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Teemandi pargi uus kujunduskeel
taotleb jõeruumi eksponeerimist
ja mitmekülgsemat kasutamist
Laagri aleviku keskel jõesiilu palistava Teemandi pargi ümberehitustööd algasid märtsi lõpus ja kestavad juuli viimaste päevadeni. Samal ajal on laual hulk teisigi avaliku
ruumi projekte.

KV

Uuel väljakul, mis kujundatakse
praegu olemasolevast parkimisplatsist ja Veskitammi 3 asuvatest väikepoodide esisest, on
potentsiaali kujuneda kogu pargi
südameks. Parkla ise tõmmatakse
kitsamaks, hoone ja parkla vahele
on kavandatud puit- ja betoonpinnaline allee
VALGUSTID

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

L

aagri aleviku terviklik pargikontseptsioon on saanud
viimase kolme aasta jooksul täiskäigu. Jõekääru park on
valmis, sel suvel täiendatakse veel
lasteatraktsioonide ala. Ka Kultuurikeskuse park, mis iseloomult on
kombinatsioon linnaväljakust ja
puhkealast, on leidnud koha sauevallakate vaba aja veetmise arsenalis. 2017. aasta toob uuenduskuuri
Teemandi pargile, alustatud on ka
Redise pargi projekteerimisega.
Teemandi pargi keskseks ja siduvaks elemendiks on muidugi Pääsküla jõgi, looduslikud veesilmad
on avalikus ruumis ajast aega olnud
inimeste jaoks atraktiivsed maastikuelemendid. Kuna naaberalade
pargid on pigem aktiivse ajaveetmise funktsiooniga, siis Teemandi
pargi kontseptsioon on jääda pigem rahulikumaks ja nautlevamaks
puhkealaks, mis lubaks jõevaateid
silmitseda ja kavandatavatel leboaladel unistavalt taevasse vaadata. Projektala hõlmab nii jõeäärset ala kui
ka Veskitammi 3 hoone ümbrust
tervikuna.
Pargi väljak
Uuel väljakul, mis kujundatakse
praegu olemasolevast parkimisplatsist ja Veskitammi 3 asuvatest väikepoodide esisest, on potentsiaali
kujuneda kogu pargi südameks.
Parkla ise tõmmatakse kitsamaks,
hoone ja parkla vahele on kavandatud puit- ja betoonpinnaline allee,
mis ühelt poolt sidustab jõe ääre
ja Veskitammi tänava, teiselt poolt
saab seal olema ka valmidus korraldada ajutise iseloomuga sündmusi,
nt kontserte, laatasid jms. Vertikaalset mõõdet annavad kavandatavad

BRANCH

LINNALAMP

Nimekonkurss –
pane uuele
vallalehele
äge nimi!
Sügisel sündival uute piiridega ja senisest suuremal
Saue vallal saab olema oma
ajaleht, selleks puhuks otsitakse uuele lehele väärt
nimekandidaati.
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Et jõgi jalutajale lähemale tuua,
kavandatakse vee äärde kolm
justkui mäenõlvast välja kasvavat
puitsillutisest kaldaplatvormi, mis
võimaldavad kasvõi varbad vette
panna või niisama piknikuteki peal
veemängu vaadelda
SEABOY

TEED JA PLATSID

PUITSILLUTIS

pingid, konteinerid haljastusega,
valgustid ning muu väliinventar,
mis strateegiliselt eraldavad ka autoparklat väljakualast. Pisut kujundatakse ümber ka Veskitammi
tänava poolne majaesine, sinnagi
tuleb terrass, samuti näeb projekt
ette hoone jõeäärse nurga katmise
fassaadimaalingutega, viimane jääb
küll sellesuvisest tööde mahust välja, sest vajab mitte maastikuehituslikku, vaid kunstilisemat vaadet.
KONTEINERPINK

SELJATOEGA PINK

KALDAPLATVORM

LAMBAPINK

BETOONPINK

Nõlv
Nõlv on maastikuliselt mänguline
ala. Reljeefi ära kasutades integreeritakse sinna istumis- ja mänguvõimalusi. Kaldaplatvormidele on võimalik suunduda nii tasapinnalisi
teid kui ka treppi mööda.
JALGRATTAHOIDJA

Kaldaplatvormid
Et jõgi jalutajale lähemale tuua, kavandatakse vee äärde kolm justkui
mäenõlvast välja kasvavat puitsillutisest kaldaplatvormi, mis võimaldavad kasvõi varbad vette panna või
niisama piknikuteki peal veemängu
vaadelda. Samas võiks platvormidel
korraldada ka väiksemaid muusika- ja tantsuetendusi. Veepinnale
kavandatakse meeleolu loovaid pallvalgusteid.

TEEMANDI PARGI EHITUS

MMCITE 110

ROMBPLATVORM

Aktiivne pargitee
Teemandi parki läbivad siseteed,
mis laienevad kohati väikesteks platsideks, peatus- ja olemiskohtadeks,
rõhutades jõevaateid ja kutsudes
aega maha võtma. Aktiivne pargitee suundub paralleelselt jõega,
ühendades pargi eri osi ja külgnevaid alasid.

ROMBIKIVI

FASSAAD

ALGUS: 27.03.2017
LÕPP: 28.07.2017
EHITAJA: OÜ Riab Teedeehitus
PROJEKTEERIJA: Tajuruum OÜ
MAKSUMUS: ca 300 000 eurot
SEINAMAALING JA ROHESEIN

PRÜGIKAST

Tööde perioood märtsis juulini
Ehitustööde ajal märtsist-juulini
on Teemandi pargi jõeäärse ala
kasutamine tõenäoliselt piiratud.
Tehakse maa-aluste kommunikatsioonde ja mullatöid, ka siseteede
aluskatted pannakse uued, nii et
kohati võib isegi teede kasutamine
olla võimatu. Parkla Veskitammi 3
juures suletakse ajutiselt maikuu
lõpus. Kõikidest ümberkorraldustest on ehitaja kohustatud elanikke
infotahvlitega informeerima.
NOVE

Redise pargi ettevalmistustööd
Teine suurem projekt avaliku ruumi kontekstis on sel aastal Redise
pargi projekteerimistööd. Redise
park hakkab olema Comarketi ja
Redise tänava vahelisel alal, kus
täna kõrvalolevate majade elanikud oma väikseid põllulappe peavad. See ala muudetakse ümber
avalikuks kogukonna aiaks koos
väikeste kogunemiskohtade ja
puhkealadega. Redise park saab
olema orgaaniliselt seotud kauplu-
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PROJEKT:

SAUE VALLAVALITSUS
TEEMANTI PARGI EHITUSPROJEKT
LAAGRI ALEVIK, SAUE VALD

JOONIS/NR:

ILLUSTRATSIOON

TÖÖ NR:
16K45
STAADIUM: PP

setagusega, mis heakorrastatakse ja
kujundatakse ümber väljakulaadseks alaks, mis samal ajal töötaks
ka ühendusteena.
Ka see projekt võib 2017. aastal ehitusse jõuda, eskiisi praegu
tehakse, hange peaks välja kuulutatama suve teises pooles ning on
tõenäoline, et reaalse ehitustegevuseni, vähemalt Comarketi-taguse ala osas, jõutakse veel aasta
lõpus.
Väiksemamahulisi ettevalmistustöid avaliku ruumi rajatiste
osas on laual teisigi. Vallamaja
ette kavandatakse lipuväljakut,
Nõlvaku-Seljaku piirkonnas läheb
kohe-kohe spordiplatsi rajamiseks,
Metsavahi elurajoonis on kavas
mänguväljakute laiendus suurematele lastele, Vae ja Kuuse tänava
nurka planeeritakse mänguväljakut ja ehk ka kelgumäge, koerte
jalutusväljakut täiendatakse uute
elementidega ja tehakse rohkem
nähtavaks jne.
TAJURUUM OÜ

reg. nr 12062472
Rüütli 4, 51007 Tartu
+372 5625 8845
info@tajuruum.eu
www.tajuruum.eu

VOL. MAASTIKUARHITEKT: EDGAR KAARE
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Esitleme
ettevõtlikke:
Patricku lipsuliin
ja Arabella mitme
funktsiooniga
rahakott
Noored ei ole üldse kõik
hukas ja nutividinates,
mõned teevad täitsa asiseid asju ka. Kaks ettevõtlikumat sorti sauevallakast
noort istusid kordamööda
toimetuse sohval ja andsid ülevaate, kuidas nad
oma äris esimesi samme
teevad.
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Metssead
ülbelt-julgelt
külapoe juures
sehkendamas
Tuula ja Ääsmäe kandist
on tulnud teateid, et sel
kevadel olla metssead
kuidagi tavatult aktiivsed.
Songivad jõuliselt üles
maasikapõlde, ööhämaruses ja karjakesi on neid
suisa Haru tee poe kõrval
süüa otsimas nähtud.
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Vallavolikogus 30. märtsil
• Valingu külas asuva Ale kinnistust äralõike tasu eest Saue
vallale omandamine
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine (Kaselaane
sidetrassid)
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine
• Saue Vallavalitsuse 04. märtsi 2008. aasta korraldusega
nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuuliku tee
1 kinnistu osas
• Ühistranspordis sõidusoodustuse saamisega seotud
määruste muutmine
• Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta määruse nr 4
„Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord“ ja Saue Vallavolikogu 25. veebruari
2010. aasta määruse nr 10 „Saue valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste summade suurused“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 19. detsembri 2013. aasta määruse
nr 12 „Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“
muutmine
• Saue Vallavolikogu 30.12.2010 määruse nr 32 „Saue valla
sportlaste toetamise kord“ muutmine
• Arutelupunkt – Projekt „Teeliste kirikud“ toetamine

Anna teada reageerimist
vajavast heakorraprobleemist
Kevaditi läheb pilk avaramaks. Silm fikseerib esimese lumikellukese ja paljusid tabab vajadustuhin enda elu ja ümbrust
korrastada. Oma koduaed käiakse hooliva pilguga üle, aga
ideaalis võiks märgata vajakajäämisi ka avalikus ruumis.
Vallamaja kommunaalosakond on tänulik tähelepanekute
eest, mis puudutavad väravatagust heakorda. Kui kuskil on
talvel kogemata kummuli sõidetud liiklusmärk või vajaks mõni
kohalik teeots hoopis uut märki. Kui on kevadega teedel löökaugud eriti nähtavaks-sügavaks muutunud, mõni prügikast
roostetanud või ilmutab visuaalseid väsimuse märke, tänavavalgustus ei põle, metsa alla on ilmunud isetekkeline prügimägi...
Sedasorti informatsioon on vallamaja ametnikele väga
abiks, sest kuigi sõidetakse ka ise valla peal ringi, siis vabalt
võib juhtuda, et igasse paika ei satu kohe esimese hooga.
Selleks on olemas ka lihtne nutilahendus valla veebilehel.
Kohe esilehel on rubriiik „Teavita probleemist“, mis annab
võimaluse probleemi asukoht kohe kaardile märkida, seda
kirjeldada, lisada foto jne.
Infot võib saata ka e-postiga aadressile info@sauevald.ee.

Koduvald

SAUE VALLALEHT
ÜHINEMINE

Nimekonkurss – pane uuele
vallalehele äge nimi!
Praegu on nii, et igal sel sügisel ühineval omavalitsusel on oma häälekandja: Kernus ilmub Oma Vald, Nissis Teataja, Saue linnas Saue Sõna ja
Saue vallas Koduvald. Praeguste plaanide kohaselt jätkavad need ajalehed kuni ühinemiseni harjumuspäraselt ilmumist.
KADRI TILLEMANN
ühinemisläbirääkimiste
koordinaator

Turvalisus

Aasta
kokkuvõte
õiguskorrast
Saue linnas

ust lk 6,
vahvat tegev
Majad, täis

lk 3

S

ügisel sündival uute piiridega ja
senisest suuremal Saue vallal saab
aga olema oma ajaleht. Ja kuna
vald saab olema uus, siis tuleb ka ajaleht
uus. Sinna saavad küll koondatud kõigi
täna ilmuvate kohalike lehtede harjumuspärased osad, aga sellegipoolest saab
tal olema uus nägu ja tegu. Ning selleks
puhuks otsimegi uuele lehele väärt nimekandidaati.
Kõik, kellel on mõni hea mõte,
kuidas uut ajalehte nimetada võiks,
olgu julged oma mõtted e-kirjaga
(kadri.tillemann@sauevald.ee)
või
tavapostiga (Veskitammi 4, Laagri)
edastama. Nimepakkumisi ootame
28. aprilli keskpäevani ning paha ei
teeks ka see, kui nimepakkumisega
väike selgitus kaasas käiks.
Nimekonkursi tulemusi tutvustame
veel enne suurt suve ilmuvas ühislehes –
uue näo ja teoga ühiselt kokku pandud
ajalehe esimene number saab nimeks tänaste lehetegijate ja omavalitsusjuhtide
lemmiknime ning esimese lehenumbri
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tagasiside korras saavad kõik lehelugejad
arvamust avaldada, mida nemad uuest
lehest ja selle nimest arvavad. Lisaks aule
ja kuulsusele olla uue ajalehe ristiemaks
või -isaks premeerime paremaid nimepakkujaid üllatuskingitustega.
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Kuulutati välja Laagri riigigümnaasiumi
ja spordihoone arhitektuurivõistlus
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Saue Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim
ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Laagrisse kavandatava riigigümnaasiumi ja spordihoone rajamiseks. Konkursi tellijaks on Saue vald.

KV

RIIGI
KINNISVARA AS

KODUVALD

K
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.

onkursi tingimuste kohaselt
peab hoonestuse arhitektuur
olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja piirkonna ruumilist kvaliteeti
parandav. Hoone on riigi ja valla seisukohast oluline objekt, mis peaks olema
esinduslik ja staatusevääriline. Samas
peab lahendus pakkuma funktsionaalset
ja ehituslikelt lahendustelt maksimaalselt turvalist, mugavat ja töökindalt ning
energiasäästlikku hoonet madalate ekspluatatsioonikuludega. Hooned peavad
olema säästliku ja keskkonnasõbraliku
ehitus- ja viimistlusmaterjalide valiku
ja tehnoloogiaga ning lihtsad hooldada. Hoonete teenindamiseks ja kooli
pidamiseks vajalik maa-ala peab olema
lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.
540 õpilasele kavandatav tänapäevane õppehoone on kavas ehitada Saue
valda Laagrisse Kooli tänav 1 kinnistule.

Uus koolihoone on vastavalt Saue valla
ja haridusministeeriumi vahel 22. jaanuaril 2016. aastal sõlmitud ühiste kavatsuste kokkuleppele kavas avada kõige
varasemalt 2019. aasta sügisel.
Saue vallavanem Andres Laisa sõnul
tellis vald konkursi läbiviimise arvestusega, et sellele kulub hinnanguliselt 6
kuud. „Kuigi hetkel ei ole veel ministeeriumiga saavutatud selget kokkulepet hoone ehituse finantseerimise osas,
on osapooled korduvalt väljendanud, et
riigigümnaasiumi rajamine Saue valda
piirkondliku gümnaasiumina on vajalik.
Konkursi korraldamisega säästame oluliselt väärtuslikku aega,“ selgitas Laisk.
Hoonete projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada pärast ideekonkursi
edukaks tunnistamist tingimusel, et on
saavutatud kokkulepe haridus- ja teadusministeeriumiga gümnaasimihoone
ehitustööde finantseerimiseks. Tänaste rahvastikuregistriandmete kohaselt
jõuab aastaks 2023 Saue vallas gümnaasiumiastmesse rohkem kui 1200 õpilast.
Praegu asub piirkonnas lähim munitsi-

LISAINFO
Ideekonkursi osalemistaotluste ja
kavandite esitamise tähtaeg on 2.
mail 2017. aastal kell 14 ja ideekonkursi võitja on kavas välja kuulutada hiljemalt juunikuus. Ideekonkursi preemiafond on kokku 18 000
eurot, mille volikogu otsuse kohaselt finantseerib Saue vald. Ideekonkursi läbiviimise kogueelarve
on ligikaudu 40 000 eurot, mille
samuti katab Saue vald.

paalgümnaasium Saue linnas, mis mahutab gümnaasimiastmes ca 160 õpilast.
Konkursi läbiviimisel järgitakse riigihangete seadust ja selle alusel antud
õigusakte, Euroopa Arhitektide Nõukogu „Euroopa Liidus korraldatavate
arhitektuurivõistluste reegleid” ja Eesti
Arhitektide Liidu „Eesti arhitektuurivõistluste juhendit”.
Riigihange „Laagri gümnaasiumi ja
spordihoone arhitektuurne ideekonkurss“ on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on
184227.
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Saue valla laululaps 2017 –
ilusad meloodiad ja erilised hääletämbrid
Laupäeval, 18. märtsil toimus Saue valla kultuurikeskuses laululapse konkurss. Konkurss on iga-aastane ja
selle raamid paneb paika Harjumaa laululapse konkursi reglement, sest ühest omavalitsusest saab Harjumaa konkursile 1-3 laululast igast vanuserühmast. Edasi pääsevate laululaste arv sõltub omavalitsuse
elanike arvust ja Saue vallast saab Harjumaa konkursile minna 2 lauljat igast vanuserühmast.
SAUE VALLA LAULULAPSE KONKURSI TULEMUSED

KAIJA VELMET
kultuurinõunik

FOTOD: SIRLE SAARNIIT

S

aue valla laululapse konkursile pani end sel aastal kirja 48
laululast, keda juhendamas
12 õpetajat. Haiguse tõttu jäid
mõned ilusad laulud kahjuks kuulmata, kuid see, mis kõrvu jõudis,
oli kuulamist väärt. Lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii ja hindaja rollis olnud Maris Aljaste sõnul pakkus konkurss palju ilusaid
hetki: „Minu kõrvadesse jäid päevadeks helisema ilusad meloodiad
ja erilised hääletämbrid. Kõige
eredamalt jäävad alati meelde esitused, kus hea lauluvalik täiendab
laulja isikuomadusi ning natuuri,
tuues esile lapse tugevamad küljed.“
Lauluvalik on iga õpetaja ja
õpilase teha, väga hea meel oli, et
vahetult peale emakeele päeva toimunud konkursil oli vaid kaks ingliskeelset laulu, kõik teised kõlasid
ilusas emakeeles. Küsisime žüriilt
ka tagasisidet, kas midagi jäi ehk
kripeldama. „Konkursi päeval jäi
mind häirima see, et väga suurel
hulgal kasutatakse laulja saatmiseks fonogramme. Tihtilugu ei ole
fonogrammide heli piisavalt kvaliteetne – see puudutab ennekõike
internetist alla laetud faile – või
neil puudub mitmekülgne helikeel.
Naturaalsel instrumendil, ükskõik
kas klaveril või kitarril, saade loob
õpetaja ja õpilase vahel sideme, mis
kandub hiljem ka kuulajateni,“ ütles Maris Aljaste.
Konkursside juures on oluline

Loore Teinbas Ääsmäelt

Alice Siitam Pärinurme külast, sai 3-4-aastaste seas II koha

Anders Maaniit Ääsmäelt, sai 10-12-aastaste seas III koha

3-4-AASTASED
I koht - Tobias Tark, juhendaja
Kelli Uustani (Harjumaa
laululapse konkursile)
II koht - Alice Siitam, juhendaja
Linda Kardna (Harjumaa
laululapse konkursile)
III koht - Marri Männik,
juhendaja Linda Kardna
5-6-AASTASED
I koht - Marion Kaljuste,
juhendaja Anne Adams
(Harjumaa laululapse konkursile)
II koht - Sandra Lee Ottmann,
juhendaja Anne Adams
(Harjumaa laululapse konkursile)
III koht - Janelle Nugis,
juhendaja Linda Kardna
III koht - Miia-Eliis Lipp,
juhendaja Astra Põder
7-9-AASTASED
I koht - Rebeka Ojaveski,
juhendaja Triin Lutsoja
(Harjumaa laululapse konkursile)
II koht - Säde Vaher, juhendaja
Kelli Uustani (Harjumaa
laululapse konkursile)
III koht - Oskar Kiilberg,
juhendaja Külli Kiivet

väärtustada iga lapse püüdlikkust
ja osavõttu ning sellest eelnevalt
ka nendega rääkida. Juba ainuüksi see, et noor julgeb minna üksi
teiste ette esinema, on kiiduväärt.
„Eduelamused millegi sooritamisest on eneseusu allikad, mis

10-12-AASTASED
I koht - Liisa Arakas, juhendaja
Anne Adams (Harjumaa
laululapse konkursile)
II koht - Silver Robin Marimäe,
juhendaja Jaanika Kuusik
(Harjumaa laululapse konkursile)
III koht - Anders Maaniit,
juhendaja Piret Puusta
III koht - Diana Jaano, juhendaja
Anne Adams
Eripreemia kõige
emotsionaalsema esituse eest –
Keity-Liis Raiesmaa.
13-15-AASTASED
I koht - Grettel Eerik, juhendaja
Külli Kiivet (Harjumaa laululapse
konkursile)
II ja III kohta välja ei antud
16-19-AASTASED
I koht - Saara Kaldma, juhendaja
Heli Karu (Harjumaa laululapse
konkursile)
II koht - Maiki Kudinova,
juhendaja Piret Puusta
III kohta välja ei antud.
Eripreemia südame ja
pühendumisega tehtud töö eest
laululaste juhendamisel – Anne
Adams.

panevad edasi tegutsema ning
suuremalt ja julgemalt unistama.
Muusika kaudu saavad lapsed õppida end väljendama, kogema ning
jagama üheaegselt – need on kõik
ilusad tegevused,“ usub Maris Aljaste.
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Ääsmäe kooli uus õppekorpus valmib 2018. aasta alguseks
Ääsmäe kooli esimese etapi ja staadioni ehitustööde hanke võitis Ehitus5ECO OÜ ning ehitustööd on
kohe-kohe algamas.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

E

simese etapi käigus valmib
uus õppekorpus praeguse
koolimaja esiküljele ning
rajatakse uus staadion. Sõlmitud
lepingu kohaselt peaks õppetöö
uues korpuses algama 2017/2018.
õppeaasta jõuluvaheaja järel. Uus ja
moodne staadion peaks kava kohaselt valmima veelgi varem, käesoleva aasta oktoobris. Staadioni alusest
pinnasest hakatakse ammutama
energiat ka uue koolimaja kütmi-

seks – nimelt kasutatakse kaasaegse
lahendusena maakütet.
Uude õppekorpusesse tuleb 8
uut õppeklassi, kunstiklass, kodunduse- ja käsitööklass, loodusainete
ning muusikaklass. Kodundusklassi sisustatakse moodne õppeköök.
Muusikaklassis saab olema lahedalt
ruumi nii laulmiseks kui erinevate muusikariistadega tutvumiseks,
ühtlasi ka klassiruumist lükandseinaga eraldatav ruum nende hoidmiseks. Noored kunstisõbrad saavad
rõõmustada kaasaegse kunstiklassi
üle. Uus hoone lahendab liikumispuudega õpilaste jaoks teisele korrusele pääsemise probleemi, sest

majja tuleb lift. Teisele korrusele tuleb ka logopeedi/eripedagoogi vastuvõturuum. Senine vanamoodne
laual asetsevate arvutitega õppeklass
asendub moodsa ja mobiilse arvutiklassiga, mis võimaldab senisest
enam kaasata õppetöösse IT-lahendusi.
Uus, põhikooli nõuetele vastav ja
kaua oodatud staadion tuleb praeguse kooli taga oleva spordiväljaku kohale. Juba on paljud küsinud
vallavalitsuselt, kas uus staadion ja
koolihoone kaotavad ära koolitaguse kelgumäe. Vastus on, et kelgumägi jääb alles ja saab olema senisest veelgi kõrgem.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTSIS 2017 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus algatas 21.03.2017
korraldusega nr 215 Koidu külas Koidumetsa tee 7 (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on jagada Koidumetsa tee 7 kinnistu 12-ks uueks
elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, millest kuni
üheksale krundile kavandatakse üksikelamute rajamist, kaks transpordi-

maa krunti juurdepääsude tagamiseks
ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa
100%) krunt. Koidumetsa tee 7 kinnistu on hoonestatud, millel paikneb
üksikelamu koos juurdekuuluvate abihoonetega. Üks krunt moodustatakse
olemasoleva eluaseme juurde. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maa-ala
tiheasustusalas (Koidu elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud

pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on
elamupiirkonnaga, mis välja arendatud
ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega.
Vastavalt Saue valla üldplaneeringule
ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”, jääb
planeeringuala edelakülg rohevõrgustiku K9 koridori äärealale ning Vääna
jõe kalda 100 meetrisesse piiranguvööndisse, kuhu hoonete rajamist ei

kavandata. Üldplaneeringu kaardi kohaselt on tegemist kõrghaljastusega
maa-alaga, kus ehitiste kavandamisel
tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus. Vastavalt Saue Vallavalitsuse
ja Koidumetsa tee 7 kinnistu omaniku
vahel sõlmitud kirjalikule eelkokkuleppele kaasneb Koidumetsa 7 kinnistu
omanikul kohustus planeeringu elluviimisega planeeritavate elamukruntideni
asfaltkattega juurdepääsuteede väljaehitamine ja tasuta vallale üleandmine.

Maa-alale planeeritakse üks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatav maa)
krunt, mis võõrandatakse tasuta Saue
vallale. Lisaks on lepinguga ette nähtud
anda üle tasuta Saue vallale piirkonna
kruntidele juurdepääsuks kasutatavad
olulised tänavamaad Hämariku tee L1
(72701:005:0333) ja Koidumetsa tee
(72701:005:0334).
Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas
Saue valla üldplaneeringust tulenevate
nõuetega.

ja Tikka 2 kinnistute detailplaneeringu
koosseisu. Planeeringualale kavandati
8 äri- ja tootmismaa ning 5 transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Äri- ja tootmismaa kruntidele on
määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Angerja tee 51 ja 53 kinnistute maasihtotstarbeks määrati äri- ja tootmismaa
ning kinnistutele määrati ehitusõigus
kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega
maapinnast kuni 12,0 m, maksimaalse
hoonealuse pinnaga 3500 m², st kinnis-

tute täisehitusprotsendiks määrati kuni
(35%). Üldplaneeringu kohaselt asuvad
kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa
ning on kujunemas üheks võimalikuks
tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas
(Allika tööstuspark). Planeeringuala
jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele
maa-alale. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga, mis on osaliselt ellu viidud,
st on välja ehitatud välisvõrgud ning
osaliselt juurdepääsuteed. Ülejäänud
kinnistute osas jääb Angerja tee 38,

Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneering kehtima.
Detailplaneeringu avalikustamine
toimub 24.04.2017 kuni 07.05.2017
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik,
kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku
kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga
elektrooniliselt valla veebilehel: http://
sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

kinnistut, millest üks kinnistu (suurusega
7 805 m²) moodustatakse olemasoleva
üksikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9
131 m²) uute üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca
28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa

maakasutuse sihtotstarbega, millele
ehitusõigust ei määrata. Lahendatud
on kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Planeeringu mahus on antud juurdepääsu lahendus avalikult teelt (Kodasema
teelt) planeeritavate elamukruntideni.

Sõlmitud on maaomanikega notariaalsed teeservituudi seadmise lepingud.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala
maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.

Tuuliku tee 1 kinnistul reovesi reoveepaagi baasil. Veevarustus lahendatakse
ajutiselt planeeringualale rajatud Oru
pumbajaama baasil, mis on valla veeettevõtte AS Koveki halduses. Tuuliku
tee 1 kinnistu omanik esitas Saue Vallavalitsusele projekteerimistingimuste
taotluse. Taotluse kohaselt soovib omanik hoonestusala nihutada 13 m võrra
naaberkinnistu (Tuuliku tee 3) kinnistu
poole ning lahedada juurdepääs kinnistule Karja teelt. Detailplaneeringuga
ette nähtud juurdepääsutee on arendja
poolt välja ehitamata. Ehitusseadustiku¹ § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt võib
projekteerimistingimustega
muuta
hoonestusala tingimusi (suurendada,
vähendada, keerata või nihutada) kuni
10% ulatuses võrreldes esialgse lahen-

dusega. Detailplaneeringu kohaselt
on Tuuliku tee 1 hoonestusala kaugus
Tuuliku tee 3 kinnistu piirist 25 m. Soovitud lahendus ületab tunduvalt ehitusseadustikuga lubatud 10% piiri. Enne
projekteerimistingimuste väljastamist
tuleb tunnistada detailplaneering Tuuliku tee 1 kinnistu osas kehtetuks. Taotluse juurde lisatud asendiplaanile on
oma kooskõlastused andnud naaberkinnistute (Tuuliku tee 3, Tuuliku tee 6
ja Tuuliku tee) omanikud. “Planeerimisseaduse“ § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu
või selle osa kehtetuks tunnistada, kui
planeeringu koostamise korraldaja või
planeeritava kinnistu omanik soovib
planeeringu elluviimisest loobuda.
Käesoleval juhul soovib kinnistu omanik

planeeringu elluviimisest kehtestatud
kujul osaliselt loobuda. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud
üheksa aastat, mille jooksul ei ole planeeringut ellu viidud ning seetõttu ei
saa nimetatud detailplaneering olla
käsitletav lähiaastate ehitustegevuse
alusena planeerimisseaduse § 124 lõike
2 mõistes. Detailplaneeringu osaliselt
kehtetuks tunnistamisega ei kahjustata
avalikku huvi. Planeeringu koostamine
eeldab, et seda on võimalik ka ellu viia.
Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/
et/detailplaneeringud. Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee

lammutada või paigutada ümber hoonestusalasse.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku külas, Tammelehe tee 51 (katastritunnus
72701:001:0357; 1 613 m² elamumaa)

kinnistul lähtudes Alliku küla Metsavahi,
Tamme-1 ja Tamme-3 ühisest detailplaneeringust (Stuudio Beeta OÜ töö nr
05B-2002) kavandades kinnistule kahe
korteriga elamu.
Lähemat informatsiooni hoonete tingimuste kohta saab ehitusnõunikult Kal-

le Normannilt 654 1135 kalle.normann@
sauevald.ee arvamused esitada hiljemalt
21.04.2016 Saue Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@
sauevald.ee)

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis 28. märtsi 2017
korraldusega nr 229 vastu ja suunas
avalikustamisele Hüüru külas Angerja
tee 51 (72701:001:0741, sihtotstarve
80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa)
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi. Angerja tee 51
ja 53 kinnistud liidetakse üheks äri- ja
tootmismaa krundiks (suurusega 20 746

m²) ning määratakse kinnistule ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja
tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega
maapinnast kuni 14,0 m, hoonetealuse
pinnaga kokku kuni 8 300 m², st kinnistu täisehitusprotsendiks määratakse
kuni (40%). Saue valla üldplaneeringu
seletuskirja punkt 4.4 sätestab, et tootmis- ja ärihoonete ehitamisel võib reeglina krundi täisehitusprotsent olla kuni
40%. Angerja tee 51 ja 53 kinnistud
jäävad Saue Vallavalitsuse 01.02.2011.a.
korraldusega nr 51 kehtestatud Hüüru küla Allika, Angerja tee 38, Tikka 1

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTSIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2017
korraldusega nr 194 Hüüru külas Uuetoa (72701:001:0730) ja Lehelinnu
(72701:001:1454) kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistute
kruntimine ning ehitusõiguse määra-

mine kuni kahe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa kinnistu on
hoonestatud, millel paikneb üksikelamu
ja abihooned. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute
piire ning moodustatakse kokku neli

TEADE DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas 30.03.2017
otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue
Vallavalitsuse 04. märtsi 2008. aasta
korraldusega nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu detailplaneeringu Tuuliku tee 1 (72704:002:0543,
elamumaa 100%) kinnistu osas. Tuuliku
tee 1 kinnistu jääb kehtiva Ääsmäe küla
Kuriste kinnistu detailplaneeringu koosseisu, millega Kuriste kinnistu (suurusega 12,65 ha) on jagatud 17 krundiks: 12
üksikelamu krundiks, 1 ärimaa krundiks,
1 tootmismaa krundiks, kuhu on rajatud puurkaev, 1 sotsiaalmaa krundiks,
1 transpordimaa krundiks. Üks kinnistu
on jäetud jätkuvalt maatulundusmaa
sihtotstarbega (suurusega 6,89), kuhu
ehitusõigust ei ole detailplaneeringu
alusel määratud (tegemist on üldpla-

neeringu kohase põllumaaga). Tuuliku
tee 1 kinnistule (suurusega 5 025 m²)
määrati detailplaneeringu alusel ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni
250 m². Veevarustus ja kanalistasioon
on kehtestatud detailplaneeringuga
ette nähtud lahendada ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni baasil. Piirkonnas puudub tehnilistele nõuetele vastav vee- ja
kanalisatsiooni torustik. Saue Vallavalitsus väljastas 19. juulil 2016. aastal
korralduse nr 543„ Projekteerimistingimuste määramine Ääsmäe küla Kuriste
detailplaneeringu alale kolme kinnistule ajutise reoveepaakide ehitusprojekti
koostamiseks“, mille alusel on muudetud kehtestatud detailplaneeringu
reoveekäitluse süsteemi, lahendades

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Alliku
külas, Uuetoa tee 21 (katastritunnus:
72701:002:0751; 1 929 m² elamumaa)
kinnistul lähtudes Alliku küla Uuetoa
IV ja Aaviku mü 1 kinnistute detailpla-

neeringust (Arhitektuuribüroo A&L töö
nr 41/02) suurendades hoonestusala
esialgsest lahendusest kuni 2% ulatuses
Uuetoa tee 18 kinnistu piiri suunas. Hoonestusala kaugus Uuetoa tee 18 kinnistu
piirist vähemalt 4m. Olemasolev Uuetoa
tee 18 kinnistu piiri ääres olev abihoone

Kuulutusetulbast digitaalse infotahvlini – kultuurimaja seinalt leiab nüüd kasuliku nutividina
Laagris kultuurimaja poepoolselt seinalt saab puutetundlikult väliekraanilt ajakohast infot.

S

uuremad linnad ja kaubakeskused on Eestiski täis
vilkuvaid digiekraane: olgu
seal majajuhid, ürituste reklaamid,
müügikampaaniad või muu kasulik
kraam. Laagri alevik on nüüd samuti asutunud info jagamises sammukese nutimaailma suunas – kultuurimaja seinal olevalt ekraanilt leiab
huviline nii ilmateate kui busside ja
rongide sõidugraafikud, otseviite

koduvalla veebilehele, kuvatakse ka
tähtsamaid telefoninumbreid ja kultuurikalendrit, olemas on ka valla
kaart.
Tegemist ei ole staatiliselt kuvatavate piltidega, näpuga juhtides
saab siseneda valla kodulehe kõikidesse rubriikidesse või uurida
tänase kõrval ka ülehomset ilma.
Loomulikult on see sobilik koht ka
erinevatele reklaamplakatitele. Kor-

damööda näidatakse ürituste infot
ja just plakatite leht on vaikimisi
avaleheks, aga pruugib vaid korra
sõrmega üle kuvari tõmmata, kui
avaneb tervikmenüü.
Rubriike saab vajadusel ka lisada.
Vallamajas on mõeldud näiteks eraisikute või ka firmade reklaamkuulutuste peale või piirkondlike tööpakkumiste peale, aga kuna esialgu
sisendit ei ole, siis selline võimalus

aktiivselt alustamise etapis puudub,
aga on kindlasti arenguvõimalus.
Seade ei ole küll mõeldud kasutamiseks avaliku arvutina, see tähendab,
et suvalistele netilehtedele selle kaudu kolama minna siiski ei saa.
Samas kui laagrikatel oleks ettepanekuid, milliseid infokihte
digiekraanile lisada, siis ideedmõtted on oodatud e-postil
info@sauevald.ee.
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JÄÄTMED

Saue valla külade 2017. aasta kevadtalgute graafik
KUUPÄEV
JA KELL

TALGU ASUKOHT JA
KOGUNEMINE

KAVANDATAVAD TEGEVUSED

KONTAKT

22. aprill

Alliku küla Kauri tee piirkond

Alliku külas Kauri ja Kraavi tee ümbruse koristamine.
Algab pärast hommikukohvi, iga pere omas rütmis.

Lea Poola 5341 2423,
lea.poola@gmail.com

22. aprill

Tuula ja Pällu küla, Tuula küla
keskuse juures (Vana Tuula
tee) Tuula seltsimaja

Tuula küla seltsimaja ümbruse koristamine ja haljastamine. Kiviaia
ladumise koolitus.

Tiivi Käbal,
tiivikabal@gmail.com

29. aprill,
10.00

Hüüru küla Hüüru mõis

Hüüru pargi korrastamine, riisumine. Hüüru mõisa sisesed tööd.

523 8261,
info@huuru.ee

Kiia küla Kiia mänguväljak
(Kiia tee 1)

Mänguväljaku koristamine, heki lõikamine, murupinna taastamine.
Talgulistele talgusupp.

Helmut Paabo 503 3713,
helmut.paabo@mail.ee

29. aprill,
11.00

Jõgisoo küla Jõgisoo
Seltsimaja

Puude saagimine, prügi korjamine, riisumine. Jõgisoo piirkonna
korrastamine. NB! Talgud 29. aprillil ja 6. mail

Ülle Rondo 501 2033,
info@jogisooseltsimaja.ee

6. mai.
10-15

Ääsmäe küla Ääsmäe
külaplats

Teeme EV100 sünnipäevaks kingituse Eestile ja kogukonnale –
alustame kirsipargi rajamisega (korrastame ala prügist ning teeme
ettevalmistusi kirsipuude istutamiseks)

Ave Kruus 5566 0875;
Tiina Tint 514 2358;
aasmae.kylakogu@gmail.com

6. mai.
10.00

Koppelmaa küla:
1) Koppelmaa aiandusühistu
lõkkeplats;
2) Endla talu peamaja esine

Mänguväljaku ohutuspiirde ja puhkeala rajamine: mulla vedu ja
muruseemne külvamine, mänguväljakule sissepääsutee täitmine
ja silumine, Voore tee kraavide ja kurvi pimenurkade puhastamine
võsast, küla avalike kohtade (küla sildi esine ala ning Keila jõe äärse
parkla ala) korrastamine.

Janek Hamidžanov 510 5347,
janek.hamidzanov@hotmail.
com

6. mai,
10-16

Koidu küla Koidu suur park

Küla kevadkoristus, sh käime läbi teeääred, lammutame Laagri
ringtee ääres oleva putka.

Tormi Tabor 5451 3000,
tormi.tabor@gmail.com

6. mai,
11 ja 12

Aila küla:
1) Valingu piirkond,
Koolimaja talu juures (11.00);
2) Pikamäe ja Mäe tee
piirkond Pikamäe tee 14
jäätmemaja esine plats
(12.00)

Valingu-poolse Aila küla koristuseks koguneme keskpäeval
Koolimaja-Väravavahe talu platsil. Teeme väikese külakoosoleku.
Töid ja tegemisi organiseerib ning infot jagavad: Ivi Raigo tel 5648
3533, iviraigo@gmail.com ja Janis Ivask tel 501 0945, janisivask@
kindelkatus.ee;
2) Põhjapoolse Aila küla (Mäe ja Pikamäe tee piirkond) Pikamäe
tee 14 jäätmemaja esisel platsil küla koosolek kell 11-11.45.
Koristuspäev kell 12-13.30. Premeerime lapsi ja tublimaid peresid.

1) Ivi Raigo 5648 3533,
iviraigo@gmail.com ja Janis
Ivask 501 0945,
janisivask@kindelkatus.ee;
2) Janis Ivask 501 0945,
janis@kindelkatus.ee

6. mai,
11.00

Vanamõisa küla Välja
elamupiirkond Pallivälja
mänguplats (Jalaka ja Paju
tee ristumiskoht)

Elamupiirkonna koristus, piirkonna haljasalade hooldus, istutustööd.

MTÜ Välja Selts,
valja.selts@gmail.com

6. mai,
11.00

Vanamõisa küla erinevad
piirkonnad

Lillede istutamine, seltsimaja ümbruse haljastus ja puude istutamine,
tänavate prügikoristus.

Urmas Kohver 5854 3101,
kohwer@gmail.com

6. mai,
11.00

Vanamõisa Männivälja
piirkond

Teeäärte koristus ja haljastustööd

Andrei Litvinov 5177963,
andreiltv.litvinov@gmail.com

Hüüru mõisa ümbruse korrastamine - lehtede riisumine, teede
puhastamine. Hüüru sepipaja ümbruse korrastamine. Mõisas
akende pesu, välisseinte ja uste palede korrastamine.

6. mai ,
11.00

Alliku küla Palgiküla

Palgiküla ja Alliku-Hüüru teeäärte koristus

Anton Mesila 5096955,
anton@nvp.ee

Kaasa võtta:

6. mai,
10.00

Maidla küla Maidla suvilate
piirkond Jõe AÜ postkastide
juures

Maidla terviserajal: silla ehitus, võrkpalliplatsi ettevalmistus (postid,
liiv), laste liivakasti ettevalmistus, raja korrastamine. Suvilate
piirkonnas prahi koristamine, lillede istutamine.

Key Smirnova 511 9957,
key.smirnova@mail.ee

6. mai,
11-15

Maidla küla Maidla
külakeskus

Seltsimaja hoovi koristamine, välisinventari - pinkide ja laudade valmistamine. Teeäärte koristamine. Maidla veekogu äärest võsa
eemaldus, rannajoone kujundamine.

Kaido Kivisilla 503 3462,
kivisillakaido@gmail.com

6. mai,
11.00

Jõgisoo küla Jõgisoo
seltsimaja

Puude saagimine, prügi korjamine, riisumine. Jõgisoo piirkonna
korrastamine. NB! Talgud 29. aprillil ja 6. mail.

Ülle Rondo 501 2033,
info@jogisooseltsimaja.ee

29. aprill,
10.00

K

õik inimesed, organisatsioonid ja asutused saavad oma
talgud märkida talguveebis aadressil www.teemeara.ee, et
kutsuda eestimaalasi osalema maikuu esimesel laupäeval,
6. mail peetavale talgupäevale. „Teeme ära“ meeskond omalt
poolt kutsub sel aastal ühinema algatusega, mida veetakse koos-

töös XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnaga. Algatusega
kutsutakse ühiselt üles kõiki noori koos õpetajate, juhendajate ja
vanematega korrastama oma kodukandi väikesed ja suured laululavad ning tantsuplatsid, et väärtustada seeläbi meie laulu- ja
tantsutraditsioone ning aidata ühtlasi ette valmistada Eesti Vaba-

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE
KOGUMISRING LAUPÄEVAL 13. MAIL
10.00-12.00 Laagri alevik, Jõekääru
pargi parkla
Jäätmebussi ja rehvikogumisauto
sõidugraafik:
09.00 - 09.15 Koidu küla, Koidu põik
ja Koidu tee ristmik
09.30 - 09.45 Alliku küla, Kotka tee ja
Kauri tee ristmik
10.00 - 10.15 Vatsla küla, Kodasema
ja Vatsla tee nurk
10.30 - 10.45 Hüüru küla, Hüüru mõis
11.00 - 11.15 Kiia küla, Kiia küla mänguväljak
11.30 - 11.45 Alliku küla, Vanamõisa
seltsimaja parkla
12.00 - 12.15 Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.30 - 12.45 Vanamõisa küla, Välja
tee/Jalaka tee pakendikonteinerid
13.00 - 13.15 Aila küla, Pikamäe tee
sissesõit
13.30 - 13.45 Valingu küla, Puiestee
tee sissesõit (enne Suurekivi elura-

jooni)
14.00 - 14.15 Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee, jäätmemaja ees
14.30 - 14.45 Jõgisoo küla, Lõokese
tn sissesõit
15.00 - 15.15 Koppelmaa küla, Koppelmaa aiandusühistud
15.30 - 15.45 Tuula küla, Vana-Tuula
tee kortermajade kõrval
16.00 - 16.15 Ääsmäe küla, Kasesalu
tn koolimaja parkla
16.30 - 16.45 Maidla küla, keskuse
autobussipeatus (Haraka tee ristis)
17.00 – 17.15 Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ristis)
Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid
ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid,
liimid ja nende jäägid, trükivärvid,
vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid, päevavalgus ja säästulambid,
elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid,

ohtlikke aineid sisaldavad pakendid,
väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm
biotsiidid jms.
NB! Eterniiti ja asbesti sisaldavaid
lammutusjäätmeid sellel kogumisringil vastu ei võeta.
NB! Asutused ja ettevõtted peavad
oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle
andma otselepingutega vastavatele
jäätmekäitlusettevõtetele.
Palun olge täpsed, kuna vald on suur
ja graafik tihe ning kogumisringiveokitel etteantud ajast kauem peatuda
ei ole võimalik!
Saue valla elanikud saavad ohtlikke
jäätmeid tasuta ära anda ka Pääsküla jäätmejaama, aadressil Raba 40,
Pääsküla. Lisainfo telefonil 15155.
Kontaktisik kogumisringi ajal: keskkonnaspetsialist tel: 534 46686

HÜÜRU
KEVADTALGUD 2017
29. aprill 2017, kell 10:00

Harjumaa, Saue vald, Hüüru, Jõe tee 2
Talgutööd:

Rehad, luuad, akende pesuks töövahendid, kindad, saed, ja
kärud.
Talgulistele pakume talgusuppi, karastusjooke, tee, kohv ja kringel.
Õhtul Hüüru mõisa lõkkeplatsil volbri tähistamine. Kaasa võtta
piknikukorv.
Kontakt:
info@huuru.ee , 52 38 261 Talgukood: 170315057

riigi 100. sünnipäeva tähistamist igas paigas üle Eestimaa. Kui ka
teie kandis on laulu- või tantsuplatse, kus ühiselt võiks käed külge
panna (teha kevadkoristust, värskendada pinke, prügikaste vms),
siis on hea võimalus tänavuse talgukevade raames teha koostööd
koolide ning laulu- ja tantsurahvaga.
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Majad, täis vahvat tegevust
Igas linnas või vallas on koolimajad ja raamatukogud, noortekeskused ja lasteaiad, rahvamajad ja seltsimajad, kultuurikeskused ja vabaajakeskused või muud omavalitsuse hallatavad hooned täis vahvat tegevust. Igas neist on suuremad või väiksemad võimalused, et korraldada üritusi.
SIRJE
PIIRSOO
Saue Sõna

K

irjutis, mis on jätkulugu
artiklile „Korraldan, aga
kus?“, mis ilmus vallalehes
veebruarikuu numbris, keskendub
üldisemale, lisainfo on leitav kodulehtedelt.
SAUE LINN
Saue linnas pakuvad linna hallatavatest asutustest vaba aja tegevusi
ja ruume kasutamiseks huvikeskus,
noortekeskus, gümnaasium, lasteaed Midrimaa, muusikakool, linna
raamatukogu ja päevakeskus.
Huvikeskus korraldab kultuurija spordiüritusi linnarahvale ning
kursusi täiskasvanutele: keraamika,
maalimine, fotograafia, aiandus,
portselanimaal, tekstiil ja taaskasutus. Keskuses tegutsevad huviringid
lastele: šõutants, keraamika, meisterdamine, käsitööring, anima- ja
loodusteaduse ring, skulptuur ja
pisiplastika ning üldkehaline ettevalmistus.
Traditsioonilised üritused linnas
on jõulukuuskede pidulik ärasaatmine; linna meistrivõistlused males
ja kabes, ujumises, suusatamises,
discgolf ’is ja jalgpallis; tervisespordipäev; sportlik sari „Sauelane liikuma“: suusatamine, ujumine, orienteerumine, õhtujooks, rattasõit ja
-kross, isadepäeva staadionijooks;
öömatk „Matkates vabariigi aastapäevale“; lauluvõistlus „Saue laululaps“; võistkondlik mälumäng
„Tammekilb“; rahvakultuuri pidu
„Saue sõlg“; linna jaanituli; noortepäev ja rahvusvaheline noorte rütmimuusika festival „Visioon“; lasteaia heategevuslik kevadpidu; linna
sünnipäevapidu; kohvikute päev;
kontserdisari „Saue kontserdisügis“;
jõululaat ja küünalde süütamine
Saue linna jõulupuul.
Saue noortekeskus annab rendile erinevaid ruume koolituste,
kontsertide, sünnipäevade ja muude
sündmuste korraldamiseks. Keskuses tegutsevad erinevad klubid ja
ringid: DJ-, matka-, multimeedia- ja
meistrite klubi, kunsti- , kitarri ja
muusikaring, meisterdamine ja voolimine, taekwondo, JJ-Street, bodyfit, Diiva tantsustuudio, mängukool
ja akrobaatika.
Saue gümnaasiumis käib pärast
koolitunde vilgas huvitegevus. On
võimalik rentida klassiruume, kooli
aulat, söögisaali, spordikompleksi
(spordisaal, jõusaal, ujula, maneež,
staadion) ja 70-kohalist auditooriumi. Muusikakoolis on 50-kohaline
kammersaal.
Saue päevakeskuse ruumid on
küll väikesed, kuid seal tegutseb
kaheksa ringi ja kuus klubi: seeniortants, memmede rahvatants,
naisansambel, daamide ja Hiina

võimlemine, käsitöö- ja näitering,
saksa, soome ja inglise keele ning
laulu-, reisi- ja raamatuklubi. Päevakeskus korraldab huvi- ja kontsertreise, teatri- ja muuseumikülastusi.
Asutuste kontaktid on leitavad
linna kodulehel saue.kovtp.ee/hallatavad-asutused.
SAUE VALD
Saue valla kultuurikeskus
Saue valla kultuurikeskuses tegutseb
olenevalt hooajast kuni 24 kollektiivi ja huviringi. Igal aastal korraldab
keskus ligi 30 erinevat üritust: vähemalt kord kuus on kas teatrietendus
või kontsert, iga kuu viimane reede
on kino päralt, kus ennelõunal ja
õhtul saab ekraanilt vaadata mõnd
värsket Eesti filmi ja päeval on lastefilm. Kultuurikeskuses toimuvad ka
koolivaheaja noortelaagrid ja suve

isiklike tähtpäevade läbiviimiseks.
www.jogisooseltsimaja.ee.
Jõgisoo vabaajakeskus
MTÜ Jõgisoo vabaajakeskus peamine tegevus on noorte vabaaja sisustamine. 2008. aastal loodi vabaajakeskuse juurde kaks noorteklubi ja
remonditi ruumid OÜ-s Jõgisoo
Piim. Vabaajakeskuses on võimalik
mängida piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli, koroonat, lauatennist ja
lauamänge. Noored kasutavad ruume ka sünnipäevade pidamiseks.
www.jogisoo.ee.
Tuula seltsimaja
Tuula küla seltsimaja on alles ehitusjärgus, seega ei ole väga palju
huviringe veel töös. Loodud on
aiandusring Hortonoomikud. Külaelanikud käivad õhtuti lauatennist

MAIDLA SELTSIMAJA

KERNU VALLA RAHVAMAJA
algul Tänavakultuuri linnalaager.
Kultuurikeskus rendib soovijatele
ruume: suurt saali, pikka saali, salongi ja koolitusruumi. Vajadusel
koos heli- ja esitlustehnikaga. Kokkuleppel kultuurikeskusega on võimalik rentida ka muud ürituse tarvis
vajalikku inventari. www.facebook.
com/Saue-valla-Kultuurikeskus.
Jõgisoo seltsimaja
Maja eesmärk on rahvakultuuri traditsioonide hoidmine, meelelahutusürituste pakkumine ümbruskonna rahvale, isetegemise toetamine,
teatrietenduste ja kontsertide kohale toomine. Seltsimajas tegutseb
mööbli restaureerimise ja keraamika töötuba, kaltsuvaiba kudumine
ja mängukool, toimuvad erinevad
kontserdid,
vabaõhuetendused,
kodukandi- ja külapäevad, laadad,
suvepeod, teatrietendused lastele ja
täiskasvanutele, jõulupeod. Lisaks
palju erinevaid koolitusi ja õpitubasid suurtele ja väikestele. Suviste
sündmuste korraldamiseks on Jõgisoo seltsimajal kasutada puhkeala
koos vabaõhulavaga, selle juures
on kaasaegne tenniseväljak ja tänavakorvpalliplats. Jõgisoo seltsimajas on võimalik ruume rentida

mängimas ning iga reede õhtul on
seltsimajas lapsed koos: mängivad,
joonistavad ja meisterdavad. Hetkel
ei saa maja rentida, sest läheb ehituseks. Hiljemalt 2018. aasta lõpuks
saab maja valmis. www.tuula.ee.
Vanamõisa seltsimaja
Seltsimajas tegutseb kümmekond
erinevat huviringi: avatud noortekeskus-mängutuba, memme-taadi
klubi, keraamika lastele ja täiskasvanutele, hatha-jooga, pesamunade
muusikaring, laulutunnid eelkooliealistele, seltskonnatantsu kursus,
latin dance lastele ning latin dance
soolo algajatele ja edasijõudnutule.
Toimuvad igakuised erinevad üritused.
Vanamõisa seltsimaja on võimalik rentida tervikuna või eraldi
ruumidena: saun ja köök, suur saal,
väike saal. Olemas on projektor, rentida saab lauanõusid, heli- ja valgustehnikat. kodukyla.ee.
Hüüru mõis
Mõisahoone on avatud kõigile, tegutsevad huviringid: tütarlaste tantsuring, täiskasvanute võimlemine ja
mudilaste muusikaring. Neli korda
aastas on lapsed oodatud laagrisse.

Hooajalised kursused on erinevad,
käsitööst suši valmistamiseni. Külalisetendusi annavad teatrid. Traditsioonilistest sündmustest võib
nimetada emadepäeva kontserti,
jaanipäeva, laste jõulupidu, avatud
külaväravate päeva, sügislaat–kohvikutepäeva, stiilipidusid ja heakorratalguid. Mõisa juures on mänguväljak.
Mõisa ruume on võimalik rentida. Saalis on kontsertasetuses
sadakond kohta, laudades 60-70.
Olemas on kõik vajalik sündmuse
läbiviimiseks: lauad, toolid, köök,
nõud, esitlustehnika (dataprojektor,
ekraan), helitehnika. Ööbimist mõis
ei paku. www.huuru.ee.
Maidla seltsimaja
Tänu eurotoetustele ja kohaliku kogukonna aktiivsusele on omaaegne
Maidla koolimaja ümberehitatud
seltsimajaks, kus on korraldatud
erinevaid üritusi: vastla-, naiste-,
emade- ja jaanipäevi, suvelõpuüritusi lastele, isadepäevi, jõulusid jne.
Seltsimaja peamaja suur saal mahutab pea 50 inimest. Olemas on köök
koos toiduvalmistamise võimaluse
ja nõudega. Seltsimaja hoovil asub
kõrvalhoone, mis on sobilik üritusteks 80-100 inimesele, võimalik kasutada piljardi- ja lauatenniselauda.
Lisaks on territooriumil laululava ja
mänguväljak. www.maidlakyla.ee
• Laagri huvialakool
www.laagrihuvialakool.ee.
• Laagri kool www.laagrik.edu.ee
• Laagri spordihoone (võimla,
ujula, staadion, jõusaal, ilusalong)
www.laagrispordihoone.ee
• Veskitammi lasteaed
www.veskitammila.ee
• Nõlvaku lasteaed
www.nolvakulasteaed.ee
• Tuleviku lasteaed
www.tulevikulasteaed.ee
• Laagri lasteaed
www.laagrilasteaed.ee
• RSK-s Kuuse www.kuuseklubi.ee
• Ääsmäe põhikool
www.aasmaepk.edu.ee
• Ääsmäe lasteaed
www.aasmaelasteaed.ee
• Saue vallaraamatukogu
sauevald.ee/saue-vallaraamatukogu
• Ääsmäe raamatukogu
aasmaeraamatukogu.edicypages.
com/et
• Hüüru raamatukogu
sauevald.ee/huuru-raamatukogu
KERNU VALD
Kernu valla rahvamaja
Kernu valla rahvamaja Haibas on
parim paik vaba aja veetmiseks ning
valla kultuuri ja spordi tempel! Sellist päeva, kus majas midagi ei toimu, lihtsalt ei olegi. Maja avapidu
oli 4. novembril 1984. Rahvamaja
saali mahub ligi 200 inimest, lava
suurus on 6 x 6 meetrit. Võimalik
on tellida toitlustust. Ööbida saab
samuti, kuid põrandal oma mattide

ja madratsitega. Rahvamajas on olemas saun.
Rahvamajas tegutseb laste ja
täiskasvanute näitering, memmede
rahvatants, koorilaul ja lauluklubi,
laste karaktertants, keraamikaring
lastele ja täiskasvanutele. Spordiringid on ka: koroona, jooga,
võrkpall, sulgpall, noorte jalgpall
ja maleklubi, lauatennis noortele, rahva- ja tippsportlastele.
Spordisaal on 200-ruutmeetrine.
www.omavald.ee/rahvamaja.
Laitse seltsimaja
Nelja küla rahvakoosolek võttis
1995. aastal vastu otsuse taastada
Laitse vana vallamaja küla seltsimajaks, kus oleks seltsielu, teabetuba,
raamatukogu ja laste mängutuba
ning kus oleks võimalik tegeleda
ümbruskonna kultuurielu edendamisega. Maja ülevaatusel selgus, et
vanast vallamajast saab kasutada vaid
osaliselt vundamenti. Talgute korras
vana vallamaja lammutati. Läks aega
kolm aastat ja Laitse seltsimaja avas
uksed 1998. aasta detsembris Kaasiku külas. Majas tegutseb noortekas,
kolmapäeviti koguneb keraamikaring. www.seltsimaja.ee.
• Kernu põhikool-lasteaed
www.kernu.edu.ee
• Ruila põhikool www.ruilakool.ee
• Kernu vallaraamatukogu
kernuraamatukogu.weebly.com
• Laitse raamatukogu
laitseraamat.onepagefree.com
• Ruila raamatukogu
ruilarmk.onepagefree.com
NISSI VALD
Nissi valla kultuurikeskus
Nissi valla kultuurikeskuse majades
on võimalik rentida ruume mitmesuguste ürituste korraldamiseks.
Valikus on erineva suurusega saalid
ja ruumid Riisipere ja Turba kultuurimajas. Kultuurikeskuse kostüümilaenutusest leiab mitmesuguseid põnevaid rõivaid ja vahvaid kostüüme
lastele ja täiskasvanutele.
Tegutsevad ringid: rahvatants,
kammerkoor, naiskoor Nelli, võimlemis- ja näitering, koos käivad
Puruvanakesed. Harrastada saab
rivi- ja seltskonnatantsu, käsitööd,
lauatennist ja Hiina võimlemist, õppida inglise keelt. Traditsioonilised
sündmused on vabariigi aastapäev,
Nissi valla laululaps, jaanipäev, eakate jõululõuna, koduste laste jõulupidu ja peamunade pidu. Toimuvad kontserdid, külalisetendused,
filmivaatamised, näitused ja laadad.
nissivallakultuurikeskus.ee.
• Turba kool www.turbakool.ee
• Nissi põhikool nissikool.ee
• Riisipere lasteaed
riisiperelasteaed.ee
• Turba lasteaed
www.turbalasteaed.ee
• Turba raamatukogu
turbarmtk.weebly.com
• Riisipere raamatukogu
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EV 100

Uus EV 100 sünnipäevakingituste
taotlusvoor ootab koostööprojekte
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) avab koos EV 100 korraldustoimkonnaga uue taotlusvooru, kuhu oodatakse unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste
ideid, mis sobivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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aotlusvooru oodatakse selliseid tegusid, ettevõtmisi
ja sündmusi, mis oleksid
elluviidavad piirkondlikult mitmete
kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning looksid kindlama tuleviku lastele. See tähendab, et vooru
kandideerima on oodatud sellised
algatused, mis on sündinud mitme
küla ja/või omavalitsuse koostöös.
Samuti maakondlikke ning maakonna piire ületavaid ettevõtmisi,
mis piirkonnale väärtust loovad ja
kohalikke partnereid koostööle ärgitavad. Ühele projektile saab toe-

tust küsida kuni 15 000 eurot, mis
võib moodustada kuni 70% projekti
kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 200 000 eurot. Toetatakse kulusid, mis on otseselt seotud
projekti elluviimisega.
Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalikõiguslikud juriidilised isikud ning
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane
eesmärk ei ole tulu teenimine.
Taotlusvoor on kaheetapiline
Esmalt kogutakse 25. aprilliks kingituste ideid, seejärel valitakse nende seast 30 parimat ning tehakse
nende autoritele ettepanek koostada idee põhjal 15. juuniks korralikud projektid.
Idee esitamise tähtajaks on 25.

aprill 2017 kell 15. Idee tuleb esitada vabas vormis maksimaalselt
kahel A4 lehel ja see peab sisaldama
minimaaselt sellist infot:
• kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga;
• projekti tegevused;
• eelarve esmane kalkulatsioon;
• projekti teostava meeskonna kirjeldus, partnerite koostöö alused ja
rollide lühikirjeldus;
• taotleja kontaktandmed.
Kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu, siis täisprojekti taotluse esitamise tähtaeg on 15. juuni
2017 kell 15.
Lisainfo Mari-Liis Dolenkolt
telefonil 655 64 23 või mariliis@
kysk.ee. Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda siit:
www.ev100.ee.

KÜLAS TOIMUB

Vanamõisa külas valmisid EV 100. juubeliks ajaloovideod ja rääkiv infotahvel
Kust on pärit üks Eesti suurim aardeleid 915 hõbemünti ja mündikatkendit ning 7 hõbevõru, kahe paja peale kokku oli 10 kg hõbedat? Kas teate, kus asub II aastatuhande I poolest e.m.a pärinev maa-alune kalmistu Vanamõisa külas?
KATRIN
KRAUSE
MTÜ
Vanamõisa küla

E

t nendele ja mitmele teisele
küsimustele vastuseid saada
peab sammud sättima Vanamõisa külla Kleiso Mardi skulptuuri juurde, kus koostöös Saue
vallavalitsusega valmis interaktiivne infostend, mis nupule vajutamisel ka räägib sinuga. Võtke kaasa ka

inimtühjaks – 16 talust oli alles
vaid kaks suitsu. Ellu oli jäänud 4
inimest 115st, nende seas Kleiso
talu peremees Mart. Mardist ja
tema naisest Annest said alguse
Vanamõisa teadaolevalt vanimad
suguvõsad Kleiused ja Meenkovid.
Lisaks infotahvlile otsustasime
vanadest ajaloolistest piltidest (mis
pärinevad nii erakogudest, Saue
Kodu-uurimise Seltsingu ja MTÜ
Vanamõisa küla fotokogudest)
kokku panna video, et talletada

oma sõbrad välisriikidest, sest olulist infot Vanamõisa maamärkide
kohta jagatakse ka inglise, vene ja
soome keeles.
Kindlasti on tähelepanelikud
elanikud märganud Vanamõisa
külas Suurevälja tee puhkealal viimase aasta jooksul suurt muutust.
Mullu suvel püstitati sinna ajalooliselt Vanamõisa külale olulise isiku
Kleiso Mardi skulptuur. Põhjasõja,
näljahäda ja katku järel aastal 1712
olid Vanamõisa küla talud jäänud

ajaloopärandit ka nooremale põlvele. Videod leiab meie kodulehelt
www.vanamoisa.ee või Youtube’ist
ning on samuti tõlgitud kolme
keelde.
Erililised tänud Evelin PovelPuusepale, kes koostas kõik tekstid
ning pani kokku pildimaterjali ja
Heiki Sepale, kes monteeris piltidest video.
Ootame teid külla ajaloolisele
rännakule Vanamõisa!

SPORT

Sauevallakad said kossus pähe, aga hiilgasid maskuliinses seltskonnas kahe naissportlasega
Saue linnas möödus veebruaris 20 aastat Saue linnavalitsuse ja Saue ettevõtjate vahelisest mõõduvõtmisest
korvpallis, millest kujunes ettevõtjatel välja aastatepikkune harjumus kooli võimlas palli mängimas käia.
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ähtpäeva tuules kutsusid
linna omad kevadisele kossuturniirile ka ühendvalla
teised liikmed ja 1. aprillil peeti
maha meeleolukas võistlus, kus
Saue valla tiim sai väärika viimase
ehk viienda koha.
Igal võistkonnal tuli mängida 4
mängu, 2 x 8 minutit. Sauevallakad – Andres Laisk, Margus Randma, Siisike Lehtsi, Toomas Artma,
Jaanus Kallion, Silvar Savolainen,

Mart Riga ja Marge Rehepapp –
said korra enne võistluspäeva küll
ka harjutusplatsil kokku, aga...
„Loomulikult olid kõik varem ka
palli põrgatanud, aga korvpall on
tiimitöö ja seda oli tunda ka palliplatsil,“ tõdeb vallamaja kinnisvara projektijuht Siisike Lehtsi, kes
muide oli terve turniiri üks kahest
naismängijast (teine oli ka Saue valla tiimis). „Vastaste võistkondades
naisi ei olnud ja peab ütlema, et
mingit hinnaalandust õrnema soo
suhtes ei tehtud, džentlemene väljakul ei olnud, igaüks võistles võidu
nimel,“ naerab Siisike.
Naise sõnul läks sauevallakate

TURNIIRI JÄRJESTUS:
1. Kernu vald
2. Saue linn
3. Saue ettevõtjad 1.
4. Saue ettevõtjad 2.
5. Saue vald

tase iga mänguga siiski paremaks.
Viimases mängus Saue linna vastu
poolajale minnes lausa juhiti, kuid
lõpuks tuli siiski vastaste vähest
paremust tunnistada. „Meie võistkond võitles vapralt lõpuni. Vaim
oli rohkemaks valmis, aga mõnel
ei tulnud lihtsalt keha järele,“ resümeerib Siisike.

FOTO: SIRJE PIIRSOO
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NOORED

Esitleme ettevõtlikke: Patricku lipsuliin ja
Arabella mitme funktsiooniga rahakott
Noored ei ole üldse kõik hukas ja nutividinates, mõned teevad täitsa asiseid asju ka. Kaks ettevõtlikumat
sorti sauevallakast noort istusid kordamööda toimetuse sohval ja andisd ülevaate, kuidas nad oma äris
esimesi samme teevad.
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LOOMINGULINE PUUTÖÖLINE PATRICK (16)
Alguspunkti paigutab Patrick Laagri kooli lõpetamise kevadesse. Ürituse formaat nõudnuks lõpuaktusel
lipsukandmist, aga pooltsadat eurot, mida ägedamate kaelasidemete
eest küsiti, ei tahtnud nagu väga välja käia. Noormees disainis endale ise
puidust kikilipsu ja sealt arenes edasi
juba täitsa isiklik tooterida.
Väljanägemine pisut eksitab.
See rastapatside ning vaba olemise
ja suhtlusega noormees ei mahutu
kuidagi stereotüüpi hämaras ateljees
puutööd nikerdavast ning eluvõõrast kunstnikuhingest. Patsid siiski
ei valeta. Selgub, et viide subkultuursele lumelaudurite ja rulatajate
maailmale on täitsa adekvaatne. Patrick on pool oma 16 aasta pikkusest
elust pühendanud ekstreemspordile
– sõidab lumelauda ja tänaseks ka
omandanud lumelaua instruktori
ameti. Mis ometi ei välista, et teisel
hetkel istub ta oma Vanamõisa lapsepõlvekodu kasutamata vannituppa
rajatud töötoas, disainides ja vormides isepäiseid puidust kikisid.
„Kolmandas klassis hakkasin
kooli juures olevas huviringis käima.
Mulle on puit kogu aeg meeldinud,
seda saab igatepidi voolida, nii palju on kasutusvõimalusi. Mul nagu
nupp nokkis ka selle koha pealt,“
meenutab Patrick. Peale põhikooli
võttis ta n-ö vaheaasta, et peas mõtted selgeks saada, millise valdkonnaga oma tulevik siduda.
„Sügisest lähen uuesti kooli, täiskasvanute gümnaasiumisse, aga samal ajal tahaks nüüd selle oma lipsu
teemaga jõulisemalt jätkata, ehitada
seda rida nii üles, et ühel hetkel oleks
mul hobi ja töö ühendatud. Tahaks
ikka oma firma aretada. Juba on
kokku lepitud toodete fotosessioonid, tasapisi otsin uusi müügivõimalusi,“ tõstab Patrick plaanidelt katet.
Isepäised ja hoiakuga
aksessuaarid
Kaubamärk OAK-ASH bowties on
juba olemas, kusjuures see pole juhuslik välismaine nimi, vaid sõnamäng Patricku perekonna nimega
Tammsaar. Nimelt on inglisekeelne vaste tammele „oak“ ning sõna
„ash“ üks võimalik vaste on saarepuu. OAK-ASH bowties nime alt
leiab Facebookist omanimelise lehekülje, kus noormehe disain kõikidele vabalt tutvumiseks-soetamiseks on. „Iga neist on n-ö one of the
kind. Vorm tuleb küll žablooniga,
aga viimistlus on kõikidel isesugune,“ kinnitab noor disainer.

Lemmikuks oma disainitud kikide seas peab Patrick aga lipsu, mis
kiirel pealevaatamisel näib nagu
prillipaar. Seest tühi, ainult puidust
raamid ja kangatups keskel. „See
mulle endale väga meeldib. Võtab
kaua nikerdamist, materjali kadu on
kõvasti, aga tulemus on lahe!“ on
noormees rahul.
Lisaks on Patrickul eraldi lipsu
liin ühe rulaehitajast sõbraga. Nimelt disainib ta puruks sõidetud
rulalaudadest kikilipse. „Selline
taaskasutusseeria. Vineerikihid on
värvilised, kui need ära lihvida,
jäävad sellised ägeda värvilise tekstuuriga. Need lähevad pigem sellise
tänavariietuse ja rulamaailma nišši,“
selgitab Patrick. See seeria on leitav
veebilehelt mogul.ee.
Mitte ainult meestele ja
ülikonnale lisandiks
Ja kikilipsu ei pea Patrick kaugeltki ainult ülikonnaga kaasas käivaks
aksessuaariks. Ta ise sobitab neid ka

et ju tema tegemistes on kunstilist
poolt ilmselt rohkem. Ei ole mingit
ranget ideed, vahel käsi vääratab,
kuskilt servast läheb natuke liiga
palju, siis tuleb teine ka sarnaseks
timmida ja tulemuseks võib olla
juba täitsa uue nõksuga toode.
Täna on Patrick end Laagris sisse seadnud ja vaatab ringi, kas äkki
leiab siitkandist mõned ruumid rendile, kus töökoda sisse seada. Sest
paaris asjas on ta kindel: lumelaud
jääb tema ellu ja puutöö ka. Viimasega võiks senisest enam nähtavale
tulla ja läbi lüüa.
ARABELLA TESTIB OMA
VÕIMEKUST ÕPILASFIRMAS
Arabella-Kristina Allvee hoogne
müügikiri Saue vallamajja, kus ta
pakkus ärikingituseks oma õpilasfirma toodet – kompaktset rahakotti,

Purukssõidetud rulad saavad
uue elu kikilipsudena

Põhikooli lõpuaktuseks endale
disainitud lipsust on Patrickul
koorumas äriplaan

igapäevaste kraega särkide juurde
ja tähelepanuta ei jää kunagi – ikka
märgatakse ja kommenteeritakse.
Tagasiside on alati positiivne. Ja naisedki võiks neid vabalt oma garderoobi ehteks võtta „Ma ühele oma
sõbrannale jõuludeks kinkisin, väga
hästi kannab välja,“ laiendab Patrick
kikilipsu identiteeti.
Kogu ahel materjalist müügini
Valdavalt kasutab mees algmaterjalina maarjakaske. Olla Eesti ja võibolla isegi Euroopa ainus väärispuu.
Ja seda ei telli ta kuskilt netist, vaid
sõidab ise Pärnu kanti, käib aretajaga koos metsas, valib sobiva puuisendi välja, toob koju, kuivatab, lõikab juppideks. Seega terve protsess
– materjali valikust, kuni disaini,
tootmise, pakendamise ja müügini
– on Patricku enda käes. „Laserpressi ei ole ainult, sellega saaks logosid
peale teha,“ nimetab Patrick.
Ta ei oskagi lahterdada end puhtalt disaineriks või puutööliseks.
„Selline segu? Loominguline puutööline?“ pakub Patrick. Nentides,

õpilasfirmade projekti. Just sellepärast, et aimu saada, kuidas ärimaailm toimib ja testimaks, kas temas
endas oleks ainest ettevõtluseks.
Koos nelja klassikaaslasega lõi ta
õpilasfirma Portwa.
Kui programmi raames tuli välja mõelda toode, mida arendama
hakata, siis ega esiti mingit suurepärast ideed olnudki. Läheneti siis
selle loogikaga, et millest neil endal
puudu on. „Meie endi rahakottide
kohmakust märgates – no minul
endal on pidevalt selline suuremat
sorti rahakott õpikute vahel kotis
kadunud – jõudsime mõtteni, vaja
oleks sellist, mis taskusse mahutuks.
Teine hädavajalik asi, mis pidevalt
näpus on, on ju telefon ja sealt sündiski otsus leiutada selline kombo –
rahakott ja telefon püsivad vajadusel
koos,“ selgitab Arabella.
Tulemuseks on rahakott, mille
külge saab kinnitada ka telefoni ja
mille kahe külje vahele moodustub tasku, kus saab hoida sularaha.
„Meestele läheb see just eriti hästi
peale, aga ka näiteks naistel, kui vaja
vahel teatrisse või peole minna väikse käekotiga, siis see on väga mugav
kaasa võtta,“ teab Arabella omast
kogemusest. Üks lisaväärtus on veel:

TOETA NOORT
ETTEVÕTLUSVAIMU
Toetamaks oma valla noorte
ettevõtlusvaimu, soetati vallamaja „firmakingituste“ riiulile nii
Patricku kikilipsud, kui Arabella
ja Portwa rahataskud. Mõlemad
tooted on saadaval ka kultuurimaja müügivitriinis. Kel huvi
näiteks kohalike noorte ettevõtlusambitsiooni realiseerumisele
kaasa aidata, siis nendega saab
koostöökontakti astuda läbi
veebi portwa.ee ja
facebook.com/oakashbowties

mis võimaldab hoida rahatasku ja telefoni komplektis – pälvis tähelepanu juba seepärast, et tema nimi tuli
tuttav ette. Mõned aastad tagasi oli
noor neiu tegev Saue valla aktiivsete
noorte grupis ja pidas aastaid Laagri koolis õpilasesinduse presidendi
ametit. Postkasti tulnud teade temalt ärgitas loomulikult huvi, millega too energiline neiu täna tegeleb.
Peale kohaliku põhikooli lõpetamist suundus Arabella Tallinna 21.
kooli ja 11. klassi valikaineks valis

Õpilasfirma Portwa (vasakult Arabella, Daniel, Karl-Roomet, Sten Erik ja
Liisa) on säravalt esinenud õpilasfirmade laatadel

telefoni rahakoti küljes hoidva kummiriba võib pista vöö vahele, nii on
näiteks reisidel hea hoida rahakott
turvaliselt enda keha ligi.
Näppupidi igas töölõigus
Kuna tegemist on rohkem reaalkallakuga inimestega, siis joonistamine
ei olnud noorte kõige tugevam külg.
Esimeseks asjaks saigi otsitud köösner, kellele sõnadega selgeks püüti
teha, mida tahetakse. Esimene pro-

totüüp tuli üsna seda nägu, nagu
idee peas oli olnud, aga selgus, et
algselt valitud kunstnahk ei ole selle
toote puhul kõige õigem lahendus.
Oli kohmakas, paindumatu ja mitte
kõige kenam. Saadi aru, et vaja on
teist materjali, testiti erinevaid naturaalnahku ja paari katsetusega oli
tulemus juba käes.
„Lihtsamad majandusmehhanismid saavad õpilasfirma arendamise
käigus selgeks küll. Toote testimine, turgude otsimine, müük ja
hinnastamine, partnerite otsimine.
See kõik peegeldab päris hästi, mis
reaalses ärimaailmas toimub,“ arvab
Arabella. Kusjuures esialgsed investeeringud tuli noortel omast taskust
teha, nii et selles mõttes ei olnud
tegemist ka simuleeritud mänguga,
vaid ikkagi päris ettevõtlusega.
Tõsi, õpilasfirmade programmi
eesmärk ei ole kohe aastaga kasumit
teenima hakata. Kevadel on nagu
teistelgi õpilasfirmadel vaja Portwa
tiimil otsustada, kas asi vormistatakse edasi pärisfirmaks või võetakse
seda lihtsalt esimese ärikogemusena.
„Meil on see otsustamine veel ees.
Meie toode on küll saanud head tagasisidet, et on asjalik ja vajalik. Kui
oleme osalenud õpilasfirmade müügiüritustel, on meie tiim saanud
näiteks isegi säravaima müügistrateegia tunnustuse, meid kutsuti ka
Soome õpilasfirmade laadale,“ usub
Arabella, et potentsiaali võiks olla.
Õpilasfirma tegmisest saadud
kogemust hindab Arabella väga
väärtuslikuks. Kui varem ei pidanud
ta ennast kuigi heaks grupis tegutsejaks, selles osales ta pigem vastu
tahtmist, siis nüüd, kui pool aastat
tihedalt oma tiimiga koos on firmat
veetud, hindab ta oma koostöövõimekust juba kõvasti kõrgemalt. See
on isegi meeldima hakanud. „Ka
olen saanud juurde enesekindlust,
noh, mitte et mul seda enne ei oleks
olnud, aga nüüd tean, et oleksin ettevõtluses võimeline oskuslikumalt
tegutsema,“ hindab neiu.
Ta naudib neid hetki, kus mingid
väiksed asjad või kontaktid viivad
teiseni ja juhtuma hakkavad juba
suuremad asjad. Ta rõõmustab isegi Eesti väiksuse üle, kus keegi ikka
tunneb kedagi, kelle käest saab nõu
või abi küsida. „Julgust pöörduda
abi küsimiseks on juurde tulnud.
Inimesed on valmis toetama ja aitama,“ nendib Arabella.
Kas temast saab tulevikus majandusinimene või rohkem loodusainetega seotud (Arabellat huvitab
koolitundidest just enim keemia),
on täna vara öelda. „Aga neid valdkondi saab vabalt ka tänapäeva maailmas ühendada. Igatahes on see
õpilasfirma kogemus andnud mulle
usu, et ma saaksin ettevõtluses hakkama küll,“ on neiu veendunud.
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Psühholoog: „Ei saa valmistuda kõikideks „sinivaaladeks“,
oluline on pakkuda lapsele teadmist, et kodust saab abi“
Märtsikuus sagenesid teated, et Eesti noored on hakanud nii liikluses kui sotsiaalmeedias mängima ohtlikke
enesetapumänge. Manitseti koole ja lapsevanemaid lastele selgitustööd tegema ja jälgima, mida nad
arvutites teevad. Koduvald palus Saue valla psühholoogilt Mihkel Velströmilt sel teemal nõu, aga loodetud
abistava tegevuskava asemel tüüris jutt sootuks sügavamate kihtideni. Kas meie lapsed julgevad tulla ja
öelda „Ema-isa, ma olen hädas“?

KV

ma peaksin häkkima sinu Facebooki kontole. Ja kui laps ei reageeri
sellele, siis võib pakkuda, et kui sa
minuga rääkida ei taha, siis ma leidsin ühe psühholoogi, äkki lähme
tema juurde. Või kui psühholoog ei
ole sobiv, siis kelle iganes, kes sobib
kolmandaks osapooleks.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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is mängudega on tegemist?
Sõiduteedel mängitava mängu „Jookse või sure“ sisu
on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee, kogudes
iga filmitud „etteaste“ eest punkte.
Sotsiaalmeedia vahendusel levivatest mängudest on üks ohtlikumaid
„Sinine vaal“, ka „Blue Whale“ või
„Синий кит". Mängus osalemine
on laste jaoks lihtne: sotsiaalmeedias tuleb postitada teemaviide
#bluewhale, #iminthegame või
midagi sarnast, seejärel võtab võõras inimene teemaviite postitanud
lapsega ühendust. Võõras suhtleb
lapsega interneti teel, läbi hirmu ja
ähvardamiste kontrollib tema käitumist. Lapsele antakse 50 päeva
jooksul ülesandeid, kus ta peab end
vigastama, täitma ohtlikke ülesandeid või ärkama öösel, et vaadata
häiriva sisuga videoid. Tavaliselt
kästakse noorel lõigata või kriimustada käele või jalale sinivaala kuju
ja postitada see kusagile kinnisesse
sotsiaalmeedia gruppi.
Jõhkraks teeb asja see, et „Sinise
vaala“ üks eesmärke on peale inimese enese vigastamisele suunamise
ka mängijaid enesetapule õhutada.
Manipulatsiooniga viiakse noore
mõttemaailm selleni, et enda vigastamine ning enda elu võtmine ei
pruugi enam olla vastuvõetamatud
mõtted. Teisel pool ekraani peab
olema tavapärasest mõttemustrist
erinevalt arutlev, näiteks psüühiliselt haige inimene, kes naudib
teise inimesega mängimist. Noor
võib mängu sattuda puhtalt uudishimust, aga see inimene reaalselt
töötleb teda enese vigastamise ning
enesetapu suunas.
Miks sellised mängud noorte tähelepanuorbiiti üldse jõuavad?
Erinevaid selgitusi on. Eks üks loogiline koht, kust võimalikke põhjuseid otsida, on ka kodu. Näiteks
ekstreemsetes olukordades, kus
lapsevanem väljendab pidevalt oma
rahulolematust, ähvardades justkui
ebasobiva käitumise puhul lapse
lastekodusse panemisega, siis selliste n-ö loobumismängudega ei tule
õrnas eas teadvus lihtsalt toime. Või
kui last kodus pekstakse, siis pole
sellistele mängudele tähelepanu
pööramine üllatav.
Kuid ma ei otsiks liiga palju
noorte puhul selliste mängudeni
jõudmise põhjuseid kodust, vanus
12-18 on ka oma rolli ja identiteedi otsingute aeg. Noored otsivad

kuuluvustunnet. Selles vanuses nad
katsetavad piire ja testivad normide
paikapidavust ja nende mõistikkust.
Ehk et näiteks selle mängu kaudu
võivad nad otsida kuuluvust ja vastuseid, kas elu ja seadused on üldse
mõistlikud, kas see ühiskond sobib
temaga kokku.
Sõprade roll on oluline. Kui liigutakse seltskonnas, kus väärtustatakse mingit tegevust – alkoholi
tarbimist, kanepi tõmbamist, enesetapu mängudes osalemist – siis
seegi mõjutab palju. Seda keerulist
eluperioodi iseloomustab suur mõjutatavus ja haavatavus.
Põhjuseid on erinevaid, aga nende teemade lahendus peitub ikkagi
kodus, sest kodu peaks olema kõige
turvalisem koht.
Aga enesetapumõteteni jõudmine tundub siiski tiba äärmuslik
nii noorte puhul? Kui hull see elu
siis peab olema?
Eks kõik inimesed on korragi elus
mõtelnud, mis siis saaks, kui ma
end ära tapaks, ega see inimloomusele nii võõras mõte ei olegi. Kujutatakse ette, kes tuleks leinama, kui
kahju neil oleks. Mõnes mõttes on
see loomulik.
Samamoodi on inimese loomulik reaktsioon ohuolukorras kas
võidelda või põgeneda. Inimene
hindab ohu kas endast suuremaks
või väiksemaks ja käitub vastavalt.
Samas tuleb meeles pidada, et kui
põgeneda enam kuhugi ei ole, siis
võib inimene ikkagi rünnata.
Ka psüühilise maailma ohte hinnatakse sarnaselt: kas see on minust
suurem või väiksem, kas rünnata
või põgeneda. Üks võimalus enesetapumõtteid seletada on, et inimene
tunneb ennast nii nurka surutuna,
et viimaks otsustab siiski iseendaga
võidelda, sest muud võimalust eluga
toimetulekuks ei näi olevat.

Kas need psüühiliselt haiged
inimesed, keda enne kirjeldasid,
ongi reaalselt olemas? Kuidagi
mõistus tõrgub omaks võtmast...
Kindlasti on, aga nad pole siiski nii
tavapärased, et mõistlikku elu elades neid tingimata kohtama peaks.
Samas annab internet kõikidele inimestele tegutsemiseks laialdasemad
võimalused. Kui meie enda elu vastab sellele ettekujutusele, mis meie
ühiskonnas on normaalne, siis ongi
keeruline ette kujutada, et maailmas on olemas inimesi, kellele meeldib noortega manipuleerida ja neid
enesetapuni viia.

Jõhkraks teeb
asja see, et „Sinise
Vaala“ üks eesmärke
on peale inimese
enese vigastamisele
suunamise ka mängijaid
enesetapule õhutada.
Manipulatsiooniga
viiakse noore
mõttemaailm selleni, et
endale viga tegemine
ning elu võtmine ei
pruugi enam olla
vastuvõetamatud
mõtted.

Kas peaksime seal oma normaalses elus ja kodus mõtlema selle
maailma kõikide jubeduste peale?
Ei pea. Ega kõikide maailma „sinivaalade“ vastu ei jõua ega saa end
kaitsta. Aga vanemaid peaks huvitama, kellega nende lapsed suhtlevad,
nad peavad olema avatud mõistma,
et seal taga võib olla kummalisi ja

ebameeldivaid nähtusi. Peaks huvituma, mida internet sulle koju toob.
Kuidas seda praktiliselt teha,
ilma et laps tunneks end reedetuna? Ei saa ju salaja tema kontodesse häkkida?
See peaks tõesti olema viimane
samm. See on lahendus siis, kui laps
on vanema täiesti välja lülitanud, ei
räägi ega kontakteeru, kui tundub,
et ohus on juba elud.
Tegelikult on see aastatepikkune
harjutamine. Et me räägime omavahel. See tähendab, et vanem peab
viitsima end peale tööpäeva kokku
võtta ja midagi lapsega koos teha.
Ma ei tea paremat viisi emotsionaalse kontakti tekkimiseks. Oma sõpradega hoitakse ju ka suhet mingite
ühistegevustega, suhte arendamine lapsega ei erine ses osas. Nende
koosolemiste käigus laps harjub
vanemaga rääkima ja arutama.
Tunneb, et võib jagada asju, mis
ilmtingimata ei ole head. Neid ei
pea heaks kiitma, aga ka tingimata
mitte karistama.
See on protsess, loomaks lapse
jaoks kodu, kus tohib eksida. Et ta
julgeb öelda, et nüüd on jama. Selle
sinivaala mängu puhul siis näiteks,
et kui noor ühel hetkel saab aru, kui
hullusti ta on end sisse mässinud,
siis ta julgeks tulla ja abi paluda. Või
kui laps on kuskil peol purjus, siis
ta tihkaks helistada ja öelda isale
või emale „Palun tule mulle järele“.
Et ta ei takerdu mõttesse, kus ma
nüüd saan pähe, et ma purjus olen
ja kindlasti rivistab lapsevanem üles
kõik sõbrad ja hakkab aru nõudma.
Aga kui sellist suhet ei ole siiski
õnnestunud luua?
Siis oleks normaalne istuda oma
lapsega maha ja öelda, et mul on
mure. Et sinu käitumine on muutunud, et ma olen lausa mõelnud, kas

Kas meil Eestis on see ka juba
normaalne
käitumisviis?
Et
psühholoogi juurde ei ole tabu
pöörduda?
Nii ja naa. Ma olen oma töös ikka
katsunud öelda, et saame kokku
siis, kui kõik on veel hästi, aga ehk
saab paremini. Mitte siis, kui enam
midagi muud üle ei jää. Inimestega
kohtun ma siiski mõlemas kirjeldatud olukorras, siiani ilmselt pigem
viimasel juhul.
Selles mõttes on muidugi hea, et
Saue vallal on oma psühholoog. Ei
ole oluline, et just mina seda tööd
teen, vaid et põhimõtteliselt on
omavalitsus otsustanud oma koosseisu võtta psühholoogi. See ei ole
väga tavapärane praktika. See annab
Saue valla inimestele vajaduse korral
saada tasuta psühholoogi teenust
ning loob psühholoogile võimaluse teha muuhulgas ka ennetustööd,
näiteks viies läbi koosolekuid või
koolitusi.
Kui inimestel on soovi minuga
kohtuda, siis kõik on teretulnud.
Peamiselt ma tegelen küll laste ja
noortega, aga kui mõni vanem on
seisus, et ta ei oska lapsega kontakti
leida, võib minu poole pöörduda. Ja
kui on põhjust, siis saab loomulikult
otsida lahendusi ka täiskasvanute
elude keerdkohtadele.
Kas sellistel teemadel avalikult
rääkimine on üldse hea mõte?
Äkki on sel hoopis innustav
efekt?
See on selline kahe otsaga asi. Ma
mõtlesin ka, kui meedia nüüd sellest rääkima hakkas, kas see mitte ei
lisa just populaarsust. Samas ajakirjanduse kohus peaks olema rääkida
ka ebamugavatest asjadest, tõsta
teadlikkust. Miks muidu me näeme
uudistes klippe autoõnnetustest –
on vaja anda signaal, et tegudel on
tagajärjed.
See tõstatatud enesetapumängude teema peaks andma signaali, et
vanemad ei pea küll teadma igast
sammust ja mõttest oma lapse peas,
aga iga vanem peaks olema lapse
jaoks maailma kõige turvalisem
inimene, kelle poole pöörduda, kui
kõik näib nässus. Ei ole olemas kolme sammu, mis elimineeriks kõik
ohud nii elus kui internetis. Aga
peaks olema olemas omavaheline
suhe ja usaldus. Ja see on aastatepikkune protsess.
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Metssead ülbelt-julgelt
külapoe juures sehkendamas
Tuula ja Ääsmäe kandist on tulnud teateid, et sel kevadel olla metssead kuidagi tavatult aktiivsed. Songivad jõuliselt üles maasikapõlde, ööhämaruses ja karjakesi on neid suisa Haru tee poe kõrval süüa otsimas
nähtud. Kohalikud jahimehed siiski mingit erakordset metssigade arvukuse kasvu ei näe, pigem on loomade rohkem nähtaval olemise põhjuseks keskkonnaolud.
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ui Maia ühel ööl Pärnu
maanteelt Haru tee poe
poole sõites kiiruse maha
võttis, jättis süda ühtäkki löögi vahele. Mis asja? Kümmekond meetrit
kaupluseuksest eemal puu all müttas kobaras ligi kümnepealine metssea kari. Ja ei olnud mamma-papa ja
nunnud põrsad sabas. „No ikka sellised suure koera mõõtu tegelased
kõik. Maanteel, majade juures!“ on
Maia veel takkajärgigi kergelt ärevil.
Naine jättis auto seisma, keris
akna alla ja tegi sigade suunas hääli,
vilistas: „Absoluutselt neid ei huvitanud. Vaatasid korra minu poole
ja uimerdasid sügava rahuga edasi.
Mul oli auto ümber kaitseks, aga
oleks nad mulle näiteks tee peal vastu jalutanud, siis oleks ikka elukõhe
olnud.“
Korraks tundis ta end nagu National Geographicu loodusfilmis,
käsi haaras telefoni, et sürreaalne
vaatepilt kaamerasse talletada. „See
tundus nii jabur situatsioon, justkui
ei suutnud uskuda, et ongi reaalsed
loomad, mitte hiiglaslikud kivid või
lehehunnikud maantee servas tänavalaterna all,“ selgitab Maia.
Mõned päevad hiljem kordus
õhtul kella 10 paiku sama. Seesama
poekõrval asuv puu, jälle kari sigu
selle all toimetamas. Maia, kes on
eluaeg Tuulas elanud ja seal metsade vahel ikka ja jälle loomi liikumas
näinud, peab sellist korduvat vaatepilti üsna ebatavaliseks. „Miks nad
nii julged on? Meediast on ju kuulda, et seakatk on levimas, äkki ongi
taudis? Neid ei huvita nagu üldse,
mis ümberringi toimub, mitte mingit hirmu autode või inimeste ees.

Suure koera mõõtu metssead rahumeeli Haru tee poe juures süüa otsimas.
Ei häiri neid maanteeliiklus ega majade lähedus

See ei ole normaalne käitumine
neil,“ imestab naine.
Songivad ka põlde segi
Maasikafarmer Gunnar Tuula küla
Raja talust tõdeb samuti, et eks neid
metssigu on ennegi liikunud, elatakse ju metsade vahel, aga viimastel kuudel on kuidagi ekstra hullusti
põllud üles songitud. „Selline tunne
jah, et nii arvukalt pole neid viimase
30 aasta jooksul küll näha olnud. Ja
juba enne külmade tulekut olid kohal, terve ühe põllupinna olid segamini tuhninud. Siis helistasin juba
jahimeestele ja kurtsin kurba saatust,“ nendib Gunnar. Kütid saidki
kuus isendit kätte. „Aga need sead
ju sigivad võrdlemisi hästi, see kuus
looma karja juures on ju köömes,“
rehmab Gunnar.
Aastatepikkuse põllumehe kogemuse pealt mees teab, et ega metssigade vastu võitlemisel palju võimalusi olegi. Hernele pandi Raja talus
aed ümber, see aitas küll, aga tervele
maasikavälule ju tara ümber ei säti.
On kasutatud vilkureid, öösel viskavad tsah-tsah põllule tule peale.
„Püssi endal pole. Eks kui hulluks
kätte läheb, tuleb jahimeestele jälle
helistada. Aga muidu, eks paneme
maasika ikka maha, mis siin ikka,
vaatame, mis saab,“ ei tee Gunnar

paanikat. Aastakümned maal metsade keskel elatud elu on harjutanud.
FOTO: ERIK MANDRE

Põhjuseks pehme talv ja lisasöötmise piirangud
Ääsmäe jahiseltsist öeldakse, et
metssigade arvukus pole kindlasti
tõusnud, ei tervikuna Eestis ega ka
nende maadel. „Viimasel kahel aastal oleme saanud seoses seakatkuga
ülesande – pehmelt öeldes – vähendada sigade arvukust tunduvalt.
Kui varem säästsime emiseid, siis
nüüd on on kohustus neid küttida.
Nii on Ääsmäel kütitud möödunud
jahihooajal 43 metssiga, sh 7 emist
ja 12 kesik-emist. Sama on teinud
ka meie jahinaabrid,“ nendib Madis
Liiväär.
Liivääre hinnangul võib olla sigade tavatu aktiivsuse taga hoopis
asjaolu, et püsiva lumikatte puudumise tõttu on olnud sel talvel sigadel
kerge liikuda ning sealt, kus neid
häiritakse, nad lahkuvad. Nii olid
sead sunnitud huntide tõttu lahkuma oma meeliselupaikadest Ääsmäe rabas. „Meie jahialalt küttisime
veebruariga lõppenud jahihooajal 6
hunti, lisaks Vaheru (Põrsu) järve
ümbrusest ühe hundi. Seda on aga
juba palju, teades et Eestis kütiti
üldse 112 hunti,“ selgitab Liiväär.

Kui selline isend tee peal vastu
tuleb, vütab natuke kõhedaks küll

Liikumist soodustab ka sigade
lisasöötmise piiramine. Kui sigade
lisasöötmiseks tehti söödakohad
paikadesse, kus loomad teeksid
võimalikult vähe kahju põllupidajatele, olid sead üsna paiksed, kuna
sööt oli pidevalt olemas. Nüüdseks
on nii söödakogust kui söötmiskohtade arvu kärbitud. „Piirangu
eesmärgiks oli emiste viljakuse ja
asurkonna arvukuse vähendamine.
Näljas loom aga liigub toiduotsingul pikalt, olles seetõttu rohkem
nähtav. Seepärast polegi võimalik
metssigade arvukust täpselt teada.
Tegemist on pidevalt muutuva suurusega,“ ütleb Liiväär.
Marutaudi piirkonnas pole
Tema kinnitusel ei ole terve metsloom tavaliselt inimesele ohtlik.
Siiski ei maksa kevadel häirida metsloomi nende pesapaikade lähedal
metsas, kus loomad võivad inimest
rünnata, et kaitsta oma väikseid
poegi. „Kuna viimastel aastatel pole
marutaudi juhtumeid meie piirkonnas olnud, pole ka põhjust karta

marutaudis loomade ründeid. Küll
levib huntidel, rebastel ja kährikutel
kärntõbi, mis on nakkav inimestele ja koertele. Seega ei maksa leitud
korjust puutuda ning koeradki tuleks eemal hoida või pärast kokkupuudet jälgida ning haigustunnuste
ilmnemisel kiiresti loomaarsti poole
pöörduda,“ soovitab jahimees.
Metsloomade tõrjeks on tänapäeval kasutusel mitmesuguseid
vahendeid kemikaalidest–peletitest
elektrikarjusteni. Kindlasti püüavad aidata kohaliku jahiseltsid ja
pea igas külas on n-ö oma jahimees.
Kahjustustest tuleks teavitada kütte
võimalikult kiiresti, siis on abi tulemuslikum. Ka metssigade küttimisega tegelevad jahimehed pidevalt.
„Jahialadel, kus sigu leidub, on
olnud jaht tulemuslik, mida kinnitab ka meie tabatud loomade hulk
– 43 looma. Siia tuleks lisada ka
Saue jahiseltsi 30 metssiga. Samas
on olnud päevi, kus me pole seajälgigi näinud. Jahimehed on olnud
tegevuses igal laupäeval ajujahi perioodil oktoobri algusest veebruari
lõpuni, lisaks oleme pidanud ühisjahte teistelgi nädalapäevadel,“ toob
Liiväär näiteid küttide tegevusest.
Samas tuletab ta meelde, et inimesed peaks siiski arvestama, et
jahimeeste ja -naiste puhul on tegemist asjaarmastajatega, kes tegelevad jahindusega põhitöö kõrvalt.
Mõistavad nad aga sedagi, et ega
metsloomadega hädas olevatel inimestel polegi eriti peale jahimeeste
kellegi poole pöörduda, sest lõpptulemusena jõuab probleem ikka
nendeni.
„Nii aitasime inimestel möödunud nädalal taluõue tulnud rebasest
vabaneda. Inimesed ikka helistavad,
ka on jagatud muret e-posti teel.
Võimaluste piires püüame inimesi
aidata,“ lubab Liiväär.
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Emakeele päeva tähistati traditsiooniliselt
lasteaialaste luulekonkursiga
Igal aastal korraldab Veskitammi lasteaed emakeelepäeval Saue valla lasteaedade lastele luulekonkursi
„Emakeele kaunis kõla“.

V

TAIMI
TÕNISSON,
Veskitammi lasteaia Lotte rühma
lapsevanem

eskitammi lasteaias hakkasid ettevalmistused juba
varakult. Vanematel paluti
kodus lastele selgeks õpetada üks
luuletus, seejärel toimus igas rühmas eelvoor, kus selgitatati välja, kes
läheb oma rühma esindama lasteaia
vooru.
Lasteaia kõige nooremas Lotte
rühmas korraldati „Väikeste Lottede luuleõhtu”, kuhu olid oodatud ka vanemad. Luuleõhtu algas
laste esitatud Heljo Männi luuletusega „Põder“. Seda esitasid kõik
rühma lapsed ilmekalt koos. Iga
laps esitas lisaks ka kodus õpitud
luuletuse. Preemiaks õpitu eest sai
ta valida endale sobiva kleepsu ja
šokolaadist medali. Lapsevanemad
otsustasid ühiselt, kes esindab Lotte rühma lasteaia luulekonkursil.
Peale luuletuste lugemist üllatasid
poisid ja tüdrukud oma vanemaid

„Tare-tarekese“ dramatiseeringuga.
Etendust nautisid nii esitajad kui ka
pealtvaatajad.
Lasteaia luulekonkursi päeval
saabus kogu Veskitammi lasteaia
pere saali ja jäi ootele. Üllatuskülalisena saabus õpetaja Taimi kehastatud Jänes, kes võttis enda kanda
teadustaja rolli. Porgandist võlus ta
välja esinemisjärjekorra ning kõigi
rühmade parimad esitasid oma luuletused. Lasteaia õpetajad ja direktor valisid välja kolm last, kes esindasid lasteaeda emakeelepäeval.
Veskitammi lasteaia selle aasta
parimateks luuletuste lugejateks
olid:
• Kirke-Riin Topkin (3) Lotte
rühmast Heidi Arula luuletusega
„Lugu printsess silmaterast”,
• Sädeli Kaur (5) Nublu rühmast
Uno Leiese luuletusega „Hiire
muinasjutt“,
• Emili Peetso (5) Muumi rühmast
Aidi Valliku luuletusega „Emme
saiad“.

Eesti luulet täis emakeelepäev
Emakeelepäeval kogunesid Veskitammi lasteaeda Laagri, RaM
Veskimöldre, Ääsmäe, Nõlvaku ja
Tuleviku lasteaia väikesed etlejad.

Emakeelepäeval räägiti sellest, et
Eesti esimene luuletaja oli Kristjan
Jaak Peterson ja et tema sünnipäeval
tähistataksegi emakeelepäeva. See
on eesti keele ja kultuuri päev.
Emakeelepäeva luulekonkurss
algas õpetajate kehastatud soome
keelt kõneleva jänese ja vene keelt

kõneleva karu esinemisega, mille
kaudu lapsed said teadmisi ka meie
naaberriikidest. Lapsed said aru, et
nad ei räägi eesti keelt. Ürituse läbiviija, õpetaja Taimi Laasik selgitas,
et kui me keelt
ei oska, ei saa me
ka üksteisest aru.
On ju võimalik
väljendada ennast ka kehakeelega. Kui lapsed
karule ja jänesele
lehvitasid, said
loomad aru, et
on aeg koju minna.
Ilmekamad ja
julgemad luuletuselugejad olid žürii arvates:
• Emma Johanna Treimann (4)
Tuleviku lasteaiast Vilve Aavik-Vadi
luuletusega „Märts“;
• Otto-Sebastian Morel (4) RaM
Veskimöldre lasteaiast Sulev Olli
luuletusega „Maast haaran A“, juhendajaks Karmen Karp;

• Emili Peetso (5) Veskitammi
lasteaiast Aidi Valliku luuletusega
„Emme saiad”, juhendajateks Jaana
Tigane ja Inga Järvevee;
• Sädeli Kaur (5) Veskitammi lasteaiast Uno Leiese luuletusega „Hiire muinasjutt“, juhendajaks Reeli
Lepp;
• Oliver Tatter (6) Ääsmäe lasteaiast
Joel Sanga luuletusega „Peole“, juhendajaks Aldo Tatter;
• Iiris Pähklimägi (6) Tuleviku
lasteaiast Heiki Vilepi luuletusega
„Kuidas issi telekat remontis“, juhendajaks Katrin Tiivas.
Lastele olid luuletused selgeks
õpetanud õpetajad, emad, vanaemad ja ühele lapsele õpetas luuletuse isa. Kõik lapsed said mälestuseks raamatu ja tänukirja. Laste
juhendajaid tunnustati tänukirja ja
suure aplausiga. Samuti tänati žüriid. Ürituse lõpetuseks jäädvustati
väikesed etlejad ühispildile.
Seda päeva jäävad meenutama
head emotsioonid ja ilmekad laste
esinemised. Suured tänud Veskitammi lasteaiale!

HARIDUS

Ääsmäe lasteaias tähistati veepäeva
Ääsmäe lasteaed tähistas 22. märtsil ülemaailmset veepäeva matkaga „Jõest mereni“. Matkast võtsid
osa kolme suurema rühma – Pokude, Limpade ja Rõõmupallide – lapsed, sest matka pikkus oli kokku 2,5
km ning oleks pisematele üle jõu käiv olnud.

B

MARGE REHEPAPP, Ääsmäe
lasteaia
õppealajuahataja
ja liikumisõpetaja

ussidega sõitsime Keila-Joale. Jalutasime üle rippsildade, mis nii mõnelegi lapsele
ning õpetajale tundus päris hirmus, aga ületamata ei jätnud keegi. Sealt oli vähe maad kaldast üles
minna, et imetleda Keila juga, mis
on Eestis suuruselt kolmas oma
6-meetrise languse ja 60-70-meetrise laiusega. Suurvett muidugi sel

aastal ei olnud, sest talvel oli vähe
lund, kuid vaatepilt oli ikka imetlust väärt.
Joa juures rääkisime lastele ülemaailmse veepäeva tähtsusest ja
mida meie saame ära teha. Kuna
maailmas on teadaolevalt ainult
1% puhast vett, mida võib juua, siis
säästlikult vett tarbides annab iga
inimene oma suure panuse selleks,
et puhas vesi otsa ei saaks. Paljudes
riikides ei jookse kraanist puhast
vett, mida söögiks ja joogiks kasutada saab. Isegi Eestis on selliseid kohti, kus puhast vett tuuakse

kaugemalt autoga kohale. Tarbime
siis vett säästlikult: sulgeme kraani
peale iga kasutamist ja ei jäta vett
jooksma, kui ise hetkel ei vaja. Ka
lasteaialaps saab teha nii, et vett ei
raiska.
Veel rääkisime sellest, et selle
joa peale on tehtud hüdroelektrijaam, kust saab elektrit. Rääkisime
sellestki, kes peale inimese vett vajavad ning jõe ja mere sarnasustest
ja erinevustest. Jõe peal nägime
sinikaelparte ja teisel pool kaldal
ilusat Keila-Joa lossi.
Teadmised omandatud ja täien-

datud, läks matk edasi mööda jõekallast. Kuna jõgi on end sügavale
sängi uuristanud, tuli vahepeal
päris kõrgele ronida ja sealt ka alla
tagasi tulla. Nõlva all nägime sinilille, mis oli kohe-kohe lahti minemas. Ronimine ja siis laskumine
järsust nõlvast tekitas palju elevust
ning nõudis ka vaprust. Siiski jäid
kõik terveks ja jõudsid matka lõpppunkti mere äärde.
Mere ääres oli lõbu laialt, seal
pidasime piknikku. Nägime lendamas luike ja sookurge. Lained
läksid üha suuremaks, kuid sellele

vaatamata oli kuidagi uinutav, rahustav ja mõnus tunne. Veidi tibutas küll vihma, aga männimets oli
kui vihmavari ja sammal metsa all
kui pehme tugitool, kuhu istuda.
Kõik lapsed said endale väga punased põsed, hea tuju ning mõnusa
väsimuse tagasisõiduks. Järgmisel
päeval ei kurtnud keegi, et matk
neid väsitanud oleks, vaid olid kohe
tahtmist täis minna taas matkama.
Ühe matkal käiguga saab palju toredaid teadmisi, hea tuju, värsket
õhku kuhjaga ja tugeva treeningu.
Soovitame kõigile!

Süütame üheskoos noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” tule ja ehime Eestimaad EV100 alguse puhul

XII

noorte laulu- ja tantsupeoks valmistujad tähistavad pühapäeval, 16. aprillil Eesti Vabariik 100 programmi ETV eetris
kontserdiga “Teel laulu- ja tantsupeole”, mille
järel süüdatakse südametuledest ka XII noorte
laulu- ja tantsupeo tuli Kurgjal.
Korraldajad kutsuvad kõiki inimesi, kogukondi, perekondi ja sõpruskondi süütama samal ajal kodupaigas väiksemaid ja suuremaid
lõkkeid, küünlaid või tõrvikuid, et olla osa
XII noortepeo tule süütamisest, ja tähistada
Eesti Vabariik 100 sünnipäevapeo algust.
Oma tulesüütamise paluvad korraldajad
jäädvustada ka foto või videona sotsiaalmeediasse ja lisada teemaviide #minajään. Parimad
fotod jõuavad õhtul teleekraanile, mil kontserdist ning laulu- ja tantsupeo tulesüütamisest
teeb otseülekande ka ETV.

16. APRILLIL KELL 19
JÕEKÄÄRU PARGIS LAAGRIS
Süütame üheskoos noorte laulu- ja tantsupeo tule tuules
oma kandis ka lõkke ja tõrvikud.
Laulu võtavad üles Laagri kooli mudilaskoor ja lastekoor.

Võta kallid käevangu ja teetermos tasku ning tule ja rõõmusta!
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Kõige noortesõbralikumaks ürituseks valitud
videomängude päev oli rekordarvuline
17. märts oli Ääsmäe noortekeskuses kiire ja teguderohke, toimus oodatud videomängude päev number kolm.

SPORT

Talispordinädal toimus lumepuuduse kiuste
Nõlvaku lasteaed on juba 2013. aastast tervist edendav
lasteaed ning oleme oma tegevustes igati soosinud
lõbusate teemanädalate kaudu laste tervislikke eluviise.
MEELIS
MÄEKALLE
Nõlvaku lasteaia
liikumisõpetaja

IMBI
TIGASSON
Ääsmäe
noorsootöötaja

P

ean tunnistama, et seekord pakkus
korraldamine rohkelt rõõmu, juba aasta alguses hakkasid noored uurima,
millal toimub ja mis mängud tulevad. Hea
tunde tekitas veebruaris toimunud Särtsu
üritus, kus tunnustati videomängude päeva
kui kõige noortesõbralikumat üritust 2016.
aastal.
Videomängude päeva hakkasime organiseerima juba veebruari lõpus, suhtlesime erinevate asutustega, et oleks olemas vajalikud
vahendid, valmistasime plakateid ning reklaamisime üritust. Mulle on meeldinud noortele
üritusi korraldades neid endid kaasata ja lasta
sõna sekka öelda. Nii aitasid noored plakateid seintele riputada, ruume ette valmistada,
ürituse päeval abistasid seal, kus vaja ja lõpus
aitasid ruumid korda sättida. Koos tegutsedes saavad noored aru, et asjad ei tule lihtsalt,
veidike vaeva ning koostööd on kasulik.
17. märtsil avasime uksed ning noori ootas ees 8 videomängu erinevatel konsoolidel.
Külastajad said proovida kõiki konsoole ja
mänge. Virtuaalne jalgpalliturniir mängus
FIFA 17 oli poiste seas väga oodatud ning
jooksvalt panime tööle ka Mario Kart 8 turniiri, kus selgitasime kiireima rajasõitja ja
wrestling’uturniiri WWE 2K17 mängus parima maadleja.

Koduvald

N
Lisaks korraldasime taas Andrew Macksi
abiga „Level Up´i“ ehk siis videomängudeteemalise „Kuldvillaku“. Sellest võttis osa
neli võistkonda ning lisaks poistele panid
seekord teadmisi proovile ka tüdrukud. Osad
pealtvaatajad oleks vist ise tahtnud ka mängust osa võtta, publiku seas sosistas mõni
noor õige vastuse juba siis, kui mängijad alles
vastuseid nuputasid.
Palusime kõigil, kes üritusest osa võtsid,
end ka kirja panna. Kuigi suurem osa olid
Ääsmäe noored, käidi üritusel ka Keilast, Tallinnast ja Koidu külast. Esimesel videomängude päeval 2016. aastal käis ligi 60 inimest,
teisel pisut üle 80 ja nüüd juba 90, huvi meie
ürituse vastu jagub. Töötame selle nimel, et
sügisene videomängude päev tooks juba üle
100 osavõtja. Kui ka vanemate seas leidub videomänguhuvilisi, siis tulge külla, üritus on
mõeldud kõigile. Saate ise mänge proovida,
infot uurida või üritage turniirikorraldajal
mõnes mängus selg prügiseks teha.
Aitäh meie toetajatele ning kohtumiseni
järgmisel videomängude päeval!

õlvaku lasteaia talispordinädal on
muutumas traditsiooniliseks, seda
nii oma toimumise kui ka ilmataadi viperuste tõttu. Selle aasta 27. veebruarist
3. märtsini plaanidesse kirjutatud spordinädala aeg tundus igati sobiv talispordiga tegelemiseks, aga võta näpust! Eesti ilm on täis
üllatusi ning ka sel aastal oli lund vähevõitu.
Aga ega tegu tegemata ja sport sportimata jää sellise väikese puudujäägi pärast. Ehk
ilmataat ka vaatab ja teeb omad järeldused,
kuidas ikka talvel oleks talv ja suvel suvi. Sestap polnud ka alad kõik traditsioonilised talialad, aga kombineerides vahendeid ja kohti,
saime mõõtu võtta viiel alal õues ja ühel alal
ujulas.
Kuna nädala sisse jäi ka vastlapäev, siis loomulikult sai üheks alaks kelgutamine. Tulemus mõõdeti pikima liuga. Teiseks õuealaks
oli suusajooks. Vastavalt ilmaoludele tuli seda
distantsi läbida mitte suusad jalas, vaid joostes, suusk käes. Edasine jõukatsumine toimus
saapaviskes. Siin tuli võimalikult kaugele visata õpetaja number 45 suusasaabast. Kasutada võis erinevaid heiteviise ja kohtunike südameid võitsid kenad ning pikad heitekaared.
Suure lusti ja elevusega kulgesid ka suusahüpped, kus igal lapsel tuli, suusad käes,
liumäest sooritada võimalikult pikk hoo-

takaugussuusahüpe. Viimaseks alaks oli
suusakepikõnd, kus kõik rühmad hanereas
hoogsate kepitõugetega läbisid maastikul
tubli kilomeetri.
Taliujumise võlusid nautisid lapsed lasteaia
ujulas. Rõngarallil osalevad lapsed sulpsasid
kilgates vette ning ujusid hoogsalt koos rõngaga, lõpetuseks tuli põhjast väikseid rõngaid
ka pinnale tuua. Teised lapsed elasid kaaslastele innuga kaasa ja tunnustasid lõpetajaid.
Kõik talispordinädalal osalenud said pidulikul lõputseremoonial kena diplomi oma
tulemustega ning medaliks punapõskse kodumaise õuna, mis on väga kohane tervist
edendavale lasteaiale. Selleks, et lastel oleks
rõõmu ja lusti osaleda sellistel ettevõtmistel,
on suur roll tublidel õpetajatel ja peredel, kes
ka ise rõõmuga abistasid ja innustasid lapsi.
Lisaks talispordinädalale on lähiajal tulemas ka vee- ja südamenädalad ning ka põnev
kevadmatk. Talv iseenesest võiks ju samuti
olla ideaalne tervisliku liikumise ja lõbusa ajaveetmise kooslus. Kuna aga Eestimaale igal
aastal talv ei jõua, siis tulebki olla nutikam.
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SUVISED LASTELAAGRID SAUE VALLAS
KORRALDAJA JA
KONTAKTID

MTÜ Omakogu.
+372 5663 1916;
ae.artists@gmail.com

Endla turismitalu
+372 506 3343;
info@endlatalu.ee

MTÜ Pere Heaks
www.linnalaager.ee
+372 5660 6229;
info@linnalaager.ee
MTÜ Saue Autoklubi
info@mangukool.ee
www.mangukool.ee
MTÜ Pere Heaks ja
MTÜ Kultuuri, hariduse
ja spordi selts
www.linnalaager.ee
+372 5660 6229;
info@linnalaager.ee

LAAGRI NIMI JA SISU
Noodipuu huvikooli laululaager:
• valmistame ette laulu- ja liikumisega numbrid stiilis „Su nägu kõlab tuttavalt“;
• õpime uusi laule, valmistame ette kontserdikava ja teeme hääleseadetunde;
• laagri osalustasu sisaldab toitlustust;
• linnalaager lõpeb 9. juuni õhtul kontserdiga.
Laagrisse on oodatud musikaalsed lapsed, kes soovivad ka artistlikkust arendada.
Õpime ühendama lauluga rütmikat ja lavalist liikumist. Vokaalpedagoog on Anne
Adams.
Saue valla laste suvelaager. NB! Ainus ööbimisega laager Saue vallas.
• sport – tiimijuht Martin Plaser
• seiklus – JJ Street • muusika – Lenna Kuurmaa ja
Reigo Ahven
• kokandus – Evelin Ilves
Tänavakultuuri linnalaager 7-15-aastastele sauevallakatele.
Noored saavad osa tegevustest: vahupidu, geopeitus ja vaba aja mängud parkides.
Tuleb valida oma lemmiktegevus ja selle järgi registreerida tiimidesse (osaleja saab
valida ühe tiimi): animatsioon, foto, grafiti, loovus, mustkunst, robootika, seiklus,
tänavatants.
Hinna sees on igal päeval soe lõunasöök ja oode.
Laste päevalaager Jõgisool „Seiklused Kurrunurruvutisaarel jätkuvad“
5-päevased laagrivahetused on kõik sama programmiga. Laager on Pipi Pikksuka
raamatu temaatikaga ning mõeldud 6-8-aastastele lastele. Iga päev ootab lapsi ees
mõni matk, väljasõit või külaline. Toitlustamine kaks korda päevas.
Augustritreff 2017, linnalaager 7-15-aastastele
Laagri päevad on jagatud teemapäevadeks: meisterdamise, loomade, seikluse, spordija tehnika, šõupäev. Laagri maksumus sisaldab toitlustust ja T-särki.

TOIMUMISAEG JA
-KOHT

OSALUSTASU

5.-9. juunil Vanamõisa
vabaõhukeskuses

Saue valla
rahvastikuregistris
registreeritud lapsele 70
eurot, teistele 100 eurot

25.-30. juunil Endla
turismitalus Koppelmaa
külas

175 eurot

12.-16. juunil Laagri
kultuurikeskuses

85-95 eurot vastavalt tiimi
valikule, kui laps osaleb
ka Augustritreffi laagris,
on osalustasu soodustus
laagri kohta 5 eurot.

Jõgisoo seltsimajas
I vahetus 26.-30. juunil
95 eurot
II vahetus 10.-14. juulil
III vahetus 7.-11. augustil
85 eurot vastavalt tiimi
valikule, kui laps osaleb
7.-11. augustil Vanamõisa ka Tänavakultuuri
linnalaagris, on osalustasu
vabaõhukeskuses
soodustus laagri kohta 5
eurot.

Sinu kodukandis
on üks apteek,
mis eristub kõigist
teistest selle
poolest, et kuulub
proviisorile. See
apteek on vallamaja
hoones asuv

LAAGRI
APTEEK
Ka Sina saad anda
oma panuse ühe
iseseisva apteegi
püsima jäämiseks.
Külasta meid!
Oleme avatud juba
kell 8 hommikul!

Kutsume kõiki 6. ja 7. mail suurele Vanamõisa kevadlaadale

V

anamõisa kevadlaat toimub
juba kolmandat aastat ja on
ühtlasi selle hooaja esimeseks
suuremaks Vanamõisa vabaõhukeskuses toimuvaks ürituseks. Mõlemal
päeval avatakse laada-ala külalistele
kell 10.
Laadale tuleb arvukalt istikute
ja taimede müüjaid, seega on tore
võimalus endale aeda või lillekasti
uusi silmarõõme soetada. Kindlasti
on kaubavalik lai ja igale maitsele:
leidub puitmööblit ja -maju, käsitööd, vanavara, riide- ja toidukaupu
ning palju muud. Sami masinakeskus

teeb demoesinemise ning tutvustab
Avanti laadureid.
Ka lastele on mõeldud – laadal on
mitmesugused atraktsioonid ja batuudid. Põnevaid mänge ja võistlusi
viib läbi päevajuht Kloun, kes lastele
ka vahvaid auhindu jagab.
Laada ajal on avatud miniloomaaed, kus saab lähedalt näha kõiki
suuri ja väikseid asukaid ning proovida ponisõitu. Sel suvel on plaanis
avada loomaaed lausa igapäevaselt
õhtuti kell 17-20. Täpsema info saab
peagi vabaõhukeskuse kodulehelt
www.vabaõhukeskus.ee.
TASUTA

VANAMÕISA SELTSIMAJAS
23. aprillil kell 12.00-13.30

LOOMAHOMMIK
Külla tulevad Nõmme Loodusmaja ja
väikeloomapere – küülikud, merisead,
hiired, rotid, deegud, villakhiired,
kilpkonnad, sisalikud jne
Loodusmaja õpetaja Lada Mehikas
tutvustab loomi ning räägib nende elust
ja tegemistest.
www.vanamoisa.ee

JÕISOO SELTSIMAJAS

PÄEV EMAGA
ÜRITUS KOGU PERELE

13. MAIL 2017.a. KELL 12:00-16:00
Avatud töötoad, fotonurk, kohvik ja väike kingipood.
Lisainfo:
www.jogisooseltsimaja.ee
www.facebook.com/jogisoo

Jõgisoo seltsimajas
toimub juba neljandat suve
järjest lastelaager

„SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL",
kuhu ootame taas 6-8 a. lapsi
seiklema. Päevalaagrid toimuvad
26-30.06; 10-14.07 ja 7-11.08.2017
Ühe laagrivahetuse hind on 95 €
Laagriprogramm ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730
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SAUE VALLALEHT

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

KULTUURIKALENDER APRILL - MAI
AEG

ÜRITUS

1.03 –
30.04

Saue valla kultuurikeskuse fuajees ja pikas
saalis
kell 18.30 Jõgisoo seltsimajas, pilet 10
Aia feng-shui, koolitaja Siret Seeder
eurot (vajalik eelregistreerimine)
Vana Baskini teater, Miro Gavrani
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses,
etendus „Kõik meestest“, mängivad: 10-eurosed piletid eelmüügis
Tarvo Krall, Raivo Mets, Jaak Sarapson Piletimaailmas ja kultuurikeskuses

11.04
13.04
16.04
16.04
21.04

TOIMUMISKOHT, AEG

näitus „Postkastid õrrel“

Lasteetendus „Kaks päeva maal“
Noorte laulu- ja tantsupeo „Mina
jään“ tule süütamine
Eakate kevadpidu koos Inga ja
Toomas Lungega

23.04 – Abielukursus suhte hoolduseks
28.05 (puudub grupitöö)
27.04

Saue valla mänguteatri esietendus
„Tüürimees“, lavastaja Rednar Annus

28.04

Mängufilm „Õnn tuleb magades“

28.04

PREP paarisuhtekoolitus üksikutele
„Minu suhe on minu kätes“

29.04

PREP paarisuhtekoolitus üksikutele
„Minu suhe on minu kätes“

29.04

Laagri taluturg

29.04

Hüüru volbripidu

6.05

Laagri taluturg ja kirbuturg

6.05
6.05
7.05

PREP paarisuhtekoolitus üksikutele
„Minu suhe on minu kätes“
Vanamõisa kevadlaat
Vanamõisa kevadlaat

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS
+372 5036623

KORRALDAB

KONTAKTID

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

info@jogisooseltsimaja.ee

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 4 eurot

MTÜ Saue-Jõgisoo
haridusselts

kell 19 Jõekääru pargis

Saue vallavalitsus

kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

Saue vallavalitsus ja
kultuurikeskus

Igal pühapäeval 15-17.30 hotell Peoleo
restoranis Pärnu mnt 555, terve kursuse
maksumus (sh kõik õhtusöögid) 80 eurot

Laagri kristlik kogudus

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla mänguteater

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses,
piletid 3 ja 2 eurot
kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses,
soodushind 3 päeva eest Saue valla
elanikule 20 eurot, teistele 135 eurot.

Saue valla
kultuurikeskus

registreeruda saab
www.prep.ee/kalender

kell 10-18 Saue valla kultuurikeskuses

SA Väärtustades Elu

www.prep.ee

kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse
õuealal
kell 18-24 Hüüru mõisa pargis
kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse
õuealal

Saue valla
kultuurikeskus
MTÜ Hüüru külaselts
Saue valla
kultuurikeskus

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
www.huuru.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 10-18 Saue valla kultuurikeskuses

SA Väärtustades Elu

www.prep.ee

kell 10-18 Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 10-17 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa küla
MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee
www.vabaõhukeskus.ee

RÜHMADESSE

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas)
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas)

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

2017/2018 õppeaasta

VÄIKEKOOLI
RÜHMADESSE

Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee www.lõõrid.ee

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee

www.laagrikogudus.ee/abielu
57813756

puudub grupitöö

Kevadpidu2017

EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
Laagri kultuurikeskuses 21. APRILLIL KELL 11

• Kohvilaud ja kingitused

EELKOOLI

Tule esimesse tundi 11.septembril 2017

Lisainfo ja registreerimine 18. aprilliks:

Inga ja Toomas
Lunge

2017/2018 õppeaasta

Hoiame kodud
tuleohutuna
Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ

23.04-28.05 pühapäeviti 15.00-17.30
Hotell Peoleo restoranis
Pärnu mnt 555
hind 80 €

•

www.jogisooseltsimaja.ee, tel
5190 9011
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Lisainfo ja registreerumine 18.
aprilliks telefonil 5781 3756,
www.laagrikogudus.ee/abielu
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

SA Väärtustades Elu

Abielukursus
suhte hoolduseks!

kavas:
• Tervitused
• Laulud ja tantsud

Koduvald

Buss väljub küladest Laagrisse
Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10
Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS!

KRISTALLILÕÕGASTUS
19.APRILL kell 19-21

HÜÜRU MÕISAS
LAUPÄEVAL, 22.APRILLIL 2017
ALGUSEGA KELL 13.00

Lasteklubis VÄIKE PÄIKE, Valga 10
Selles töötoas tutvume enamlevinud
kristallidega, õpime, kuidas nende
eest hoolt kanda, teeme ühe lühema
kristallimeditatsiooni ja lõpetame
pikema lõdvestusseansiga.
Kaasa pleed.

Töötoa hind 12€.

SAUE SEENIORTEATERI ETENDUS

ULJAS NEITSI
ANDRUS KIVIRÄHK
VIRKO ANNUS

Kohapeal müügil kristalle.
Registreeruda:

uustulevik@gmail.com
või 5103341 Inna
FB Uus Tulevik

TASUTA

Koduvald

SAUE VALLALEHT

OÜ TARN TEOSTAB:

KONTAKTANDMED:
Vae 2, Laagri,
Harjumaa 76401
Tel. 6796 843, 50 37 827
e-mail: info@tarn.ee
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• Tänavakivide
paigaldus
• Haljastuse rajamine
ja hooldus
• Piirdeaedade ehitus
• Kopp-ekskavaatori,
Bobcati ja Multiliftkalluri rent

ETTEVÕTTEL PIKAAJALISED KOGEMUSED!
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AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING
Otsib enda Ääsmäe meeskonda tubli

LIINIOPERAATORIT

Sobid meile suurepäraselt, kui:
•Oled tehnikaga “Sina” peal
•Asukoht Ääsmäe ei ole sulle kodust kaugel
•Kiire õppimisvõime ja taiplikkuson sulle omased
•Tahad töötadagraafikujärgselt
Sina oled meie uus

LIINIOPERAATOR

Brutopalk katseaja lõppedes 1100€

?

Saada enda cv aadressile
kairit@balsnack.ee
või helista 5544088

www.balsnack.ee

 vanamööbli remont ja
restaureerimine
 sadulsepatööd
 pealiskanga vahetus
Küsi hinnapakkumist: saada oma
kohendamist vajavast mööbliesemest foto.
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621
www.mooblikliinik.com

TEEN HEKKIDE
HOOLDUSLÕIKUST,
SAETÖÖ AIAS.
Tel. 5554729

HAUAKIVID JA
KIVITÖÖD
www.meiekivi.ee
tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

MEIE LEIAME
OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

VIATERN OÜ TEOSTAB KIIRELT JA
KVALITEETSELT IGAT LIIKI MULLATÖID:
Angela Virak
56 640 991
66 84 700

Ville Värk

51 32 422
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

OÜ Aneri Sport otsib
ÕMBLEJAT
(vabaaja ja spordirõivad)
Saue, Kasesalu 12
anerisport@gmail.com
tel 5137705

Müüa elamu- ja paariselamukrundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

▶ KRUNDI JA LIIVA-KRUUSA ALUSPADJA
ETTEVALMISTAMINE.
▶ VUNDAMENDIALUSTE SÜVENDITE
ETTEVALMISTAMINE.
▶ TEEALUSTE ETTEVALMISTAMINE
▶ ALUSPINNA TÖÖTLEMINE.
▶ KRUNDI ÜMBERPAIGUTAMINE.
▶ KRUNDI PAIGUTAMINE JA TIHENDAMINE.
▶ HALJASTUSTÖÖD
▶ EHITUSMASINATE RENT
Omalt poolt kindlustame kvaliteetse ja tehniliselt pädeva lähenemise meie
poolt pakutavatele teenustele. Kõigile teostatud töödele tagame garantii.

MÜÜA HALJASTUSMULD,
LIIV JA KILLUSTIK
Toome kauba ise kohale
Kopp-laaduri teenus
info@kalsep.ee

tel. 53460382

TEL. +372 56 270 191
INFO@VIATERN.EU
WWW.VIATERN.EU

16

NR 4
APRILL 2017

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

KOSMEETIK JA TEISED
ILUTEENUSED SAKUS
Teaduse 1 kab 221
				
FB: www.facebook.com/
heretiilusalong/
www.heretiilusalong.ee
tel. 53409393

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Koduvald

OSTAN TEIE VANA VÕI
SEISMAJÄÄNUD AUTO!
Sobiva pakkumise korral
raha kohe ja vajadusel ARK
registrist kustutamine.
Tel 56981497 Kristjan

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

VÄÄNA PUUKOOL OÜ PAKUB HEA HINNAGA
EESTIS KASVATATUD ELUPUID, OKASPUID JA
LEHTPÕÕSAID.

Meilt leiad taimi, mis rõõmustavad Sind ka
peale esimest talve.
Ootame Sind puukooli E-R 8-18, alates maist ka L 10-16. Asume Harku
vallas, Vääna külas, Väänatammi teel. Kontakttelefon 5669 5577.

WWW.VÄÄNAPUUKOOL.EE

• SÕIDUAUTODE REMONT
JA HOOLDUS
• KERE- JA VÄRVITÖÖD
• UUTE JA KASUTATUD
VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED
KALKULATSIOONID
KINDLUSTUSTELE
Pärnu mnt. 558a
MAKSIMARKETI TAGA
INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926 tel. 52 86 436
info@laagriauto.ee www.laagriauto.ee

