on protsessid eesmärgi
saavutamiseks

7.7%

22,30%

14,40%

Otsitakse mitmeid sisendeid, kõik
ideed on oodatud

38,60%

55,70%

57,20%

Otseselt asjasse mitte puutuvaid
ideid ei arvestata

34,70%

22,30%

28,60%

Tööülesandeid jagatakse pigem käsu
vormis

38,60%

22,30%

14,30%

Tööülesandeid jagatakse pigem
suunavas vormis

38.5%

44,60%

57,20%

Töökliima on pigem võitluslik ja
võidule orienteeritud

27%

33,50%

14,30%

Töökliima on pigem kaasamisele ja
jagamisele suunatud

34,70%

44,70%

85,80%

Otsustamisel on faktid kõige
tähtsamad

53,9%

33,50%

57,20%

27%

44,50%

42,90%

Konflikte pigem välditakse, sest need
kipuvad isiklikuks minema

42,40%

66,80%

42,90%

Konflikte ei võeta isiklikult

23,1%

22,40%

14,30%

Otsustamisel arvestatakse faktide
kõrval ka emotsioone

• Ülejäänud vastajad hindasid, et organisatsioonis ilmnevad mõlemad vastandlikud juhtimisstiilid.
• Punase värviga on kirjeldatud maskuliinse juhtimise dimensioonid, musta
värviga feminiinse juhtimise dimensioonid.		
• Küsimustiku koostamise aluseks on võetud teadlaste käitumuslikke kirjeldusi
maskuliinse ja feminiinse juhtmisstiili kohta
.		
• Et vastuseid mitte kallutada, ei olnud küsimustku esitamisel ühtegi konkreetset viidet feminiinse-maskuliinse juhtimise kontekstile.
• Kernu vallast ei laekunud piisavalt vastuseid, seega ei ole hinnangud tabelis
esitatud

Hoolimata
suhteliselt
meestekesksest
juhtimisest, ei saa
pidada uuringus
osalenud omavalitsusi siiski mitte
maskuliinse, n-ö
käsin-poon-lasen
juhtimisstiiliga
organisatsioonideks.

Nimetamist väärib ka, et n-ö
lahtisele küsimusele palvega kirjeldada oma sõnadega juhtimiskultuuri, vastasid valdavalt ainult Nissi
valla ametnikud. Mis uuringute
kontekstis tähendab seda, et kui
inimene lisaks lahtrite täitmisele
tahab ise aktiivselt anda lisainfot,
siis tunneb ta teemaga keskmisest
rohkem seotust. Nii täiendasid nissikad veel: juhtimiskultuuriga võib
üldiselt rahule jääda, muret teeb
vahel info moonutamine, põhiliselt keskendutakse koostööle, teineteise aitamisele ja suunamisele,
küsimused ja arutelud erinevate
ametnike vahel on osa igapäevatööst, töökeskkond on motiveeriv
ja julgustav, juhtimiskultuur on
pigem väärtustamisel ja usaldusel
baseeruv, väga hea sisekliima.
Ka Saue vallast laekus üks kirjel-
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dav vastus organisatsiooni juhtimise kohta: tulemusele suunatud, aga
piisavalt individuaalset vabadust
andev juhtimine. Väga positiivne
on, et keegi ei aja näpuga järge, et
kõik inimesed oleksid 8-17 oma
laua taga; et oluliseks peetakse
tulemust ja probleemide lahendamise efektiivsust. Esile kerkinud
probleemidele pööratakse koheselt
tähelepanu ja püütakse koos lahendusi leida.
Järeldused
Seega hoolimata suhteliselt maskuliinsest (loe meestekesksest juhtimisest), ei saa pidada uuringus
osalenud omavalitsusi siiski mitte
maskuliinse, n-ö käsin-poon-lasen
juhtimisstiiliga
organisatsioonideks. Pigem on juhtimises tajutavad pehmemad väärtused: suhted,
kaasamine, toetav sisekliima jne.
Nissi vallavalitsuses on seda kõige enam välja toodud. Samal ajal
Saue vallavalitsuses on feminiinse
ja maskuliinse skaala dimesnioonid
üsna tasavägised.
See ajakirjanduslik eksperiment
ei pretendeeri muidugi mingile
tõsiteaduslikule järeldusele. Oli
lihtsalt mõttemäng saamaks teada,
millised on ühinevate omavalitsuste tajud ja arvamised juhtmise osas
ja võibolla annab see ainest uue
struktuuri loomisel. Etteheiteid
liigselt meheliku juhtimisstiili osas
teha ei saa, küll aga tuleks arvestada, et osad ühinevad omavalitsused
kannavad n-ö pehmeid väärtusi
enam kui teised ja uue organisatsiooni loomisel, uute ühtsete väärtuste kujunemisel tasub seda arvestada.
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Naiselik ja mehelik juhtimiskäitumine ehk kas ja kuidas
soolised erinevused võiksid juhtimiskultuuri mõjutada?
ANTEK
KASEMAA
Tallinna ülikool,
organisatsioonija juhtimisteooria
lektor

M

eeste ja naiste eestvedamisstiile ja eelkõige
nende võimalikke erinevusi on uuritud palju, sest teadlasi
on pikalt vaevanud küsimus, miks
juhtide, eriti tippjuhtide hulgas
on võrdlemisi vähe naisi. Näiteks
Eesti juhtimisvaldkonna 2015. aasta uuringu järgi on naisi ettevõtete
juhtkondades ca 27% ning erinevate
uuringute alusel on Eesti organisatsioonide juhtimistasandil naiste
osakaal vahemikus 16-30%. Kui
võrrelda neid näitajaid teiste riikidega, siis riigiti on pilt erinev, kuid pea
kõikjal naiste kahjuks (Kark & Eagly, 2010; Northouse, 2013, 305).
Kuidas seda kõike seletada? Põhjusi
on välja toodud mitmeid, kuid peamiselt on toetust leidnud väide, et
naisjuhtidesse suhtutakse eelarvamustega (Northouse, 2013, 326).
Uurides meeste ja naiste eestvedamiskäitumise erinevusi, on leitud,
et naiste juhitavate organisatsioonide tõhusus ei erine kuidagi nende
organisatsioonide näitajatest, mida
juhivad mehed (van Engen & Willemsen, 2004). Mõned uuringud on
näidanud, et naisjuhid on perspektiivsemad (ümberkujundavamad)
kui mehed (Ayman & Korabik,
2010), mis tähendab ka seda, et nad
initsieerivad rohkem muutusi, nende alluvad on tööga rahulolevamad
ning valmis rohkem organisatsiooni
heaks pingutama. Lisaks on naised
efektiivsemad keskastme juhtidena,
ilmselt seetõttu, et nende sotsiaalsed
oskused on paremad ning just need
positsioonid seda ka igapäevaselt
nõuavad (Eagly, Karau & Makhijani, 1995).
On leitud, et teatud valdkonnas
tegutsevad organisatsioonid on oma
kultuurilt ja arusaamadelt teistega
võrreldes väga maskuliinsed, näiteks loetakse sellisteks valdkondadeks militaariat ja paramilitaariat.
Samal ajal näiteks haridus, erinevate
sotsiaalteenustega tegelevad, aga ka
erinevad valitsusasutused on arvatud pigem mitte nii maskuliinseteks
(Kark & Eagly, 2010). Seega võib
järeldada, et meesjuhid on tulemuslikumad sellistes kontekstides, mis
on traditsiooniliselt meeste domineeritud ning kus alluvad on valdavalt mehed. Naisjuhid, vastupidiselt,
sobituvad paremini pigem kontekstidesse, mis on traditsiooniliselt kujundatud naistöötajate poolt ja kus
naiste osakaal organisatsioonis on
pigem kõrge.
Ehk siis sõltub palju sellest, millisena juhte ette kujutatakse. Kui
organisatsiooni liikmed on „harjunud“ sellega, et juhid on pigem
mehed ja nad hindavad juhtides just
nn mehelikke omadusi ning seovad
selle ka oodatava efektiivsusega, siis
on tõenäoline, et sellesse kujutelma
naisjuhid ei sobi. Seda juhul, kui

nad ei esinda just seda mehelikku
poolt juhtimiskäitumise juures. Ehk
teisisõnu – kui keegi usub, et naine
juhina ei ole piisavalt agressiivne või
enesekindel, et olla juhina tõhus, siis
see (stereotüüpne) hoiak mõjutab ka
tema käitumist ja ta otsib ümbritsevast eelkõige neid argumente, mis
seda hoiakut toetavad. Teisipidi vaadatuna tunnetatakse mehi, kes oma
juhtimiskäitumiselt on agressiivsed
ja jõulised, pigem kui asjakohaselt
käituvaid, samal ajal kui naisi, kes
niimoodi käituvad, tunnetatakse
kui väga pealetükkivaid. Huvitav on
siinjuures see, et kui mehed käituvad juhina demokraatlikumalt, siis
seda naiselikuna ei tunnetata (Kark
& Eagly, 2010).
Seega uuringud ei näita kuigivõrd, et naised juhtidena või naiselikku juhtimiskäitumist saaks
kuidagi pidada kehvemaks vastassugupoole praktiseeritavast, pigem on
erinevused marginaalsed ja naiste
kasuks.
Lisaks juhtimispraktikale tuleks
organisastioonide toimimise juures
vaadelda ka organisatsioonikultuuri. Mõnede käsitluste järgi võetakse
juhtimispraktikat kui organisat-

Uuringud ei näita
kuigivõrd, et naised
juhtidena või naiselikku
juhtimiskäitumist
saaks kuidagi
pidada kehvemaks
vastassugupoole
praktiseeritavast, pigem
on erinevused marginaalsed
ja naiste
kasuks.

sioonikultuuri osa ning mõned jälle
väidavad, et juhtimispraktika abil on
võimalik organisatsioonikultuuri
kujundada.
Organisatsioonikultuuri käsitlusi on mitmeid, üheks tuntumaks
näiteks G. Hofstede rahvuskultuuride erinevusi uurides alguse
saanud käsitlus. Hofstede (2001)
defineeris kultuuri, sh organisatsioonikultuuri, kui meele kollektiivset programmeerimist, mis eristab
ühte inimkooslust teistest. Hofstede (2001) kultuurikäsitluses on viis
dimensiooni, mis on aluseks ka organisatsioonikultuurile. Nendeks
on võimudistants, määramatuse
vältimine, individualism vrs kollektivism, mehelikkus vrs naiselikkus ja
lühiajaline vrs pikaajaline orientatsioon.
Meid huvitab antud juhul mehelikkuse-naiselikkuse dimensioon,
mida saaks just organisatsioone silmas pidades kirjeldada järgnevalt
(Hofstede et al., 2010): sellises organisatsioonis, kus on kõrge mehelikkus, väärtustatakse agressiivsust
ja otsustavust, konfliktide lahendamise aluseks on tugevama õigus, tasusid jaotatakse pigem (tunnetatud)
õigluse alusel, seal arvatakse, et
inimesed elavad, et töötada, rohkem

raha on olulisem kui rohkem vaba
aega, ametiredelil tõusmine on kohustuslik meestele, valikuline naistele, viimaseid on juhtivatel kohtadel
märgatavalt vähem kui mehi, töö
huvitavaks muutmisel on võtmesõnaks töö rikastamine. Naiselikkust
väärtustavates organisatsioonides
hinnatakse pigem intuitsiooni ja
konsensust, konflikte lahendatakse
kompromisside ja läbirääkimistega,
tasusid jagatakse võrdsuse alusel,
arvatakse, et inimesed töötavad selleks, et elada, vaba aeg on väärtuslikum kui suurem sissetulek, tõus
ametiredelil on valikuline mõlema
soo jaoks, töö tegemine muudetakse atraktiivsemaks läbi suhtlemise ja
koos töötamise.
Kultuurilised erinevused (needsamad ülal mainitud dimensioonid,
sh ka mehelikkus vrs naiselikkus)
väljenduvad mitmel erineval moel ja
sügavusel. G. Hofstede järgi (2010)
on nendeks väärtused, rituaalid,
kangelased ja sümbolid. Esimesed
neist on suhteliselt laiad, tunnetega
seotud tendentsid eelistusteks, mis
aitavad teha valikuid. Rituaalid on
kollektiivsed tegevused, mis ei anna
käegakatsutavat tulemut, kuid on
olulised, sest väljendavad midagi,
mis on sotsiaalselt oluline. Näiteks
käivad siia alla kõikvõimalikud tseremooniad. Kangelased on isikud,
kellel on kanda mingi oluline väärtus selle konkreetse kultuuri jaoks,
rõhutades nii soovitatud käitumist
selles organisatsioonis. Sümbolid
on seevastu kõikvõimalikud väliselt
vaadeldavad käitumised, mis kannavad selle konkreetse organisatsiooni
jaoks mingit tähendust, näiteks kõnepruuk, teatud väljendid, žestid
jms.
Püüdes eelnevalt analüüsitud
soolised erinevused paigutada organisatsioonikultuuri konteksti, tuleks
ilmselt sedastada, et organisatsioonikultuur ei ole ilmtingimata mehelik või naiselik, ka teised dimensioonid (kui võtame aluseks Hofstede)
on olulised. Pidades silmas organisatsioonide ühinemisi, siis tekitavad
erinevad arusaamad sellest, mis ühes
organisatsioonis on õige ja mis mitte (st organisatsioonikultuur), paratamatult ebakõlasid ja konflikte.
Halvimal juhul on lõpptulemuseks
midagi sellist, mida Siehl & Martin
(1984) nimetasid kontrakultuuriks ja mis vastandub sellele, mida
ühinenud organisatsioon tegelikult
eesmärgiks on võtnud. Või teise
variandina nn paralleelkultuur, kus
ühisosa nn „ametliku“ kultuuriga
sisuliselt puudub ning eksisteeritakse mingis mõttes paralleelmaailmas,
aga vastandamist ka ei ole. Kuidas
muudatusi nii juhtida, et seda kõike
ei juhtuks, see jääb ilmselt järgmiste
artiklite teemaks, aga juhul kui organisatsiooni naisliikmetel on mingil põhjusel raske aktsepteerida nn
meheliku organisatsioonikultuuri
(sest varasem oli midagi muud), siis
üheks võimaluseks on seda natuke
„pehmemaks“ kujundada, kasutades selleks eelpool mainitud rituaale, kangelasi ja sümboleid.
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Igapäevatarkused
isale
• Armasta oma lapse ema. Suhtu
temasse austusega ja näita oma
armastust. Ka avalikult.
• Ole alati olemas. Kvaliteetaega ei teki, kui ei ole kvantiteeti.
Veeda oma lapsega aega lihtsalt
sellepärast, et olla tema lähedal.
Täna ta roomab ringi mähkmetes,
homme annad sa talle oma autovõtmed ja varsti on tal pulmad.
Ühel ilusal päeval ei ole see vana
mees (sina) võibolla enam tema
esimene kaaslase valik. Praegu
veel äkki oled.
• Päästa päeva. Ta vajab kangelasi ja see võid vabalt olla sina.
• Kui su laps tülitseb oma emaga,
siis vali väga targalt pooli.
• Ei ole kunagi liiga vara õpetada
talle rahaasju. Kuigi tõenäoliselt
tühjendab ta su taskuid teismelisena igal juhul.
• Tee talle igaks sünnipäevaks
tema vanuse kujuline pannkook.
• Osta talle samasugused tennised nagu sul endal. Seda aega
ei ole kauaks, kui ta tahab kanda
oma isaga sarnaseid jalanõusid.
• Õpi ütlema ka ei. Ta võib praegu selle üle toriseda, aga ühel
päeval olete mõlemad selle üle
rõõmsad.
• Ütle talle, et ta on armas ja hea.
Ütle seda ikka ja jälle, sest nagunii hakkab elu talle väitma vastupidist.
• Õpeta teda autorehvi vahetama. Tühi rehv võib ühel päeval
tema elus tekitada paanikahoo.
Aga ta teab, et võib igal juhul
sulle helistada, kui see peaks juhtuma.
• Vii ta telkima. Jälgi tema nägu,
kui ta avastab uusi asju. Ja Ipäd
jäta koju.
• Luba tal koos endaga autorooli
hoida. Talle jääb see päev igaveseks meelde.
• Kui ta õpib musi tegema, siis tahab ta seda tingimata teha kogu
aeg. Julgusta teda.
• Kui õpetad teda õigesti päevalilleseemneid sööma, siis see
muidugi ei taga veel kohta heas
ülikoolis. Aga õpeta ikkagi.
• Ära kunagi unusta tema sünnipäeva. Ta küll ei mäleta ilmselt,
mida sa kümnendaks sünnipäevaks kinkisid, aga ta mäletab, kui
sind kohal ei olnud.
• Las ta roomab murul, see on
tema hingele hea. Ega see sulle
ka halba ei tee.
• Ühel päeval ta tahab, et ostaksid sünnipäevaks talle hobuse.
Kui sul just ei ole maamaja, siis
ära osta. Parem rendi.
• Kui su teismeline laps on endast
väljas, siis pead õppima, millal
sekkuda ja millal taanduda. Ja kui
sul see õnnestub, siis õpeta teistele ka.
• Tea tema lemmikjäätist.
• Ta ootab sind õhtuti alati innukalt koju. Ära siis hiljaks jää.
allikas: internet

SAUE VALLALEHT
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TÄHTPÄEV

Isadepäeva eel – isadest ja isadele

Isasid on väga erinevaid. Eemalolevad ja kohalolevaid. Formaalselt kohalolevaid ja päriselt ka. Habemega, ülikonnaga, väsinud, õnnelikke. Isad kannavad kukil ja sõidutavad klassiõhtule. Sunnivad trenni
minema ja õpetavad matemaatikat. Ühtedel isadel on kogu aeg kiire, teised mängivad kitarri. Mõned on
targad, mõned on head, mõned on mõlemat. Neil kõigil on üks ühine asi ka – nad on olnud osalised lapse
sünni juures. Ja need lapsed on omal moel nähtamatu nabanööriga selles mehes kinni. Teadlikult või alateadlikult. Katkendlikuma või tugevama sõlmega kokku seotud, aga seotud igal juhul. Kaks sauevallakat
räägivad pühapäevase isadepäeva eel isadest ja isaks olemisest.

Mõtiskledes tänapäeva isaärasustest
KRISTO
VEINBERG
sauevallakas

M

e elame iidolite maailmas. Paradoks, millega
puutume oma igapäevaelus tihedalt kokku. Tahame me
seda või mitte. Tihtipeale aga ei
teadusta ega märka, kui suure isikukultuse mõju all me tegelikult
elame. Süüdistagem selles siis infotehnoloogia ülivõimsat võidukäiku
või ülemaailmset globaliseerumist.
Igasuguse info kättesaadavus läbi
erinevate meediakanalite on muutunud neetult lihtsaks. Ekraanid siin,
ekraanid seal. Vaid kahe kerge näpuliigutusega võid sa põgeneda reaalsusest tehismaailma. Rännata oma
meeltega täpselt sinna, kuhu tahad.
Vaadata ja näha seda, mida soovid.
Elada hoopis teist elu.
Üha kiireneva elutempo juures
on mõnusalt lihtne suruda oma
võsukesele pihku mõni nutiseade.
Suunates sedasi lapse tähelepanu
osavasti endalt hoopiski mõne helendava ekraani rüppe. Saamata aga
aru, mis sellega kaasneda võib...
Ärge saage valesti aru! Tegu ei
ole vihakõne või manitsusega lapsevanemate suunas. Kaugeltki mitte.
Ma lihtsalt üritan kuidagi formuleerida sõnadesse seda, millega ma oma
õpetajatöös ja igapäevaelus kokku
puutun.
Aga et jõuda asja tuumani, pean
ma alustama algusest.
Mina olen Kristo. Legendaarse 91.
aasta väljalase, kes 4/5 oma senisest

elust elanud Laagris, Saue vallas.
Kohas ja keskkonnas, mis ühe lapse kasvamiseks on ütlemata mõnus,
hea ja piisavalt turvaline. Ma ei ole
veel isa. Vastav täiskohaga kauamängiv amet ei kuulu veel mu lähitulevikumuusika plaadiriiulisse. Mitte
et mul laste ja isaks saamise vastu
midagi oleks. Ei. Üldsegi mitte. Ma
lihtsalt ootan õiget aega, sest ma tahan olla oma lapse jaoks olemas. Ma
tahan olla valmis. Valmis pühendama end talle. Toetada, suunata ja aidata teda siin maailmas. Kuid praegu pole veel see
aeg. Mina ei ole
valmis.
Lapsed on
meie ühiskonna hingepeegel.
Kindlasti ei ole
tänapäeva väljalasked sellised
nagu lapsed ennemuiste. See
on paratamatus, millega me
peame leppima. Samuti peame leppima ka faktiga, et isakuju koondilminguna hakkab vaikselt devalveeruma. Õigemini muundub ta ühest
sfäärist teise. Jagate biiti?
Las ma seletan selle lahti.
Vaadake, kui mina olin väike, oli
minu suurimaks iidoliks minu isa,
kes tol hetkel teenis perele leiba,
püüdes pätte ja kaabakaid. Hoides
sedasi vastselt taassündinud kodumaad kõige kurja eest. Esietalonina püsis ta seal üsna pikalt. Seniks,
kuni mu maailmapilt rohkem avardus. Kuniks isa kõrvale ilmusid

ka Schumacherid, Veerpalud, Jan
Uuspõllud ja Justin Timberlake'id.
Aga kuna meediumi ja infoallikana
oli minu ajal laiemalt levinud ning
kättesaadav ainult televisioon, siis
ei olnud minu generatsioonil erilist
võimalust pageda erinevate iidolite rüppe sinna tehislikku maailma.
Otsene kommunikatsioon isa ja poja
vahel eksisteeris veel.
Tänapäeval on aga igasugused
erinevad kanalid ja võrgustikud juba
hälliski lebaskledes vägagi kättesaadavad. Rääkimata iidolitest, keda

on hoopiski meediastaarid, juutuuberid ja kõik, kel vähe rohkem kulda
ja karda peale raputatud. Kui sellele
lisaks peaks veel juhtuma, et isa ei
ole lapse jaoks (päriselt) olemas, siis
võibki see kergekäeliselt viia isafiguuri hääbumiseni. Kui lähedane
suhtlus oma võsukesega minetada
juba lapse elutee algusjärgus, siis
hiljem seda tagasi võita on palju keerulisem kui mitte võimatu. Võitlus
tuuleveskitega, kui tuua kirjanduslikke paralleele.
Päriselt olemas olemise all ei pea
ma silmas lapse struktureeritud
(ranget) kasvatamist. Kasvatamine
kui selline on praeguses globaliseerunud ja arenenud maailmas üsna
ajast-arust. Tänapäeva (ja ka futu)
isade suurimaks kreedoks võikski
olla oma võsukeste jaoks olemas
olla. Neid juhtida, suunata, kuid
eelkõige aidata!

meelelahutusele orienteeritud maailm meile igapäevaselt tohututes kogustes juurde vorbib.
Need tehislikud isendid oma (tegelikkuses võltsi) glamuuri ja säraga on aga tihtipeale palju atraktiivsemad kui üks harilik eesti isa.
Puutudes oma elus kokku hulga laste ja noortega, tajun ning näen ma
üsna lähedalt seda, kuidas isakuju
väärtus vaikselt, kuid kindlalt hääbub. Isas nähakse eelkõige keelajat,
takistajat ja väga hõivatud persooni,
mitte aga iidolit, suunajat ja abistajat. Tänapäeva noorte etalonideks

See kirjutis kukkus küll nüüd
teisiti välja. Tegelikult pidin ma
kirjutama hoopiski isa rollist
täiskasvanu elus. Aga noh. Kakat
juhtub.
Kuid kokkuvõttes... olgugi et isa
ametikoht indiviidi elus pärast lapse
täisealiseks saamist oluliselt väheneb, võiks see sama deviis ja mõte ju
ka neid isasid (kel juba täiskasvanud
lapsed) kuidagi kõnetada. Või mis?
Sest ka täiskasvanuna on mulle oluline, et isa on olemas. Olemas siis,
kui mul teda vaja ja olemas ka siis,
kui mul teda otseselt vaja ei ole.
Elas kord üks muinasjutt. See
muinasjutt sai läbi.

Sain oma isa tagasi
MERLE KOLD
sauevallakas

M

a ei saa öelda, et minu
lapsepõlv oli halb, kindasti mitte. Pigem varjutas seda mure, mis ühe lapse õlgadel ei tohiks olla.
Minu lapsepõlve varjutas vanemate alkohooliprobleem. Mu isa
oli kaine peaga ääretult leebe ja
mõistev. Mulle ei meenu kordagi, kus isa oleks kasutanud roppe
sõnu, seda ma imetlesin alati. Isegi
kõige lihtsam kirumine ei kuulunud tema sõnavarasse. Mulle meenub ainult üks kord, kus ta minuga

riidles ja see oli ka asja pärast. Tal
oli küll vitski juba varutud, kuid
ainult pragamiseks see ka jäi.
Õhtutel, kui ta tuli koju ebakainena, oli mul vahest hirm. Kartsin neid konflikte, mis siis majas
tõusid. Ma ei kartnud mitte enda
pärast, sest teadsin, et isa ei kurjustanud ka purjuspäi minuga, vaid
hirm oli vanaeama ja ema pärast.
Rohkem mäletan ma neid koos
veetud aegu, kui ma võisin terve päeva isaga tööl kaasas olla.
Ta töötas autojuhina, tal oli suur
furgoonauto. Furgoonis oli aga
bursilka, mida me kütsime selleks,
et objektilt tulnud mehed sooja
saaks. Minu jaoks oli see nii põnev
ja need pikad jutuajamised andsid

mulle eluks palju tuge. Isa armastas palju lugeda ja hiljem minuga
selle üle arutleda. Ta armastas minuga lauamänge ja kaarte mängida,
millegipärast võitsin mina peaaegu
alati.
Nii sirgusin ma suureks. Ühel
eluhetkel tundis isa, et see elu pole
tema jaoks ja loobus päevapealt alkohoolist. Ilma ühegi erandita ja
seda elu lõpuni. See otsus muutis
nii tema enda kui ka kõigi lähedaste
elu. Mina sain tagasi isa, ema mehe
ja minu lapsed imetoreda vanaisa.
Tänu tema otsusele leidis ka
ema endas jõu ja loobus alkoholist,
ma pole kindel, et ta isa toetuseta
sellega hakkama oleks saanud. Kui
ma olin jõudnud ikka, kus tuli ko-

dust lahkuda, oli isa mulle paljudel
rasketel hetkedel suureks toeks, ma
võisin alati tema peale loota. Ta oli
alati minu jaoks seal, kus ma teda
kõige rohkem vajasin.
Viis aastat tagasi sai isa väga
raske diagnoosi, mis muutis meie
kõigi elu. Nüüd oli meil kõigil
hirm, et käes on see aeg, kus peale aastakümmet ta murdub ja võtab pitsi, aga ei. Ta ajas selja sirgu,
loobus ka suitsust ja tegi sedagi
päevapealt. Alles siis mõistsin ma,
kui palju temas tahtejõudu ja iseloomu oli ja see oli imetusväärne.
Täna, kui teda enam ei ole, tunnen ma kurbust ja mind vaevab
süütunne – ma oleks pidanud tal
rohkem külas käima.
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ETTEVÕTE

Beebigurmee pakub lastepidudel
friikartulitele ja viineritele alternatiivi

Aastavanused Karl ja Mirtel inspireerisid oma emasid alustama ettevõtlusega. Kahe noore naise loodud
Beebigurmee catering pakub väikelaste peolauale eakohast ja maitsvat menüüd, milles välditakse soola ja
suhkrut ning eelistatakse kodumaist toorainet.

KV

Loomulikult saab arvesse võtta
ka erisoove – kui on vaja laktoosivõi gluteenivaba sünnipäevalauda,
saab Beebigurmeest sedagi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

ohvikute lastemenüüst leiab
tavapäraselt
friikartuleid
viineritega ja makarone
juustuga. Niisamuti kipuvad laste
sünnipäevalauad täituma krõpsude,
miniburgerite ja kookidega, mille
suhkrusisaldus võib viia toitumisnõustaja ahastuse äärele. Just nõnda
tõdesid ka Marju (29) ja Triinu (27),
kui oma pisikestele esimeseks sünnipäevaks torti tellima tahtsid hakata.
Tuli ise ilma suhkruta tort ja soolata
näksid valmis teha, sest selliseid pakkumisi ei olnud.
Õieti tutvusidki Marju ja Triinu
just oma beebide kaudu. Mõlemad
olid aktiivsed Facebooki suhtlusgrupis Septembribeebid 2015, mille
liikmed aeg-ajalt oma tegevuse ka
pärisellu üle viisid. Saadi kokku ja
tuttavaks ning naised avastasid, et
neil klapivad omavahel nii veregrupid kui huvid. Marju elab Saue vallas
Alliku külas ja Triinu mõned kilomeetrid eemal Saue linnas.
Selgus, et mõlemad jagavad arusaama, et kõigesse, mis laste pisikestest suudest sisse läheb, tuleks
suhtuda täie tähelepanu ja teadlikkusega. Ei paku need naised oma
lastele magustatud poejogurteid ega
soolaga maitsestatud lihapalle.
Ühine unistus
Triinu unistus oli tegelikult lastekohviku avamine. Sellise, kuhu
oleks hea sõbranna ja lastega minna,
et pisikestel oleks nii tegevust kui ka
tervislikku süüa. „Tegelikult tuleb
aga valikuid teha selle järgi, kus on
mõni mängunurk või tegevus lapsele, aga söök tuleb endal kaasa võtta,“
nendib Triinu. Samal ajal mõlkus
toitumisnõustaja taustaga Marjulgi
meeles mõte, et võiks oma tulevase
tegevuse kuidagi laste ja toidu teemaga siduda. „Nii et oma peades
olime teineteisest sõltumatult selle
idee suunas liikunud,“ naerab Marju. Ja kokkamine üldises mõttes on
nende mõlema igapäevane hobi ja

kirg niikuinii.
Kui naised teineteisele kõva häälega oma unistustest rääkisid, oli
kõik edasine ainult vormistamise
küsimus. Kumbki ei kahelnud, et
turgu selles valdkonnas on, sest tahavad ju kõik emad oma lastele parimat, seda ka toidu osas. Beebigurmee catering sai loodud suisa paari
kuuga. Aeti korda paberid koduköögis tegutsemiseks, loodi ja katsetati mitmeid kordi läbi menüü ning
esimese suurema testgrupi said enda
sõprusringkonna emmedest, kellel
just sellises eas lapsed. „Vastukaja oli
küll positiivne. Vanemad on sellest
teemast huvitatud ja nemad ju tegelikult dikteerivadki laste söögilaua,“
nendib Marju. Triinu täiendab, et
natuke ongi nende üks missioonidest rõhutada, kui oluline on just
beebiealiste toidulaua kujundamine.
Beebigurmee naiste
põhiprintsiibid
Muidugi võivad skeptilisema meelelaadiga inimesed küsida, mis probleem tänapäeva inimestel selle toitumisega on. Ajast aega on lapsed
kartuli ja kastme peal üles kasvanud, miks nüüd peaks nende toitude valmistamisega seitset imetrikki
tegema. „Elu on ju sestpeale muutunud, muutunud on ka toiduainete
koostised: igasugused kemikaalid,
lisaained. Ja mis suhkrusse ja soola
puutub, siis ei ole me ses mõttes ra-

dikaalid, et need on saatanast ja neid
ei tohiks laps mitte mingil juhul
süüa. Aga miks koormata pisikese
organismi ainetega, mida ta ilmtingimata ei vaja ja omal algatusel tahta
ka ju ei oska?“ leiab Triinu.
Tema sõnul ei ole isegi mesi,
mida me teame olevat väga tervisliku, alla aastasele lapsele ohutu. Mesi
sisaldab ensüüme, mida on lastel,
eriti aga alla aastastel raske seedida.
Nii sai Mirteli ja Karli sünnipäevatort magusaks hoopis banaani ja
datlitega. Aga magusust saab juurde ka vürtsidega, kaneeli ja vaniljega näiteks. „Uuringud näitavad, et
mida nooremana lapse maitsemeelt
erinevate maitsetega harjutada, seda
altimad on nad vanemana erinevaid
toite proovima,“ teab Triinu. Nii et
kui tahta, et lapsed teismelisena vaid
makarone ja ketšupit eelistama ei
hakkaks, tasub juba beebina nende
meeli rikastada.
Teine printsiip, mida naised laste
toitlustamisel järgivad, on „kasuta
kodumaist“. Kui Eesti kodudes kasvavad õunad ja maasikad, siis olgu
pigem need esimesed magusad puuviljad, mitte arbuus ja ananass.
Väga olulised on ka toiduainete
toiteväärtused. Nii näiteks valitakse jahu kasutamisel pigem kõrgema toiteväärtusega riisi-, tatra- või
speltajahu tavalise valge rafineeritud
nisujahu asemel. „Mitte et valget nisujahu üldse ei võiks kasutada, aga

jälle kehtib sama loogika, et miks
peab, kui saab teisiti,“ ütleb Marju.
Käepärasus on samuti märksõna.
Nimelt on enamus toite Beebigurmee menüüs n-ö näputoit. „Alla
aastane laps võibolla veel istub rahulikult ema süles, aga need, kel jalad
juba all, jooksevad ringi ja neid laua
taha sööma panna ühel vahval sünnipäevapeol on praktiliselt võimatu.
Nii ongi meie toidud sellised, mida
laps ka möödaminnes näpu vahele
saab haarata,“ selgitab Triinu. Mis
omakorda, küll üldse mitte taotluslikult, toob kaasa ka keskkonnasäästliku efekti – ei mingeid papptaldrikuid.
„Ja pakume ikka täisteenindust
selles mõttes, et ei too vaid kandikuga toidukraami kohale. Sätime ja
kaunistame kõik lastepäraseks, ka
vastavalt konkreetsele teemasoovile. Mis samas ei tähenda, et kui laps
fännab printsess Elsat, siis on road
kõik sinise toiduvärviga õiget tooni
timmitud. Saab ka muud moodi,“
naerab Marju.

Sirje Pakleri töötoad
käsitööhuvilistele!

15.11 teisipäeviti – ARHAILINE TIKAND
16.11 kolmapäeviti –
KARPIDE KAUNISTAMINE
17.11 neljapäeviti - KLAASITöö
(klaasmaal ja- mosaiik, Tiffani tehnikas
ehted ja aknakaunistused)
Saue valla Kultuurikeskuses
Veskitammi 8, Laagri
Osalustasu töötoas: 10 eur
TÖÖTOAD ALGAVAD KELL 19
Vajalik eelregistreerimine!
Sirje Pakler: sirpak@gmail.com,
tel 55677256

Jõulutellimuste ootel
Kui toitumisnõustajaid on Eestimaa
pinnal juba kümneid ja kümneid, siis
Marju teada ei ole keegi ainult laste
toitumisele orienteeritud. „Saame
juba oma catering’i menüüd kokku
pannes vanematele nõu anda, mis
uuringute ja kirjanduse kohaselt
mingis vanuses lapsele kasulik on,
aga ühel hetkel võiks see meie ettevõtmine edasi areneda ka spetsiaalselt laste toitumisnõustamiseks ja
õpitubade korraldamiseks,“ unistab
Marju. Muidugi saab ju iga vanem
ise netis ringi luusida, aga Marju ja
Triinu on juba asjaga nii süvitsi tegelenud, et nendelt saab kõik olulise
kontsentreeritult kätte.
Usku sellesse, et ollakse õigel teel
ja toitlustusturul on sellisele teenusele nišš täitsa olemas, jagavad tegijate endi kõrval teisedki. Nii näiteks
tunnustas naisi kodumaine ettevõtte
Veski Mati: „Meil on rõõm kuulda,
et alustab uus ja huvitav catering’i
firma ja et sel on väga huvitav sihtgrupp. Oleme valmis teie ettevõtmise starti oma toodetega toetama."
Beebigurmee catering on niisiis üsna värskelt loodud ettevõte,
aga sõna on sotsiaalmeedia kaudu
juba levima hakanud. „Oleme juba
teinud pakkumusi laste sünnipäevadeks, aga jõudlust on meil näiteks ühe lasteaiarühma jõulupeo
toitlustamisekski,“ kinnitab Marju.
Kusjuures suhkruvaba piparkoogi
retsept on juba testimisel.
Uuri lisa Facebookist
www.facebook.com/beebigurmee
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KÜLAS TOIMUB

Vanamõisa jõulumaa segab võlupiima
KATRIN
KRAUSE
MTÜ Vanamõisa küla

Pakume oma toimekas
meeskonnas tööd

KONDIITRILE
Pakume tööd

KONDIITRILE

Töö kirjeldus:
Erinevate tortide valmistamine
etteantud retseptide järgi.

Eeldame:
TÖÖ KIRJELDUS:
Erialast
haridust
Erinevate
kookide ja tortide valmistamine etteantud retseptide järgi.
Head rutiinitaluvust
Korrektsust ja kohusetunnet

EELDAME:

- Erialast
haridust või varasemat töökogemust pagari / kondiitrina
Omalt
poolt pakume:
- Head
rutiinitaluvust
Töötajate
bussi
kasutamise
võimalust
- Korrektsust ja kohusetunnet
Meeldivat kollektiivi ja
väärilist
töötasu
OMALT
POOLT PAKUME:
Ettevõtte töötajatele
Meeldivat
kollektiivi ja väärilist töötasu
mõeldud soodustusi
- Ettevõtte töötajatele mõeldud soodustusi

Tekkis huvi? Või hoopis
LISAINFO:
mõned
lisaküsimused?
Helista
julgeltinfo graafiku kohta telefonil 5918 2011.
Täpsem
5918
2011 asub Tänassilma tehnopargis Saku Vallas
Töökoht
ja saa lisainfot.

Kandideerimiseks palun saada oma CV e-posti aadressil
eirene.sau@fazer.com. Lisainfo telefonil 5918 2011

L

õpuks ometi hakkas lund sadama. Väike küla mattus suurde
valgesse pilve, nii et hädavaevu sai aru, kus lõpeb taevas ja kust
algab maa. Iti, Siim ja ema tulid
läbi lume poest koju. Ema käis kõige ees, kaks suurt poekotti kummaski
käes. Nad olid jõudnud parasjagu
maja ette, kui Iti järsku midagi
märkas.
„Vaata, Siim!“ sosistas Iti.
„Mida? Kus?“ imestas Siim.
„Näe, seal on päkapikk!“ sosistas
Iti.
Siim vaatas läbi lumesaju sinna,
kuhu õde näitas. Ja tõesti, nüüd nägi
ka tema. Seal oli päkapikk! Siim tahtis ema hüüdma hakata, aga enne
juhtus midagi väga kummalist.
Nende maja ukse sisse tekkis justkui
uus uks. See oli väga väike, vanaaegsete kaunistustega ja see uks avanes! Ukse kohale ilmus sädelev kiri:
VANAMÕISA JÕULUMAA.*
Traditsiooniliselt pannakse Vanamõisa jõulumaal püsti mitu eripalgelist tegevuskoda, alustades
kohast, kus jõuluhärra isiklikult tulijatele lugusid pajatab, põske paitab
ja imedesse uskuma paneb, lõpetades sepikojaga, kus puhastverd sepp
oma võimsaid tööriistu alasi kohal
demonstreerib ning julgemad ka
ise sepahaamri kätte võtta saavad.
Jõulutallis on valik kodumajapidamises elavatest loomadest, sõidab
jõulurong. Kui aga nälg näpistama
hakkab, on võimalus keha kinnitada Päkapikkude Söögimajas ning
nautida esinejaid ja jõuluetendust

JÕULUPIDU

12.-17. detsembril on jõulumaa
avatud ettetellimisel. Kõigil Saue
valla lasteaedadel ja koolidel on
võimalik jõulumaad külastada
12.-16. detsembril poole hinnaga, selleks on vaja täita registreerimisvorm Vanamõisa jõulumaa kodulehel.
18. detsembril on aga tegevus
suunatud peredele, avatud on
käsitöö ja temaatilise toidukraamiga turg ning kõik tegevuskojad.

Selleks, et teada saada mis on võlupiim ja millest see koosneb, peab ise
kohale tulema.
Koostöös Eesti PõllumajandusKaubanduskojaga lavastame sellel
aastal spetsiaalse Jõulumaa etenduse, mis on õpetlik ja vahva lugu sellest, kuidas päkapikk kõige kiiremal
töö ajal haigestub ja kuidas Võlupiim talle tervise tagasi toob.
*Teksti autor Kätlin Vainola

17. detsembril 2016

kultuurikeskuses Laagris

KAVAS

VANAMÕISA
JÕULUMAA VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSES

IMELISED JÕULUD LOTTEMAAL

2. detsembril kell 11.00

Lottemaa kutsub sellel talvel kõiki lapsi kaasa kass Mati viimasele
põnevale maailmarekordi üritamisele. Lapsed saavad koos Matiga
külastada kaugeid paiku, kuulata põnevaid lugusid ja tutvuda
kohalike jõulukommetega.

Buss väljub küladest Laagrisse
Koju saab samuti bussiga
Maidla mõisa juurest
Ääsmäelt Kasesalu 6
Uku bussipeatusest Pärnu mnt
Ailast (vana koolimaja juurest)
Valingult (mõisa juurest)
Vanamõisast Rõika tn ots
Alliku seltsimaja juurest
Hüüru veski juures
Harku hooldekodu teeristis

jõululaval. Jõulumaad ehib suur
ehteis kuusk ning kui lund on piisavalt, saab ka kelgumäest alla lasta.
Ka sel aastal avatakse Muinasjutujaam, kus lapsed kohtuvad ühe
vahva muinasjututegelasega, kes
praegu jääb veel üllatuseks. Muinasjutujaama kujundab kunstnik
Kaie Kal.
Jõulumaad ehivad sel aastal taas
ülisuured lumememmed, vitstest
punutud kitsed ning kunstniku Tiia
Metsa loodud ehised.
Lisaks juba kõigile traditsioonilistele tegevuskodadele on sellel aastal palju uut põnevat, nii et ka neil,
kes juba varasematel aastatel jõulumaal käinud, on kindlasti põhjust
taas tulla.
Koostöös Eesti PõllumajandusKaubanduskoja piima tutvustava
teavituskampaaniaga „Piim – päeva
pärl!“ avatakse sellel aastal jõulumaal Piimakoda, kus on võimalik
tutvuda vanade esemetega, millega
näiteks vanasti võid tehti või kus
sees piima hoiti. Lisaks on Piimakojas vahva fotosein, kus on võimalik
jäädvustada pilt mälestuseks ja kõik
külastajad saavad maitsta võlupiima.

Ääsmäe noortekeskus esitleb

eakatele ja erivajadustega inimestele
*tervitused
*muusikat teeb Heidy Tamme
*jõulukingituste müük
*kohvilaud

2015. aasta detsembris tuli jõuluvana vankriga, kuna lund ei olnud. Sellel
aastal oodatakse valgeid jõule…

9.15
9.30
9.40
9.45
9.50
10.05
10.10
10.15
10.20

Väljasõit 17.detsembril kell 10.00 Ääsmäe kooli parklast
ja orienteeruv tagasi jõudmise aeg 17.00.

KAMIN
PLIIT AHI
Ehitus, remont

Projektist kuni valmimiseni kogu pottsepatöö
usaldusväärselt tegijalt.
Töö üleandmisel kogu vajalik
dokumentatsioon. Kogemus
25 aastat. Pottsepa tase 5.
Tel 528 8585
krllu69@gmail.com

KOHTADE ARV ON PIIRATUD. KAASA ON OODATUD KA
LAPSEVANEMAD, ET VEETA PEREGA ÜKS TORE PÄEV. ALAEALISTEL
TÄISKASVANUD SAATJATA LAPSEL PEAB KAASAS OLEMA
LAPSEVANEMA NÕUSOLEK.
REISI MAKSUMUS - 18.50 (sõltumata vanusest).
Hinna sees on Lottemaa pilet 10.- (sisaldab saiakest ja teed)
Buss Ääsmäe-Lottemaa-Ääsmäe 8.50
(VÕIMALUS MAKSTA OSADE KAUPA)
Kuna suurem osa ajast Lottemaal veedame õues, palume riietuda
vastavalt ilmale.
Registreerimine noortekeskuses või aasmaenk@gmail.com
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KULTUURIKALENDER NOVEMBER - DETSEMBER
AEG
1.30.11
10.11

11.11

12.11
13.11

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

Mall Metsa tööde näitus

Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus

Kell 19 Saue valla kultuurikeskuses.
Indrek Taalmaa monoetenduses „Lollidemaa“ Piletid hinnaga 10 eurot eelmüügis
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses.
kell 18-20.30 Vatslas
Vatsla Pürojämm 2016
Pileti hind 10 eurot, koos vanemateOrienteeruvalt lastakse ilutuld 2 ja pool tundi. ga saavad lapsed sisse tasuta. Kogu
piletitulu lastakse õhku.
Isadepäev – teadusteatri Kolm Põrsakest
kell 11 Saue valla kultuurikeskuses
etendus ja erinevad töötoad. Tasuta
kell 19 Mustkunstiteatris (Veskitammi
Mustkunstietendus „Halloween 2.0“
3, Laagri)

KORRALDAB

Tallinna Kammerteater,
Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

OÜ Töö ja Vile

www.surm.ee

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ Mustkunstiteater

15.11

Käsitöö töötuba: arhailine tikand, juhendaja
Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

16.11

Käsitöö töötuba: karpide kaunistamine,
juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

17.11
18.11

Käsitöö töötuba: klaasitöö. Klaasmaal
ja –mosaiik, Tiffani tehnikas ehted ja
aknakaunistused. Juhendaja Sirje Pakler
Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite
festival, tasuta

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler
kell 11-16 Saue valla kultuurikeskuses

KONTAKTID
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus

kell 19 Mustkunstiteatris (Veskitammi
MTÜ Mustkunstiteater
3, Laagri)
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
tasuta pileteid saab broneerida alates Saue valla kultuurikeskus
7. novembrist kultuurikeskuses

Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Mustkunstietendus „Halloween 2.0“

21.11

Saue valla 25. sünnipäeva kontsert – Tanel
Padar ja Tomi Rahula. Tasuta

22.11

Käsitöö töötuba: arhailine tikand, juhendaja
Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

23.11

Käsitöö töötuba: karpide kaunistamine,
juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

24.11

Käsitöö töötuba: klaasitöö. Klaasmaal
ja –mosaiik, Tiffani tehnikas ehted ja
aknakaunistused. Juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

25.11

Kino – mf „Ameerika suvi“, pilet 3/2 eurot

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus,
tel 679 6765,
MTÜ Vanamõisa külaselts,
info.veskitammi@sauevald.ee
MTÜ Kinobuss

27.11

Mustkunstietendus „Halloween 2.0“

kell 19 Mustkunstiteatris (Veskitammi
3, Laagri)

MTÜ Mustkunstiteater

29.11

Käsitöö töötuba: arhailine tikand

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

30.11

Käsitöö töötuba: karpide kaunistamine,
juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

1.12

Käsitöö töötuba: klaasitöö. Klaasmaal
ja –mosaiik, Tiffani tehnikas ehted ja
aknakaunistused. Juhendaja Sirje Pakler

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

2.12

Saue valla eakate jõulupidu

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

3.12

Puuetega ja erivajadustega laste jõulupidu

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

6.12

Käsitöö töötuba: arhailine tikand

kell 19-21 Saue valla kultuurikeskuses, Saue valla kultuurikeskus,
osalustasu 10 eurot
Sirje Pakler

Saue Linnavarahaldus otsib
Saue Gümnaasiumisse

MAJAHOIDJA-TEHNIKUT JA
PUHASTUSTEENINDAJAT/
KORISTAJAT.
CV saata linnavarahaldus@saue.ee.
Infot saab telefonil 659561

EMA
lahkumise puhul
Õpilased Ääsmäe põhikooli
2B klassist

14. novembril kell
11-15 toimub Saue Valla
Kultuurikeskuse muusikatoas
Eesti - Soome jalatsivabriku
NATURAALNAHAST JA
LAMBAVILLA VOODRIGA
TALVEJALATSITE MÜÜK.
Head hinnad!

tel 679 6786

20.11

Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus
Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus

Südamlik kaastunne meie
klassijuhatajale Riina Kink,

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
telefonil 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Vajalik eelregistreerumine tel
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Vajalik eelregistreerumine
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Õmblusettevõte
Römelis OÜ, asukohaga
Keilas, võtab tööle

ÕMBLEJAID.

Kontakt tel. 57 415 444

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS
+372 5036623

NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK SAUE VALLAS !
Kutsume vallarahvast oma silmi
kontrollima ja prille ostma!
17.11.2016 alates kella 10.00
Saue valla Kultuurikeskuses
aadressil Laagri alevik
Veskitammi 8
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot ja
prillitellijale tasuta!
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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

*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

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

TÖÖD SAAB:

KINNISTU
HOOLDUSTEHNIK

LÕHUTUD
METSAKUIV OKASPUU
hind al 35€ /m3

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

LÕHUTUD KUIV LEHTPUU
hind al 40€/m3

tel: 50 24 895

Küsi hinnapakkumist: saada oma
kohendamist vajavast mööbliesemest foto.
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621
www.mooblikliinik.com

Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com

LÕHUTUD
TOORES LEHTPUU
50-70 cm, hind al 28€ /m3
30-45 cm, hind al 30€ /m3

3- MEETRISED KÜTTEPUUD
tarne al 30 tm (lõhutuna u 55-60m3),
hind kokkuleppel

 vanamööbli remont ja
restaureerimine
 sadulsepatööd
 pealiskanga vahetus

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

KÜTTEPUUD

Tarne 10m3 ja 15m3 autoga, transport hinnas,
tarneaeg u 1 nädal.
Hind sõltub puude kogusest ning pikkusest

Koduvald

Pakume järgnevaid teenuseid:
- hoonete projekteerimine
- hoonete tagantjärgi seadustamised

Arhitektuuribüroo TAVA OÜ
info@ abtava.ee / w w w .abtava.e e
tel. 58171 894 ja 5 2 8 0 2 1 0

02.12. 2016.a. KELLA 10.00-ST
SAUE PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Lastele 10-eur, prilli tellimisel 5-eur.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

KELLE TÖÖÜLESANDEKS ON
ETTEVÕTTE TERRITOORIUMI
KORRASHOID:

MURU NIITMINE

LUME KORISTUS

VÕIMALIKUD MUUD TÖÖD
TÖÖ ON OSALISE TÖÖAJAGA!
THOMEKO EESTI OÜ, Pärnu mnt. 533
tel. 6800 880
e-post: thomeko@thomeko.ee

EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999 aastal Hiiumaal.
Meie peamiseks tegevusalaks on plastpakendite tootmine erinevatele
toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri. Jätkuvalt kasvavate
tootmismahtude tõtt oleme laiendanud oma tootmist ja valminud on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu
ootame oma kollektiivi professionaalseid ning kohusetundlike töötajaid.

MEHHAANIK SEADISTAJA
TÖÖÜLESANDED:
• tootmisliinide seadistamine vastavalt
töökorraldustele
• tootmisliinide töö järelvalve, regulaarne hooldus,
remont (häireteta töö tagamine)
• toodangu kvaliteedi kontrollimine
• jooksvad töökorraldused
OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• oled täpne, kohusetundlik ja väärtustad
meeskonnatööd
• omad tehnilist taipu ja korrektsust
tööprotsesside teostamisel
• oled valmis tööks kolmes vahetuses, sh.
öövahetusteks (töö graafiku alusel, sh.
nädalavahetustel)
• valdad nii kirjas kui kõnes heal tasemel eesti keelt
• omad vähemalt kesk-eri haridust
KASUKS TULEB:
• mehhatrooniku; mehaaniku haridus
omad eelnevat töökogemust tootmisettevõttes
OMALT POOLT PAKUME:
• kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel
tootmisseadmeid
• stabiilset ning pikaajalist täistööajaga töösuhet
• toredaid kolleege
• väärikat töötasu (alates 6,8€/t bruto millele
lisandub töötulemustest sõltuv boonussüsteem)
ja toitlustust
ASUKOHT: Kanama tee 35, Jälgimäe
(Ringtee ääres), Saku vald, Harjumaa
(Ühistranspordi puudumise tõttu palun
arvestada oma transpordiga)
Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee

LIINIOPERAATOR
TÖÖÜLESANDED:
• valmistoodangu pakendamine vastavalt
tellimustele
• toodangu kvaliteedi kontroll
• jooksvad töökorraldused
OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• oled täpne, kohusetundlik ja väärtustad
meeskonna tööd
• oled valmis tööks kolmes vahetuses, sh.
öövahetusteks
• töö graafiku alusel, sh. nädalavahetustel
• valdad nii kõnes kui kirjas heal tasemel
eesti keelt

DACIA DUSTER
Premium Edition
Rahu, ka Sina võid
sellega sõita.

KASUKS TULEB, KUI:
• omad eelnevat töökogemust
tootmisettevõttes
OMALT POOLT PAKUME:
• kaasaegset töökeskkonda ja tipptasemel
tootmisseadmeid
• stabiilset ning pikaajalist täistööajaga
töösuhet
• toredaid kolleege
• väärikat töötasu (alates 5,8€/t .bruto,
millele lisandub töötulemustest sõltuv
boonussüsteem) ja toitlustust

Hind alates

11900 €
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AASTANE
GARANTII
VÕI 100 000 KM

www.citymotors.ee/dacia
Varustusse kuulub: metallikvärv, konditsioneer, roolilt juhitav raadio ja bluetooth ühendus (ka
USB/AUX-pesa), katusereelingud, ees elektriaknad, reguleeritava kõrgusega rool, tagavararatas,
16’’ veljed, tekstiilpolster, udutuled jne. Kombineeritud kütusekulu 6,4 l/ 100km, 145 CO2 g/km.
TALLINNA LAAGRI ESINDUS / Pärnu mnt 541 / tel 626 4070; TARTU ESINDUS / Jõe 9A / tel 736 7893
EDASIMÜÜJAD / KURESSAARE / Warma Auto / tel 453 0122; NARVA / Albion Motors / tel 356 9333

